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Sammanfattning:  
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkliga 

utveckling inom matematik i förskoleklass, om förskollärare vågar använda riktiga 

matematiska termer/ begrepp för att det ska bli en mjukare övergång från förskoleklass till 

grundskola. Dessutom är syftet att undersöka om det finns svårigheter inom uppfattning av 

matematiska begrepp hos lågstadieelever, som grundskollärare kan förknippa med språket. 

I studien har använts både en kvantitativ (enkätundersökning av 18 förskollärare och 12 

grundskollärare) och en kvalitativ undersökning (intervjuer med tre förskollärare och tre 

grundskollärare). Resultatet visar att de flesta förskollärare arbetar på olika sätt med språklig 

utveckling inom matematik, de använder både vardagliga situationer till att synliggöra 

matematik och skapar lärandesituationer som är planerade och schemalagda. De flesta 

tillfrågade förskollärare som arbetar i förskoleklass använder riktiga matematiska begrepp. 

Denna studie bevisar att både förskollärare och lågstadielärare är medvetna om språkets 

betydelse inom matematikinlärning. 
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1 INLEDNING 
 

Det finns flera anledningar till att skriva just detta examensarbete om samspel mellan språk 

och matematik. Ett stort intresse för språk har jag haft sedan länge eftersom jag jobbade som 

språklärare (engelska) i Ryssland. Enligt min erfarenhet visade det sig att elever som hade bra 

kunskap och rutiner inom matematik hade en bättre förmåga att tillägna sig ett främmande 

språk. Jag började fundera på om det fanns en sorts koppling mellan matematik och språk 

eller att de kan påverka varandra. 

 

Det är klart och inte nytt att matematiken dessutom är ett språk i sig självt; det är logiskt och 

precist, men samtidigt abstrakt, vilket kräver mycket förförståelse från eleverna. Inom 

matematiken är tänkandet väldigt viktigt. För att kunna tänka matematik måste man förstå 

symbolerna och begreppen. Det är betydelsefullt att barnen får en förståelse för att 

matematiken har en kommunikativ funktion och även kan användas vid problemlösning. 

 

Språket är en viktig del av matematiken eftersom den kräver kommunikation och interaktion 

för att kunna förmedlas. Barnen skapar en individuell förståelse av omvärlden och det 

matematiska språket. Hur språket hjälper oss att förstå matematik bättre, hur språk och 

matematik samspelar, hur ett begrepp bildas hos barn i förskoleåldern – är några av de frågor 

som undersöktes i detta arbete. 

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö98) ska barnen få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta 

och reflektera, samt möta matematik i meningsfulla och vardagsnära sammanhang. 

Pedagogen har en betydelsefull roll när det gäller barns språkliga matematikutveckling. För 

att kunna fånga de spontana ögonblicken i vardagen är det viktigt att pedagogen har kunskap 

om ämnet och är närvarande i barnens lek. Jag tror att när man talar matematik, så är det 

väldigt väsentligt att prata med barnen på ett sätt som de förstår, men samtidigt måste man 

använda de riktiga matematiska termerna. 

 

Som blivande förskollärare är jag väldigt intresserad av hur mycket matematik man ska 

”undervisa” förskoleklasselever i, så att det blir en lagom fin övergång till grundskolan. Hur 

ska jag arbeta på bästa sätt med sexåringar för att förebygga de möjliga svårigheterna i 

begreppsuppfattning i årskurs1?   

1.1 Bakgrund 

 

 Matematik i förskolan. 

 
Eftersom studien är begränsad och syftet med denna undersökning är hur förskollärare arbetar 

med matematiskt språk i förskoleklass för att skapa en mjuk övergång till grundskolan är det 

logiskt att börja med en tillbakablick på förskolans och förskoleklassens utveckling och deras 

innehåll enligt styrdokumenten. Om man tittar på böckers titlar som är tryckta för två 

decennier sedan och jämför dem med böcker som utgivits nyligen, så kan man förstå att det 
skett stora förändringar i inställningar till matematiken. Elisabet Doverborgs bok som 

publicerades vid Göteborgs Universitet 1987, heter Matematik i förskolan? Frågetecknet, i 

boktiteln, förklarar väldigt mycket. Tolv år senare (1999) kommer Doverborgs bok som hon 

skrev tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson med följande titel Förskolebarn i 

matematikens värld.  Den senaste boken under redaktion av Elisabet Doverborg och Göran 
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Emanuelsson heter Små barns matematik (2008) och innehåller erfarenheter från de 

medverkande författarna om ett pilotprojekt med barn 1-5 år.  

 

Om man vill ta ett historiskt perspektiv vid utvecklingen av en svensk förskola och förskolans 

matematik, kan man börja med Elisabet Doverborgs påstående att ”svensk förskola har starka 

rötter i en tradition som utformades av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852)” 

(Doverborg, 2008, s.1). Han har lämnat efter sig ett oerhört rikt arv till alla lärare – sina 

lekgåvor. De hjälpte barnen att tillägna sig grundläggande matematik redan från tidiga åldrar.  

Doverborg (2008) förklarar att matematiken enligt Fröbel rör sig om både människa och 

natur, att matematiken omfattar både den yttre och den inre världen. Elisabet Doverborg 

(2008) påstår att många aktiviteter i dagens förskola (som bygglek, syslöjd, vävning, 

figurläggning och pappersvikning) är kopplade till Fröbeltraditionen. Doverborg (1999) 

skriver i inledningen till sin bok att förskola och skola ska hjälpa barn och unga att skapa 

förståelse för sin omvärld och för sig själva. Författaren förklarar att det är vårt samhälle som 

ställer kravet på matematiskt kunnande som inkluderar fakta, färdigheter, förståelse och 

förtrogenhet. 

 

Matematikens plats i förskola före Lpfö 98 

 

Före 1998 fanns det bara riktlinjer för arbetet med barnen utifrån olika aspekter. Till exempel 

i Arbetsplan för förskolan (Socialstyrelsen, 1981) specificerades inte vilka matematiska 

begrepp som ska utvecklas i förskolan. Matematiken var en del av naturorienteringsblocket. I 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) är matematiken kvar under 

området natur. Dokumenten rekommenderar förskolan att arbeta på så sätt att barn utvecklar 

grundläggande begrepp om tid och matematik. Mer utrymme för matematiken finns i 

dokumenten som heter Lära i förskolan (Socialstyrelsen, 1990:4). Där tas olika aspekter upp 

om matematiken som antalsuppfattning, form och mönster, sortering och klassificering.  

Alla de ovan nämnda dokumenten inriktades först och främst på att beskriva vad lärare kunde 

arbeta med i förskolan och på vilket sätt. Däremot ger dagens läroplan (Läroplan för förskolan 

Lpfö98) ett mål att sträva mot. 

 

Matematik i förskola i styrdokumenten  

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 

Några mål lyder som följer (Lärarens handbok, 2008, Lpfö 98, s. 24): 
Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld, 

 utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och 

för förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktioner,  

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, 

 utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 

 utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin 

förmåga att orientera sig i tid och rum.  

 

Nu pågår ett stort arbete med bearbetning av Läroplan för förskolan Lpfö 98. Skolverket har 

skrivit Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. I Skolverkets förslag till 

läroplanstext i sin helhet, Bilaga 2 (Redovisning av regeringsuppdrag, 2009-09-30, 55(61)) 

separerades matematik från lek, skapande, naturvetenskap och teknik, språk och 

kommunikation: 
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Mål för matematik 

 
Förskolan ska främja utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att 

 i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen, 

 bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och samband i samspel med andra barn och vuxna och 

med hjälp av olika uttrycksformer, 

 upptäcka och utforska likheter och olikheter, helhet och delar, former och mönster, 

 utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum 

Frasen ”i samspel med andra barn och vuxna” kan tolkas som ”i kommunikation” vilket 

innebär språkanvändning både muntligt och skriftligt eller i form av teckningar för yngre 

barn, samma kommentar gäller frasen ”bearbeta sin förståelse” (min tolkning). 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem Lpo94 

 

Ett av målen att uppnå i grundskolan är följande: 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 

matematisk tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”. (Lärarens handbok, 2008, Lpo 94, 

s. 42) 

Förskolans och skolans läroplaner har lika struktur och har en gemensam syn på utveckling 

och kunskap (Lärarens handbok, Lpfö 98, Lpo 94), dessutom satsar de både på skriftspråk- 
och matematikutveckling. I Lpo 94 står det bara om matematisk tänkande. Och tänkande i sin 

tur innebär språkanvändning i begreppsform för att kunna bli förstådd (min tolkning). 

 

Hur stort krav ställer kursplanen för matematik på elever i slutet av det tredje skolåret? 

Kursplan för matematik 

 
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret: 

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 

• kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av 

vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder samt 

• kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (Skolverket, 2008). 

 

Varje ovanstående citerad punkt innebär språkbruk inom det matematiska området: ”tolka”, 

”uttrycka sig muntligt, skriftligt”, ”reflektera”(min kommentar). 

 

Som framgår ovan finns i styrdokumenten en hög ambitionsnivå för ämnet matematik i 

förskolan. Syftet med denna undersökning är att upptäcka om lärarna arbetar tillräckligt med 

språkutveckling inom matematik; att upptäcka de arbetssätt som lärarna tycker är bra för att 

öka barns matematikförståelse.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Under den här rubriken ges en inblick i olika inlärningsteorier. För att bättre förstå alla 

mekanismer av inlärning kan man undersöka vad som har skrivits i det här området (samt 

forskares åsikter som framkommer därifrån) om: språk och tänkande, utveckling av förståelse 

och begreppsbildning, grundläggande matematik för förskoleklass och lärarroll i språklig 

matematikutveckling. 
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1.2.1 Språk och tänkande.  

 

En av de populäraste teorierna inom inlärning är den kultur-historiska eller socio-kulturella 

teorin. Ursprungligen är den kopplad till Vygotskij. Vad innebär Vygotskijs teori för oss, 

moderna lärare? Först och främst att lärande faktiskt är en interaktion mellan en människa och 

hennes omvärld. Stensmo (2007) hänvisar oss till Vygotskijs tanke att undervisning och 

lärande sker genom dialog eller samtal. Med andra ord är lärandet socialt och kulturellt 

eftersom språket tillhör vår kultur. Det är inte någonting som sker bara i elevernas huvud.  

Hans teori lägger vikten vid ett utvecklingspsykologiskt perspektiv vid studier av människans 

mentala utveckling. Kommunikation och socialt samspel med andra människor är viktigt för 

både språket och den kognitiva utvecklingen, med andra ord är språket och tänkandet nära 

förenade. Men för det mesta fokuserade Vygotskij på ”analysen och undersökningen av ordets 

betydelse som en enhet av språk och tänkande” (Vygotskij, 1999, s.45). Språkets primära 

funktion enligt Vygotskij (1999) är den kommunikativa funktion som samspelar med den 

andra, den intellektuella funktionen det vill säga tänkande. 

 

Hur betraktar moderna forskare språk och tänkande? 

Gudrun Malmer (2002) anser att språket betyder mycket för utvecklingen av barns logiska 

tänkande. Förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barn från att utveckla tänkandet. 

Genom att skapa inlärningssituationer där ord och begrepp behövs, får barnen ett väl 

fungerande ordförråd. I en intervju med Gudrun Malmer frågade Göran Emanuelsson om vad 

som är viktigast i matematiken. Malmer svarade att tack vare matematik utvecklas både det 

logiska tänkandet, språket och även hela personligheten. Det tangerar filosofi tycker Malmer 

(1997). 

 

 Språket vår mentala tumme heter en artikel av Bengt Bratt och Jan Wyndhamn i Nämnaren 

Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (1996). Författarna diskuterar i form av en 

dialog språkets betydelse i matematikinlärning och jämför språket med en tumme som i 

verkligheten hjälper oss att fatta och gripa tag i någonting. Språket är vår mentala tumme, 

menar författarna, som hjälper oss att fatta saker och ting på det abstrakta planet, t.ex. i ämnet 

matematik (Bratt och Wyndhamn, 1996). Författarna påstår att elevernas språk i sin tur 

berikas tack vare matematikämnet, det vill säga ”tummen tränas av verktyget” (Bratt och 

Wyndhamn, 1996, s.61). 

 
1.2.2 Utveckling av förståelse, ”kunskapsinhämtning” och begreppsbildning  

 

Frågan om lärandet, begreppsbildning och ”kunskapsinhämtning” har alltid varit central i 

olika inlärningsteorier. Hur tillägnar man sig kunskap? Hur sker lärandet? Hur bildas begrepp 

hos barn i olika åldrar?  

 

Utveckling av förståelse. 

 

Senare i en intervju gjord av Göran Emanuelsson svarade Gudrun Malmer på några frågor om 
det mest grundläggande i matematiken. Malmer (1997) lade vikten vid språkets betydelse i 

matematik och preciserade förståelse som mest väsäntlig. Nästan all matematik på en 

grundläggande nivå handlar om att mäta och jämföra. Det innebär att det finns mängder av 

ord och uttryck barn behöver känna till. Enligt Malmer (1997) bör man heller inte införa 

symbolspråket förrän själva innehållet har fått en ordentlig förankring, eftersom symbolerna 

är ett skriftligt sätt att sammanfatta innehåll. Malmer betonar betydelse av likhetstecknet som 

mest grundläggande bland symbolerna. 
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Vilken kvalitet av kunskap blir det om man lär sig någonting utan att förstå? Vad är kunskap 

och vad är förståelse? Peter Gärdenfors (2010), en filosof och kognitionsforskare, framhäver 

sin utgångspunkt angående förståelse i en artikel ”Förståelse ger djup” som publicerades i 

Pedagogiska Magasinet (nummer 2 maj 2010). Det är inte tillräckligt att ge elever 

information för att de ska lära sig någonting. Informationen måste bearbetas och tolkas för att 

bli kunskap. Och det kan hända genast med hjälpen av språket. Forskaren påstår också att ”att 

förstå är att se ett mönster” (Gärdenfors, 2010, s. 53). Forskaren förklarar att man kan tillämpa 

kunskapen på nya problem när man förstår. I så fall blir kunskapen produktiv och inte 

repetitiv, vilket i sin tur leder till utveckling av problemlösningsförmåga. 

 

Begreppsbildning och ”kunskapsinhämtning”.  

 

Språket ligger i grunden till begreppsbildningsprocessen. I sin avhandling På tal om 

matematik (2008) fokuserar Eva Riesbeck på frågor kring hur språk, tanke och begrepp hör 

samman i matematikundervisningen. Forskaren hävdar att ”Tecken, objekt och mening eller 

begreppsuppfattning hänger ihop” (Riesbeck, 2008, s.18). Hon förklarar att tecken i så fall 

innebär skrivna symboler på ett papper, talade ord eller ritade symboler i vår vardag, alltså 

tecken är ett uttryck av innehållet, vilket i sin tur refererar oss till något objekt i verkligheten 

(referent). Riesbeck (2008) baserar sitt påstående på ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij) 

och illustrerar den med hjälp av en triangel: 
Innehåll 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uttryck   Referent 
Figur 1. Riesbecks begreppsuppfattning baserad på ett sociokulturellt perspektiv  

(Riesbeck, 2008, s.18). 

 

Bratt och Wyndhamn (1996) skriver att vi erövrar vårt språk genom att tillägna oss kunskaper 

(s.60), så att en kunnig person har ett mer utvecklat språk än en mindre kunnig. Författarna 

illustrerar detta teoretiska resonemang med ett schema, där den abstrakta kunskapen (begrepp) 

är språkburen, det vill säga kommer i form av bild, symbol; där språkhandlingen spelar som 

länken mellan kunskapen och uttrycket (Bratt och Wyndhamn, 1996, s.60): 

 

 

Kunskap t.ex. begrepp Uttryck t.ex. språk 

  

 

               Handling 

  t.ex. kommunikation, språkbehandling 

 

 

Figur 2. Bratts och Wyndhamns schema av kunskapsbildning  

(Bratt och Wyndhamn 1996, s.60) 
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Vad innebär detta resonemang i ett pedagogiskt sammanhang?  Enligt Bratt och Wyndhamn 

(1996) ska lärare utveckla elevernas förmåga att använda språket i alla dessa former: att tala, 

att lyssna, att tänka, att läsa och att skriva. Man bör göra det i naturliga 

undervisningssituationer, där man kan bearbeta nya begrepp. 

 

Om barns förmåga att bilda begrepp heter Karl Henrik Erikssons artikel som publicerades i 

Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (1996). Forskaren funderar på att 

färdigheter i att tala, lyssna, läsa, skriva och räkna inte är tillräckliga för att bilda begrepp. 

Eriksson (1996) lägger vikten på hanterandet av konkret material och refererar oss till olika 

inlärnings- och utvecklingspsykologer som Dewey med sin berömd tes ”learning by doing”. 

Eriksson (1996, s. 55) klargör Bruners teori om de tre representationsformerna i 

begreppsbildning:  

1. ett manipulerande och undersökande av verkliga föremål (aktiv representation);  

2. en mental (ikonisk) bild av föremålen;   

3. benämningar (symbolisk representation) av tingen i den omgivande verkligheten. 

Det är det tredje stadiet som är slutmål för skolundervisningen, men det första och det andra 

stadierna kan underlätta elevernas begreppsbildning.  

 

Ann Ahlberg påstår i sitt bidrag till NCM Nämnaren Tema (2000) att små barn träffar på 

matematik väldigt tidigt i sin omvärld, när de börjar upptäcka den stora världen med alla sina 

sinnen. Enligt Ahlberg (2000) bildas på så sätt ”en intuitiv kunskap” (spontana begrepp enligt 

Vygotskij) som utformar grunden till senare utveckling av matematisk förståelse och 

tänkande. Liknande åsikter läser man hos Eriksson (1996); han framhäver betydelse av att 

kunna benämna ting och händelser runt omkring sig, då krävs det förmågan av att kunna bilda 

begrepp. Enligt Eriksson konstruerar barnet sina begrepp ”genom manipulering av föremål, 

genom kategorisering, attribuering och ”tankeoperationer” (Eriksson, 1996, s. 56). Men om 

man inte talar om föremål och företeelser, blir de obestämda som ”sociala realiteter”.  

 

Eriksson (1996) hänvisar oss till den ryska kulturhistoriska skolan med namn Vygotskij, 

Galperin och Elkonin, som lade vikten på ”sensoriska upplevelsen av tingen”, med andra ord 

på ett konkret manipulerande med föremål. Eriksson (1996) förklarar att Vygotskij betonade 

vikten av växelverkan mellan teori och praktik för utvecklingen av begreppen. Människans 

kulturella ”verktyg” och mognadsstadiet hos barn är synnerligen viktiga för 

begreppsutvecklingen hos barn enligt Vygotskij (citerad i Eriksson, 1996). Stensmo (2007) 

förklarar att det viktigaste för Vygotskijs kulturhistoriska psykologi är att lärandet är 

”situerat, det vill säga att det sammanhang i vilket man lär något är av avgörande betydelse 

för såväl lärprocessen som resultatet” (Stensmo, 2007, s.198). Liknande åsikter hittar vi hos 

Eriksson (1996) som påstår att små barn tillägnar sig nya begrepp utgående från konkreta 

upplevelser av föremålet eller situation bunden till erfarenhet, till exempel kan barnet säga 

”en soffa som mormor har” istället för att beskriva föremålet och hitta rätt attribut.  

 

Vygotskij (1999) ägnade sig också åt frågan om vardagliga och vetenskapliga begrepp. Han 

påstod att barnet inte kan tillägna sig de vetenskapliga begreppen utan att omarbeta dem på 

sitt eget vis. Leif Strandberg (2006) överför i sin bok Vygotskij i praktiken hans svåra begrepp 

till enklare och modernare språk. Strandberg (2006) förklarar att Vygotskij menar att de 

vetenskapliga begreppen inte överförs från vuxna till barnet; att de vetenskapliga begreppen 

inte överförs till barnets vardagliga begrepp. Men att ”de vetenskapliga begreppen (som 

läraren, i samarbete med eleven, bidrar med) öppnar i stället ett rum eller en zon där barnets 

vardagliga begrepp kan ta plats” (Strandberg, 2006, s.153). Det här nya rummet bidrar till 

barnets fortsatta utveckling av vardagliga begreppen. 
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Vygotskijs teori har fått uppmärksamhet tack vare hans syn på utvecklingsperspektiv för varje 

barn. Proximal utvecklingszon enligt Strandberg (2006) är ”det närmaste utvecklingssteget en 

individ inte klarar själv, men klarar tillsammans med en kamrat (som kan lite mer)” 

(Strandberg, 2006, s. 202). Det är grunden för grupparbetets betydelse, där samspelet skjuter 

fram barnets utveckling. Samspelet kan hända mellan ett barn och en vuxen, vilket definieras 

som ”draghjälp” av Monika H. Sträng och Siv Persson (2003). Författarna refererar till 

Vygotskijs begrepp ”närmaste utvecklingszon” (zone of proximal development eller ZPD) 

(Sträng & Persson, 2003, s.38). 

 

1.2.3 Grundläggande matematik i förskoleklass: vad och hur? Lärarroll i språklig 

matematikutveckling 

 

Hur ska man arbeta med matematik i förskoleklass?  Ska man satsa på skolliknande 

undervisning eller ska man bara ”leka matematik”? Vilken matematik är relevant för 

sexåringar? Det finns olika åsikter bland forskarna och olika teorier i det här området. 

 

Grundläggande matematik i förskoleklass: vad och hur? 

 

Magne (2004) beskriver på ett tydligt sätt vilka aktiviteter i matematik som är lämpliga för 

barn i förskola och skola. Författaren begränsar vilka begrepp som är viktigast för 

förskolebarn, när han pratar om allmän språkkunskap och barnens språkbehärskning och 

problemlösnings förmåga. 

 

I sitt bidrag till Nämnaren Tema tar Ann Ahlberg (2000) upp problemet om hur tidigt man ska 

börja med matematikundervisning och på vilket sätt. Ahlberg (2000) hänvisar oss till olika 

teorier och idéer och förklarar att det finns tendenser nuförtiden till att en mycket strukturerad 

och lärarstyrd undervisning i förskolan inte främjar barns lärande senare i skolgången. Det 

kan tvärtom vara ”ett hinder för barnens utveckling (Diderichsen, Hansen & Thyssen, 1992; 

Kärrby, 1990; Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997)” (Ahlberg, 2000, s. 14). Forskaren 

lyfter fram Fröbels påstående om gruppens och fria lekens betydelse för barns lärande. Med 

Fröbels lekgåvor tränas barns förståelse av geometriska former och symmetri. Ahlberg (2000) 

betonar betydelsen av Maria Montessoris metoder och material för förskolan och skolan i 

Sverige, till exempel hennes sätt att skapa en miljö där barnen kan göra och använda olika 

typer av sinnestränande material i atmosfären av frihet och individualisering. Det enda 

Montessori kritiserades för var enligt Ahlberg att det fattades den kommunikativa aspekten av 

matematiken. ”Reggio Emilia”- inspirerade förskolor tar framför allt fasta på barnet och 

inriktar arbetssättet till skapande, kreativitet och fantasi, förklarar Ahlberg (2000), så att bild 

och det talande språket blir en viktig del i den inledande matematikundervisningen. 

 

Doverborg (1999) resonerar att det är upp till lärare att fånga barns intresse och synliggöra 

matematiska begrepp och idéer. Det är pedagogen som ser matematiken i vardagen och 

hjälper barn ”att se och sätta ord på den” (Doverborg, 1999, s.3). På samma sätt resonerar 

Ahlberg (2000) när hon skriver att det är bättre att lyfta fram matematiken i vardagen, vilket 

gör möjligt att träna matematiska begrepp och lösa problem, men är det ännu bättre att göra 

det i organiserade situationer så att alla barn kan vara med och lära. I fall med att fånga 

vardagssituationer, till exempel med dukning, kan man förlora barnen som inte är så aktiva 

som andra och det finns risken att de kan glömmas bort.  
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I sin bok inriktar sig Doverborg (1999) på hur man kan jobba med grundläggande matematik 

med yngre barn och betonar vikten av informell inlärning – användning av vardagssituationer 

och lek. Likadant resonerar Ann Ahlberg (2000) när hon skriver att lek och lärande är tätt 

sammanvävd. Barnen möter matematik när de konstruerar och bygger med olika typ material 

och på så sätt utvecklar sin förståelse av olika slags begrepp. Författaren lyfter fram 

betydelsen av att uppfatta rummets egenskaper som grundläggande i matematik. Ahlberg 

(2000) nämner följande lekfulla aktiviteter som kan öka barnens matematiska förståelse: 

uppfatta och uttrycka antal, att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, 

att skapa olika mönster med hjälp av enklare geometriska former. Även genom rollek, 

regellek, konstruktionslek utvecklas barns tankar och hypoteser som de får pröva tillsammans 

med andra barn, anser forskaren. Lekens och språkets betydelse lyfter alla författare fram som 

skrivit bidraget till boken Alla talar om matte under redaktion av Jessika Gottberg & Helen 

Rundgren (2006). Gudrun Malmer, Görel Sterner, Anthony Furness, Elisabet Doverborg ger 

sina bästa tips till förskolelärare om på vilket sätt kan man arbeta med matematik med 

förskolebarn. 

 

I sin avhandling Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och 

hantera svårigheter (2009) definierar Agneta Simeonsdotter Svensson från Göteborgs 

universitet en pedagogisk samling som stimulerande lek- och lärandesituation. Där kan barnen 

bli aktiva och medverkande i stimulerande uppgifter som väcker barns intresse ”för 

skriftspråkslärande, matematiklärande och uttrycksformer av estetisk karaktär” (Agneta 

Simeonsdotter Svensson, 2009, s.259). Hon påstår att en god pedagogisk samlingssituation 

skulle kunna illustreras med den didaktiska triangeln – mötet mellan barnet, läraren och 

innehållet. Författaren menar att när barn och lärare samspelar skulle svårigheter med 

uppgifter snarare kännas som något stimulerande att arbeta med for att kunna lära sig. Magne 

(2004) resonerar lika och påstår att lärare kan leda barn till reflektioner av olika slag genom 

stimulerande initiativ. 

 

 Lärarroll i språklig matematikutveckling. 

 

Kan lärare som inte har tillräcklig bakgrundskunskap bli en god lärare och leda barnen till 

utvecklingen? Enligt Gärdenfors (2010) måste en lärare först och främst vara expert inom sitt 

område för att kunna hjälpa barnen se de mönster som leder till förståelse. För det andra måste 

läraren förstå i vilken ordning materialet ska presenteras för att underlätta att se de relevanta 

mönstren. För det tredje måste läraren ha goda insikter i de missuppfattningar och andra 

hinder som kan förekomma hos elever/barn (Gärdenfors, 2010, s.55). 

 

Malmer (2002) lyfter fram betydelsen av att läraren använder korrekta matematiska termer 

(språkliga begrepp eller ordbegrepp) som addera, subtrahera, termer och summa. Även om 

man inte ställer krav på att eleverna ska använda orden så är det viktigt att de får höra dem i 

sitt rätta sammanhang. Så småningom gör elever/barn de begreppen till sina egna. Gudrun 

Malmer talar om att läraren kan vara ”tvåspråkig”, vilket exempelvis kan innebära att han 

eller hon säger: ”vi ska nu addera termerna – lägga samman talen” (Malmer, 2002, s.49). 

Däremot tycker Unenge (1999) att man i matematikundervisningen ska låta elevens eget språk 

få ta så stor plats som möjligt. Författaren anser att lärare ska införa så få nya termer som 

möjligt. Detta förklarar han på så sätt att förståelsen måste komma i första hand, och 

verbaliseringen i andra hand. Men enligt Vygotskij (1999) är språket ett redskap för 

förståelse.  Myndigheten för skolutveckling (2008) betonar också vikten av att eleverna får 

höra den korrekta benämningen på matematiska begrepp. De anser att det blir en naturlig del 

av elevernas aktiva ordförråd. 
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Det handlar också om ett förhållningssätt om man talar om en bra lärare. Lärarens egen attityd 

spelar en oerhört betydelsefull roll tycker Gudrun Malmer (2002). Ahlberg (2000) talar om 

”den reflekterande läraren” som en förebild i undervisningen. Elisabet Doverborg (1999) 

påpekar att det är få pedagoger i förskolan som ser matematik som en helhet, med andra ord 

att barn utvecklas mot att förstå samma matematiska begrepp i förskolan som i skolan. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkliga 

utveckling inom matematik i förskoleklass för att underlätta barnens övergång till grundskola, 

om förskollärare vågar använda riktiga matematiska termer/ begrepp. Dessutom är syftet att 

undersöka om det finns svårigheter inom uppfattningen av matematiska begrepp hos 

lågstadieelever, som grundskollärare kan förknippa med språket. 

 

Denna undersökning ger svar på följande frågeställningar: 

1) Arbetar förskollärare med matematiken regelbundet i förskoleklass? I 

vilken form? 

2) Använder förskollärare de riktiga matematiska begreppen eller används 

enklare språk istället? 

3) Vilka svårigheter anser grundskollärare att det finns inom 

begreppsuppfattning i matematik hos lågstadiets elever?  

2 METOD 
Här redovisas hur urvalet av enkätrespondenter och intervjupersoner gjordes. Dessutom 

beskrivs hur datainsamlingsmetoder, procedurer och analysmetoder. 

 

Frågeställningarna styr valet av metod. I studien har använts både en kvantitativ (i form av 

enkät) och en kvalitativ undersökning (intervju). Johansson och Svedner (1998) påstår att en 

kvantitativ metod bör användas när en forskare samlar ett stort antal olika fakta och försöker 

att hitta mönster som gäller alla människor, det vill säga generalisera eller mäta frekvenser. 

 

Problemet med metodvalet är att det inte finns så många förskollärare som arbetar enbart i 

förskoleklasser och inte många grundskollärare som arbetar enbart i årskurs 1, följaktligen blir 

antalet personer som undersöktes inte tillräckligt för att studien kan generaliseras. För att 

utöka tillförlitlighet förstärktes studien med en kvalitativ metod i form av intervju med en 

fenomenologisk ansats.  Enligt Stukát (2005) är det forskarens förförståelse som är viktig för 

tolkningen i kvalitativa studier. Nackdelen med denna metod är subjektivitet hos resultatet 

beroende på vem som utför arbetet. 

 

Enkätundersökningen och intervjuerna kompletterar varandra vilket ger en fastare bas för min 

analys. Enligt Stukát (2005) blir det området bättre belyst om man använder flera olika källor, 

eller olika metoder, vilket kallas metodtriangulering. Användning av olika metoder som 

intervjuer, observationer och enkäter hjälper forskaren att gå ner på djupet. (Johansson & 

Svedner, 1998). 

2.1 Urval 

För att få ett tillförlitligt resultat genomfördes en enkätundersökning bland förskollärare som 

arbetar i förskoleklasser och grundskollärare som arbetar med årskurs ett inom en medelstor 

tätort. Urvalet av intervjupersoner och enkätundersökningen gjordes utifrån egna kontakter. 
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Sex kommunala skolor i olika stadsdelar valdes. En av skolorna är min plats för 

verksamhetsförlagd utbildning, den andra skolan är min första skola där jag började arbeta 

som modersmålslärare. Resten är bekanta skolor från min vikarieerfarenhet.  I varje skola 

undersöktes en grupp förskollärare och en grupp grundskollärare med ett frågeformulär för sig 

(se bilaga 1 och bilaga 2). Det samlades in 18 enkäter från förskollärare som arbetar i 

förskoleklasser (fyra förskollärare svarade inte på enkätfrågor) och tolv enkäter med svar från 

grundskollärare som arbetar på lågstadiet (fyra enkäter från lågstadielärare bortföll).  

Det genomfördes sex intervjuer: tre med förskollärare från sexårsverksamhet och tre med 

grundskollärare som nu arbetar med årskurs ett (se bilaga 3 och bilaga 4 med intervjufrågor). 

Anledningen till att barns perspektiv valdes bort är att det är lärarnas attityd och 

språkanvändning inom matematiken som ligger i fokus för min studie. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningsmetoder består av en enkätundersökning och en intervju med lärare som 

arbetar i förskoleklasser och lågstadielärare. 

  

2.2.1 Enkät. 

 

Jag har valt att använda en delvis strukturerad enkät med element av öppna frågor och extra 

tomma rader för att lämna in en motivation för valet. Att utforma frågeformulär tog väldigt 

mycket tid. Det var svårt att hitta rätt form av frågor och innehåll för att få svar på 

frågeställningar i denna studie. Johansson och Svedner (1998) tycker att man ska titta på 

redan tidigare gjorda enkäter inom ämnet för att underlätta att hitta rätt form för sin egen 

enkät. Inspiration till mitt svarsformulär ligger i Helen Ungs examensarbete (2009), mina 

egna idéer och min handledares professionella hjälp och tips. 

 

Eftersom mitt intresse ligger inom två områden: hur lärare i förskoleklasser jobbar med 

språklig matematikutveckling och om grundskollärare anser att det finns svårigheter med 

begreppsuppfattning i årskurs 1, krävdes det två olika enkäter för förskollärare och 

grundskollärare, var för sig (se bilaga 1 och 2). Lärare hade valet att ange sitt eget namn och 

skolans namn. Många skrev sitt namn eftersom det står på enkäten att både namn och skolans 

namn blir dolda i undersökningen på grund av de etiska skälen och alla material blir inlämnad 

till min högskola. I undersökningen togs hänsyn till forskningsetiska frågor. (Rapport 2005 

Vad är god forskningssed? s.19 och Forskningsetiska principer). Varje enkät har inledande 

frågor om antal år i yrket och extra utbildning efter examen; gruppstorlek; antal lärare som 

arbetar i samma verksamhet. Sedan kommer strukturerade frågor med olika svarsalternativ (3-

4). Till slut kommer delvis öppna frågor med extra rader för egna tankar, motivation och råd. 

Enligt Johansson & Svedner (1998) kan öppna frågor vara svårt att bearbeta men även svårt 

att svara på så det bör undvikas att ha för många öppna frågor i svarsformuläret.  

 

2.2.2 Intervju. 

 

Jag har planerat och genomfört en form av delvis strukturerad intervju (grupperade flyttbara 
frågor) med möjligheten att ställa extra följdfrågor. Först kommer några inledande frågor, 

senare kommer nyckelfrågor som formulerades som öppna frågor. Vid intervju med 

grundskollärare användes det anteckningar. Enligt Arfwedson & Ödman (1998) kan det räcka 

med att göra anteckningar i fall man vill skaffa fram bakgrundsdata.  
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Resten av intervjuerna (med tre förskollärare) blev inspelade på min mobiltelefon, överförda 

till dator och brända på CD-skiva för att lämnas med allt material till högskolan.  Intervjuerna 

blev utskrivna i textform.  Det finns några nackdelar med bandade intervjuer. Enligt 

Arfwedson & Ödman (1998) kan en bandad och senare utskriven intervju bli ”annorlunda”, 

eftersom det fattas mimik, meningsgivande betoningar eller kroppsspråk. Författarna påstår 

också att bandutskriften ofta är väldigt tidsödande.  

2.3 Procedur 

2.3.1 Enkät. 

 

Enkäterna delades ut till varje arbetslag på olika skolor vid personligt besök. Jag presenterade 

mig muntligt och förklarade varför jag behöver göra en enkätundersökning (Informationskrav, 

Regel 1 av Forskningsetiska principer). Efter det att lärarna informerats om frivillighet i 

deltagandet, lämnades ett visst antal enkäter till varje arbetslag i en pärm med en framsida 

med hämtningsdatum. Pedagogerna fick två veckor på sig att fylla i frågeformulären men alla 

kunde inte göra det i tid. Det delades ut 22 enkäter för förskollärare och bara 18 stycken 

inhämtades. Av 16 enkäter som utdelades till grundskollärare, inhämtades 12 enkäter. 

Tidsbrist nämndes oftast som orsaken till att inte besvara frågeformuläret. Alla enkäter 

hämtades personligen av mig. 

 

2.3.2 Intervju. 

 

Jag tog kontakt per telefon med personerna som jag valde att intervjua (Informationskrav, 

Regel 1 och 2 av Forskningsetiska principer). På en bestämd dag och tid träffades vi på 

lärarens hemskola, där valdes en lugn lokal för intervjun. Vid de flesta tillfällen var det ett 

personalrum, vid ett tillfälle valde läraren sitt klassrum som var tomt efter eleverna hade gått 

hem. För att få så mycket information som möjligt, spelades intervju in på min mobiltelefon. 

Respondenten fick information att jag ville spela in, sedan bearbeta, skriva av intervjun och 

lämna in materialet till min högskolas arkiv (Regel 6 av Forskningsetiska principer). Jag fick 

tillståndet för detta från alla respondenterna. De tre inspelade intervjuerna överförde jag från 

min mobiltelefon till min dator först. Det utfördes med hjälp av mjukvaran som heter ”AMR 

till MP3 Converter”, sedan lyssnade jag av och skrev ut allt som sades, även omtuggningar, 

felsägningar som gjorde talet unikt (Arfwedson & Ödman, 1998). Bearbetade intervjuer 

analyserades i textform. Alla ljudinspelningar (tre intervjuer) överfördes till CD-skivor och 

lämnas till min högskola. 

2.4 Analysmetoder 

Analys av enkäter utfördes med ett statistiskt förfaringssätt i form av diagram och tabeller, 

samt dokumenterades i textformat. Analys av lärarintervjuer genomfördes med en 

fenomenografisk ansats vilket innebär enligt Marton & Booth (2000) att undersökningen 

inriktas på kvalitativa skillnader och likheter i människors syn på fenomen i omvärlden. Det 

utförs i en textform där citat inte är tolkade men tematiskt grupperade. Enligt Arfwedson & 

Ödman (1998) passar intervjumetoden bra om forskaren vill undersöka jämförelser mellan 

lärares arbetssätt, deras sätt att tänka kring någon undervisningsfråga och deras sätt att skapa 

mening i sin undervisning. Författarna kallar dem komparativa analyser. Tolkningen kan 

däremot innebära ”att man tar en risk, nämligen risken att trots alla kontroller och olika 

bemödanden ändå tagit fel” (Arfwedson & Ödman, 1998, s. 19). 
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3 RESULTAT 
För att presentera resultatet fullständigt och allsidigt är det lämpligt att utgå från 

frågeställningar i denna studie och enkät- och intervjufrågor. 

3.1 Frågeställning 1. 

Arbetar förskollärare med matematiken regelbundet i förskoleklass? I vilken form? 
 

3.1.1 Enkät för förskollärare. 

För att beskriva resultatet på bästa sätt, visas nedan resultatet i både textform och några 

tabeller vid analys av enkät för förskollärare. 

 

Fråga 6. (Bilaga 1). Tycker du att matematik för sexåringar innehåller följande?  

 

 
 

Figur 1. Förskollärares uppfattning av matematik för sexåringar 

 

Sex av 18 förskollärare (1/3) svarade att alla nämnda område tillhör matematik för sexåringar 

i hög grad. Sju av 18 förskollärare svarade att ”längd och vikt” och ”tid och temperatur” 

tillhör ämnet matematik bara i ringa grad, resten – i hög grad. Men det har inte inkommit ett 

enda svar i kolumnen ”nej”. Bara två lärare (ca.11 %) uppfattar att 

”former/mönster/symmetri” är mindre viktigt för att träna på i förskoleklass. Hos tre lärare 

hamnade ”rumsuppfattning” i kolumnen med markering ”i ringa grad”. Två lärare av 18 

placerade ”likhet och skillnad” i kolumnen ”i ringa grad”. Alla de nämnda matematiska 

områdena innebär språkanvändning medan man jämför, mäter, konstruerar mönster, sorterar 

och klassificerar, räknar.  

 

Fråga 7 (Bilaga 1).  I vilken form och hur ofta jobbar du med matematik med sexåringar? 

Resultatet visas i form av nedanstående tabell. 
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Tabell 1. I vilken form och hur ofta jobbar förskollärare med matematik i förskoleklass? 

 

 

 

Arbetsform 

 

Varje dag 

 

 

Ofta 

 

 

Sällan 

 

 

Aldrig 

 

 

Lekform 

 

11 

 

6 

 

1 

 

0 

 

Lektionform 

 

2 

 

4 

 

6 

 

6 

 

Samling 

 

8 

 

10 

 

0 

 

0 

 

Mandala 

 

0 

 

3 

 

13 

 

2 

 

Tangram 

 

0 

 

1 

 

6 

 

11 

 

Origami 

 

0 

 

0 

 

9 

 

9 

 

Ute på rasten 

 

4 

 

6 

 

8 

 

0 

 

Tessellering 

 

0 

 

3 

 

3 

 

12 

 

Annat sätt 

 

3 

 

9 

 

2 

 

4 

 

Fyra lärare lämnade punkten om tessellering obesvarade, frågan om origami var obesvarad av 

två lärare.  

  

Fråga 8 (Bilaga 1). Hur ofta tränar ni: ramsor/tal, ramsor/geometri, osv. 
Tabell 2. Hur ofta tränar ni: 

 

 

 

 

Varje dag 

 

 

Ofta 

 

 

Sällan 

 

 

Aldrig 

 

 

Ramsor/tal 

 

12 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Ramsor/geometri 

 

2 

 

4 

 

12 

 

0 

 

Kims lek/minne 

 

0 

 

5 

 

13 

 

0 

 

Mätning 

 

0 

 

6 

 

11 

 

1 

 

”Vad ska bort?” 

 

0 

 

5 

 

13 

 

0 

 

Hinderbana/rum 

 

0 

 

6 

 

10 

 

2 

 

Kroppsdelar 

 

3 

 

9 

 

6 

 

0 

 

Fråga 9 (Bilaga 1). Delar ni barnen i små grupper för att jobba med matematik?   

 

50 % av förskollärare delar barn i små grupper av 5-8 för att jobba med matematik, cirka 39 
% har grupper av 9 till 12 barn och cirka 11 % har lite större grupper av 13-20 barn. 

 

3.1.2  Intervju med förskollärare. 

Pedagog A, en utbildad förskollärare som har arbetat i läraryrket i 24 år, sju år på samma 

skola. 
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Pedagog B, en utbildad förskollärare som har arbetat i det här yrket i 25 år, och 12 år i samma 

skola. 

Pedagog C, en utbildad förskollärare med nästan 29 år erfarenhet inom yrket, har arbetat på 

samma arbetsplats i 17 år. 

 

Arbetar förskollärare med matematiken regelbundet i förskoleklass? I vilken form? 

Vad säger förskollärare om sitt arbetssätt med matematik (ordagrant)? 

 

Matematik i 

vardagssituationer 

Pedagog A:”Det är ju överallt, på alla de ställena, när man 

sitter och pratar i samlingarna och spelar spel eller om de är i 

matsalen och dukar och räknar köttbollar och hjälper 

kompisar…” 

Pedagog C: ”Sen ju vi hoppar hopprep, då räknar vi. Vi har 

idrott och gymnastik, då använder vi redskap” 

 

Planerade matematiska 

situationer i mindre grupp 

Pedagog A: ”Så är det ju även några tillfällen som är 

schemalagd i matematik också. Det är planerat.” 

Pedagog B: ”ett par gånger i veckan är de i de här små 

grupperna – 7 eller 8 stycken. Då kan vi då gnugga de lite 

extra och se att de verkligen förstått. Prata matematik”. 

 

Matematik i lekform Pedagog A: ”Vi tränar ju begrepp i lek i förskoleklassen”. 

”Man ska ju inte sitta och ha lektioner, vår inlärning är ju 

genom lek”. 

Pedagog B: ”Mönster, mönster, mönster”, ”Vi gör ju 

mönster – fortsätt mönstret”, ”Kan man se ett mönster, då 

kan man lättare att klura ut svåra matematikuppgifter”. ”Vi 

har ju lite spel och så sånt de behöver inte tänka att de håller 

på med matematik: tärningar, stora tärningar. Jag brukar ha 

två stora mjuka tärningar och så får de slå de tärningarna och 

så tittar vi på vad de har fått och så frågar jag vad är 

skillnaden? Och då ser de det och de kan räkna ut, då 

skillnad mellan de här två är, då har de helt plötsligt fått in 

subtraktion fast man inte vet det. Såna övningar gör vi 

mycket”. 

”Sorteringsövningar är också en slags matteuppgift”. 

Pedagog C: ”… det är ju så att när vi gå ut i naturen och då 

har vi väldigt ofta uppgifter i naturen”. ”… det kan vara: 

hämta en pinne som är lika lång som dit fot; det kan vara: 

hämta två stenar som väger lika mycket”. ”Det kan vara 

individuella uppgifter eller grupp uppgifter”.   

”Vi använder det logiska block väldigt mycket och jobbar 

med att titta på och känna, ibland t.ex. bakom ryggen och 
man få beskriva osv. I det så kommer ju ett språk, men det är 

konkret”. 

 

Material som används Pedagog A:”Vi använder ganska mycket praktiskt material, 

mycket spel, eget material”. ”De vill ändå jobba lite grann 

med böcker (mattebok Eldorado). Många tycker att 

förskoleklass är en liten del i skolan”. 



 15 

Pedagog B: ”Vi har ingen matematikbok, vi har själva gjort 

en egen (om talets grannar), där vi gör små mattesagor”. 

Pedagog C: 

Lärarens roll i 

språkutveckling 

Pedagog B: ”Vi som jobbar här ha mycket stor roll i det 

(språkutveckling)”. 

Pedagog C: ”Jag tror att jag har en stor roll för väldigt 

många eftersom det är jag som är svenska språkbäraren här 

då”. 

 

 

3.2  Frågeställning 2. 

Använder förskollärare de riktiga matematiska begreppen eller används enklare språk istället? 

 

3.2.1  Enkät för förskollärare. 

Analys av frågorna 10-14 (Bilaga 1) ger följande svar: I snitt är det 16 av 18 förskollärare 

(ca.89 %) som har valt att använda svårare eller riktiga matematiska begrepp i situationerna 

som är beskrivna i frågor 10 till 14. Det finns några speciella fall, när lärare valde bort svåra 

begrepp och gav motivering till valet. 

 

3.2.2  Intervju med förskollärare. 

Använder förskollärare de riktiga matematiska begreppen eller används enklare språk istället? 

 

Begreppsbildning. 

Vikten att använda de riktiga 

matematiska begreppen 

Pedagog A:”Man måste liksom benämna de 

matematiska begreppen i från början. Vi har ju haft 

faktiskt lite hjälp med NTA, med teknik osv. att man ska 

använda de matematiska begreppen och de tekniska 

begreppen”. 

”Det är väl i början, när man vill introducera något. När 

de inte har förståelse vad begreppet innebär. Så du säger 

väl begreppet vad det är för något och förklarar med 

lättare ord vad det är jag menar. Men i fortsättningen då 

använder vi ju det rätta begreppet. Annars har de inte 

förståelse vad det egentligen innebär.” 

”Att befästa begreppen är det som viktigast och att få de 

trygga i de matematiska begreppen att man använder rätt 

matematiska former”. 

Pedagog B: ”Även om det är nyanlända barn, så det är 

viktigt att de får höra dem orden (begrepp).” 

”att man visar, man får vara extra tydlig och visa, vad 

man menar, konkret”. 

Pedagog C:”Det vi använder är när vi jobbar med 

former då är det logiska blocken som det heter. Det finns 

trekanter, kvadrater, cirklar i olika, det finns i två 
storlekar: stor och liten; rektangel också… Då använder 

jag så ofta trekanten så att det blir det faktiska känslan. 

Känna på dem tre kanterna. Det är svårare att känna på 

begreppet triangel. Det är ett av mina förskolesätt att 

tänka”.  

”Som förskolelärare är jag fostrad i andan ”gripa – 
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begripa – begrepp”, där man alltså både fysiskt kan 

känna och känna de med den här fyra kanterna”.   

”Och det… språket är alltid bas som egentligen vilket 

ämnesområde du än väljer. Sen så med det här att 

använda korrekta begreppen. Ja, det tycker jag också 

som man ska göra”.   

”Så negativa effekter… ja, det ska vara om vi ska 

använda de felaktiga begreppen, möjligtviss att vi blir 

förvirrande för barn att lärare som inte har samma språk, 

så att det gäller matematiska begrepp”. 

 

Grundläggande begrepp Pedagog A:” Det är rumsuppfattning som är ju lättare 

och över och under. Det är ju besvärligare med begrepp 

som dubbelt och hälften. Det är svårt att få barnen att 

förstå i förskoleklassen”. ”När vi jobbar med volym, då 

är det lite svårare”. 

 ”Vi försöker att börja med de grundläggande och 

befästa 1 till 5 t.ex. begreppen, siffror, antal”. 

Pedagog B: ”Menar du språkmedveten? Det är ju det 

som vi bygger vår verksamhet på, att de kan begreppen, 

men alltså inte subtraktion eller addition. … Det är 

lägesbegrepp, mer än/mindre än, färre än/fler än”. 

”Först inte med siffror utan med antal saker som man 

får, de bli väl förtrogna med begreppen och vad matten 

är”. 

Pedagog C: ”… vi börjar ju med språket, med de 

grundläggande begreppen, alltså lägesbegreppen: 

framför och bakom, över/under, stor/ liten”.  

”Vi börjar med fyrkanter för att så pass många barn ändå 

hos oss är nya i svenska språket och fyrkant är lätt 

åskådliggöra”. 

 

Barnens trygghet och 

förtrogenhet 

Pedagog B: ”Det är viktigare att de känner sig förtrogna 

med begreppen och antalen upp till fem sitter”. 

 

 

3.3  Frågeställning 3. 

 

Vilka svårigheter anser grundskollärare att det finns inom begreppsuppfattning i matematik 

hos lågstadiets elever?  
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3.3.1 Enkät för grundskollärare. 

Genom enkätundersökning bland lärare som arbetar med åk.1 har jag fått följande resultat på 

fråga 8 (Bilaga 2): cirka 50 % grundskollärare tycker att det finns svårigheter i ringa grad i 

alla tre områden såsom läsförståelse, taluppfattning och symboluppfattning. Rutan ”i hög 

grad” blev kryssad av fem lärare angående läsförståelse, 3 lärare angående taluppfattning och 

fyra lärare – symboluppfattning. 

 

Tabell 3. Svårigheter som finns hos elever i åk 1 med matematik 

 Nej I ringa grad I hög grad 

Läsförståelse 0 7 5 

Taluppfattning 3 6 3 

Symboler 2 6 4 

 

Som ”dåligt kända begrepp” nämndes: triangel (3 lärare), kvadrat (2 lärare), rektangel (1), 

cirkel (1) och alla tredimensionella figurer (1); lika/olika (1), större än/mindre än (1); allt 

inom tid och temperatur (4 lärare); tyngre/lättare (1), millimeter (1), gram (1); likhetstecken (3 

lärare). 

 

Sista frågan i enkäten för grundskollärare var följande: Hur skulle förskolan kunna arbeta med 

språket inom matematik? Ge några råd. Svaret på den här frågan ordagrant var: 

 Prata i det dagliga arbetet, t.ex. delar i halvor osv. 

 Att träna med laborativt material och hela kroppen och använda sig av begreppsorden. 

 Arbeta med matematiska begrepp på ett lustfyllt sätt, genom lek. 

 Jobba med grundläggande begrepp som större, mindre, dubbelt, hälften, sist, först osv. 

 Arbeta med problemlösningar. Lösa problem genom att använda konkreta material. 

 Praktisk matematik 

 Jobba med ”prat” matte, diskutera olika begrepp, jobba mycket med konkret material. 

Försök ha mycket genomgångar med prat och diskussioner.  

 

3.3.2  Intervju med grundskollärare som arbetar i årskurs 1 idag. 

 

Pedagog A 1, en utbildad grundskollärare som har arbetat i läraryrket i 20 år, tio år på samma 

skola. 

Pedagog B 1, en grundskollärare som har arbetat i det här yrket i 13 år, hela tiden i samma 

skola, läste en kurs ”Matematik” med 30 hp och är väldigt intresserad av kopplingen mellan 

matematik och språk. 

Pedagog C 1, en utbildad grundskollärare med 12 år erfarenhet inom yrket, har arbetat på 

samma arbetsplats i 7 år. 

 

Vilka svårigheter anser grundskollärare att det finns inom begreppsuppfattning i matematik 

hos lågstadiets elever? Vilka råd kan de ge förskollärare för att underlätta barnens övergång 

till grundskola? 

 

Språkets betydelse för matematik 

och vikten att använda de riktiga 

matematiska begreppen 

Pedagog A 1: ”Matematik är ett 

kommunikationsämne”. 

Pedagog B 1: ”Jag förstår inte hur man kan jobba med 

matematik utan att prata”. 

 ”Det är omöjligt att tillägna åt sig några matematiska 
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begrepp utan att prata”. ”Har man inte begrepp klart, 

grundläggande begrepp som rumsuppfattning, 

tidsuppfattning (igår och imorgon), då blir det svårt att 

delta i samtal”.”Tidsuppfattning och rumsuppfattning 

är jätte viktiga”. 

”Det är viktigt att jag använder korrekt språk och 

nämner med rätt begrepp som de kommer att träffa 

genom hela utbildningen”. ”Korrekt från början”. ”Det 

är inte rätt att säga fyrkant istället för rektangel eller 

trekant istället för triangel”. ”I så fall måste de lära om 

begreppen” 

Pedagog C 1: ”Vi försöker också ha mycket 

genomgångar med prat och diskussioner”. 

 

Vikten av arbete med praktisk 

matematik 

Pedagog A 1: ”Det är fel att satsa på abstrakta 

begrepp. Bättre att koppla siffra till antal med hjälpen 

av språk”. 

”Koppla vardagen till mattespråk” 

”Det kräver en medveten attityd till matematik som 

finns runt omkring”, ”praktiska delningar: frukt, i 

matsituationer”. 

”Leka fram det med praktiska föremål, i kommunikativ 

form”. 

”Jämföra enheten”.  

Pedagog B 1: ”Sortera, klassificera är viktigt”   

”Hitta allt som passar olika barnen eftersom de lär sig 

på olika sätt: via öronen, via ögonen, via måttband.” 

”Att förklara abstrakta begrepp genom konkreta saker 

– bygga, skapa, klippa, klistra, göra”.   

”Som lärare måste man ha ett batteri av kunskap” 

Pedagog C 1: ”Vi delar in barnen i små grupper, 6 till 

8 stycken har jag två dagar i vecka. Sen är det lite 

större grupp som gäller.” ”Då kan vi gnugga på dem 

lite mer”. 

”Bra att individualisera, men det finns tidsbrist”. 

 

Svårigheter med 

begreppsuppfattning 

Pedagog A 1: ”Den svåraste symbolen är 

likhetstecken”. ”Onödigt att jobba med 

”dubbelt/hälften med förskoleelever”. 

Pedagog B 1: ”Svåraste är att se skillnader mellan t.ex. 

kvadrat och triangel och rektangel – skillnad på 

figurerna”. 

”likhetstecken är ju svårt begrepp, färre än – ett väldigt 
svår uttryck, fler än - är mycket lättare, lika – är också 

svårt”. 

Pedagog C 1: ”Inga stora svårigheter har barnen när de 

börjar ettan, eftersom förskoleklassen här på skolan 

jobbar jättebra med ”prat” matte”. 
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Några råd Pedagog B 1: ”Problemlösning i grupp – så att de 

pratar med varandra. Samtal med varandra hur andra 

barn gör”. 

Pedagog C 1: ”Lära barn att lösa problem på olika 

sätt”  

 

Samarbete med förskollärare Pedagog A 1: ”Inte ofta, inte regelbundet. Det fattas… 

det är både tidsbrist och … kanske … vi har inte tänkt 

på så sätt”. 

Pedagog B 1: ”Inte ens enda gång… Jag vet inte 

varför 

Pedagog C 1: ”Vi samarbetar mycket med 

förskolelärare som tillhör samma arbetslag, både i 

matematik och i språk”. 

 

 

 

 

 

4 DISKUSSION 

Sammanfattning. 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkliga 

utveckling inom matematik i förskoleklass för att underlätta barnens övergång till grundskola, 

om förskollärare vågar använda rätta matematiska termer/ begrepp. Dessutom är syftet att 

undersöka om det finns svårigheter inom uppfattning av matematiska begrepp hos 

lågstadieelever, som grundskollärare kan förknippa med språket. 

 

Arbetet med det här temat var väldigt givande. Som blivande förskollärare har jag fått en 

klarare bild av hur man kan och bör arbeta med språklig utveckling inom matematik med 

förskolebarn. Jag är tacksam för allt stöd från respondenter och intervjupersoner. Dessutom är 

jag nöjd med de resultat jag fått.  

 

Alla frågeställningar i detta arbete är besvarade. Genom enkätundersökning (18 förskollärare) 

och intervjuar (3 förskollärare) framgår det att tillfrågade lärare som arbetar i förskoleklasser 

är medvetna om språkets betydelse inom matematik. Alla ser sin stora roll i barnens 

utveckling och delar större barngrupper till små för att förbättra resultatet av sitt arbete, för att 

ge varje barn lika möjligheter att skapa förståelse i lugn och ro och utvecklas inom matematik 

oavsett sitt modersmål.  

 

Förskollärare arbetar med matematik på olika sätt: i lekform och i lekfulla situationer, under 

samlingen, i matsalen så att de fångar vardagssituationer för att synliggöra matematik och 
prata om det. Att skapa matematiska lärandesituationer är också viktigt, lärare påstår att 

barnen inte tänker på matematik när de till exempel arbetar med mandalas eller tangram eller 

mönster/tessellering. Resultatet som väckte många tankar och funderingar är att tessellering, 
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tangram och mandalas används så sällan. Att kunna se mönster tycks vara väldigt väsentligt i 

utveckling av matematiskt tänkande vilket kan ge barnen möjlighet att kunna lösa kluriga 

matematikuppgifter lite senare i grundskolan. Min gissning är också att termerna tessellering, 

tangram och origami var lite nya för några lärare. Om jag hade skrivit respektive mönster, 

kinesiskt pussel, pappersvikning kunde jag antagligen ha fått mer positiva resultat.  

 

De flesta lärare som jobbar i förskoleklasser valde perspektivet att språkligt ”matematisera” 

sina elever och vågar använda de riktiga matematiska begreppen som ”rektangel”, ”cirkel”, 

”parallellogram”, vilket framgår från enkätundersökningen. Intervjuerna visade ett splittrat 

resultat: en av tre lärare föredrar att använda orden ”trekant” och ”fyrkant” istället för triangel 

och kvadrat under samtal med sina sexåringar. Läraren förklarar sin åsikt på så sätt att barnen 

behöver skapa en bra förståelse först och främst och det är lättare att räkna sidor/kanter i 

figurer. Läraren ger ett rätt begrepp bara till vissa barn som visar extra intresse och utmanar. 

Men enligt Malmer och Ahlberg är det viktigt att använda rätta matematiska begrepp ifrån 

början eller blir ”tvåspråkig” i matematiska situationer.  

 

Det här resultatet kommer från skolan där förskollärare och grundskollärare inte samarbetar 

med varandra angående svårigheter inom begreppsuppfattning bland eleverna i årskurs 1. En 

förskollärare klagade över dåligt samarbete mellan förskoleklassen och grundskolan. Bara på 

en av tre skolor (vilket upptäcktes bara genom intervju) utförs tydligt samarbete, eftersom 

lärare från förskoleklass och grundskollärare tillhör samma arbetsgrupp och reflekterar över 

gemensamma problem väldigt ofta. 

    

Olika åsikter visade lärare angående användning av läroböcker i förskoleklass: några 

använder en mattebok (t.ex. Eldorado), några gör sin egen mattebok, men flesta föredrar att 

undvika att använda mattebok helt och hållet. 

Det framgår både från enkätundersökningen och från intervjuerna att de flesta förskollärare 

försöker undvika skolliknande eller ”lektionsliknande” matematiska situationer. Jag anser att 

det är viktigt eftersom förskolans uppgift är att skapa lusfylld lärande för barnen. 

 

Resultatet av enkätundersökning (12 grundskollärare) visade att cirka 50 % lärare anser att det 

finns svårigheter hos elever i årskurs 1 i ringa grad inom läsförståelse, taluppfattning och 

symboluppfattning, och alla de tre områden är förknippade med språket och kan tränas genom 

språket. Man kan inte satsa på att träna läsförståelse i förskoleklass, eftersom barn mognar 

olika fort och alla barn kan inte läsa texter när de är bara sex år gamla. Men att träna språket 

som ligger till grund för läsförståelse är ändå möjligt. 

 

Elever i årskurs 1 känner sig mer trygga när de arbetar med geometriska former, mönster och 

symmetri, samt jämförelse (likhet/olikhet). Elever är mindre trygga inom följande områden: 

längd och vikt, tid, temperatur, taluppfattning, rumsuppfattning. Grundskollärare anser att de 

följande begreppen och symboler är svåra för sina elever: triangel (3 lärare), kvadrat (2 

lärare), rektangel, cirkel och alla tredimensionella figurer; lika/olika, större än/mindre än; allt 

inom tid och temperatur (4 lärare); tyngre/lättare, millimeter, gram; likhetstecken (3 lärare). 

Intervjuerna med grundskollärare var väldigt givande. Alla lärare delade med sig av råd och 

tips till förskollärare, som beskrevs i resultatdelen.  
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Tillförlitlighet 

 
För att utföra denna studie valdes sex av de 32 kommunala skolorna på orten, vilket är 18,75 

% av det totala antalet. Vid varje kommunal skola finns sexårsverksamhet. Kommunala 

skolor valdes ur olika stadsdelar för att få ett mer pålitligt resultat. Ur jämställdhetssynpunkt, 

gjordes intervjuerna med både kvinnliga och manliga lärare. Av de sex intervjuade lärarna var 

två män: en förskollärare och en grundskollärare.  

 

Min strävan var att formulera frågor på ett sätt som skulle ge så mycket information som 

möjligt, men några lärare kunde inte svara på alla frågor. I några fall fungerade inte detta. En 

av lärarna tyckte att området i fråga sju var för stort. Det var bara två lärare som tänkte på så 

sätt. Några lärare saknade fler alternativ i frågeformuläret, eller istället för ”sällan” skrev de 

”ibland” bredvid. Jag tycker att skillnaden mellan ordens innehåll är obetydlig. Några lärare 

jobbar med olika matematiska områden ”periodvis”, vilket saknades i min enkät helt och 

hållet. I stort sett fungerade dock enkätfrågorna som tänkt.  

 

Den första intervjun med grundskollärare var nedtecknad utan hjälp av inspelning eftersom 

sättet att dokumentera inte var bestämt. För att ge alla deltagare lika förutsättningar, togs det 

beslut att teckna två intervjuer till. Därmed har allt material samlats på samma sätt. Det var ett 

litet problem med en extra intervjufråga. Följaktligen kom jag på att ställa ytterligare en fråga 

som den första intervjuade grundskolläraren inte hade fått. Jag var tvungen att ringa och fick 

svaret per telefon. 

 

Problemet med metodvalet var att det inte finns så många förskollärare som arbetar med 

förskoleklasser och inte många grundskollärare heller som arbetar med årskurs 1 idag, 

följaktligen blir antal personer som undersöktes inte tillräckligt för studien. För att utöka 

tillförlitligheten förstärktes alltså studien med en kvalitativ metod i form av intervju med en 

fenomenologisk ansats. Användning av olika metoder som intervjuer, observationer och 

enkäter hjälper forskaren att gå ner på djupet. (Johansson & Svedner, 1998).  

Sammanfattande teoretisk tolkning 

 

Enligt min åsikt är förändringar av matematikens plats i förskolan väldigt anmärkningsvärda: 

från att ifrågasätta behov av matematik i förskolan för 20 år sedan till nutidens tendens att 

introducera matematik för förskolebarn så tidigt som möjligt.  

 

Förskolans uppdrag är att främja utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen 

att upptäcka och utforska matematik i vardagen i samspel med andra barn och vuxna 

(Skolverket, 2009). Vygotskijs teori ligger till grund för det här påståendet. Vygotskijs tanke 

är att lärandet är en interaktion mellan en människa och hennes omvärld och att lärande sker 

genom dialog eller samtal (Stensmo, 2007). Resultatet av enkätundersökningen visar att lärare 

delar en stor barngrupp i små grupper av 5-8 eller 9-12, när de jobbar med matematik. Det gör 

de för att varje barn ska kunna få möjlighet att skapa förståelse enligt sin personliga 

utveckling, därför att enligt Vygotskij (citerad i Eriksson, 2008) är det mognadsstadiet hos 
barn som är av avgörande betydelse för begreppsutveckling. Lärarna resonerade i intervjuer 

om att de oftast delar in barnen i gruppen enligt deras mognad i språklig utveckling. 

Dessutom anser lärare att det är lättare att ge varje barn en chans till att delta i undervisningen 

i form av samtal med andra barn och lärare. Den hjälp som barnet får från sin kamrat eller 
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vuxen kallas ”närmaste utvecklingszon” enligt Vygotskij eller ”draghjälp”, definition gjort av 

Sträng och Persson (2003). 

 

Resultatet av studien visar att förskollärare arbetar med matematik medvetet och använder 

många olika arbetssätt. Lärare använder både vardagssituationer för att synliggöra matematik 

och får fram lärande situationer som är planerade och schemalagda. Dessutom vågar ca 90 % 

av förskollärare använda riktiga begrepp, när de ”pratar” matematik med sina elever. Fast det 

ger en tydlig tendens, kan man inte generalisera resultatet, eftersom antalet skolor 

representerade i studien inte var tillräckligt, undersökningens urval var bara ca 1/5 del eller 20 

% av alla skolor i hela kommunen. 

 

Matematik är ett väldigt specifikt ämne med abstrakta begrepp, abstrakta uppgifter och 

abstrakt innehåll. Barnen har otroligt stora svårigheter att tillägna sig de riktiga matematiska 

begreppen. Bland forskarna finns splittrade åsikter angående nödvändighet av att använda de 

svåra orden. Unenge (1999) anser att lärare ska införa så få nya termer som möjligt, han 

betonar vikten av förståelsen, som kommer i första hand, verbalisering tar andra plats. Bara en 

förskollärare delar denna åsikt och förklarar att det är lättare för barnen att förstår varför t.ex. 

fyrkant heter fyrkant, när de räknar deras fyra kanter. Denna lärare utgår ifrån teorin att barnet 

konstruerar sina begrepp genom manipulering av föremål (Bruners teori refererad i Eriksson, 

1996). Ahlberg (2000) har en liknande teori att barnen skapar ”en intuitiv kunskap” (spontana 

begrepp enligt Vygotskij) genom att upptäcka världen med alla sina sinnen, den här 

kunskapen utformar i sin tur grunden till senare utveckling av matematisk förståelse och 

tänkande.  De flesta forskare och författare nämnda i denna studie, och resten av de tillfrågade 

lärarna tycker att det är rätt att ge barnen möjlighet att höra riktiga matematiska begrepp från 

början. Dessutom vet alla lärare att det är svårare att lära om än att lära nya saker från början, 

det är tidskrävande. En bra lösning kommer från Malmer (2002), när hon resonerar om att 

läraren kan vara ”tvåspråkig”, med andra ord kan använda vardagliga och vetenskapliga 

begrepp.  

 

Att arbeta med mönster och att hjälpa barn att se mönster är också väldigt viktigt för deras 

utveckling i logiskt tänkande enligt Gärdenfors (2010). Inte alla lärare vet att det spelar så stor 

roll eftersom enkätundersökningen bland förskollärare visar att 16 lärare i snitt, sällan eller 

aldrig, använder mandalas, tessellering och tangram. Om man är en ”reflekterande lärare” 

(Ahlberg, 2000), bör man skapa djupare kunskaper inom sitt yrke och vara mer aktiv att 

utveckla sin kompetens. Att läsa en kurs, att skapa ett bra samarbete mellan lågstadielärare 

och förskollärare inom samma skola är ett förslag.  

 

Att arbeta med sexåringar är väldigt speciellt. Barnen mognar inte lika fort. De flesta forskare 

inom det här området betonar betydelsen av lek. Enligt Ahlberg (2000) är lek och lärande 

sammanvävd. Lekens betydelse lyfter fram alla författare som bidragit till boken Alla talar 

om matte redan i förskolan (Gottberg & Rundgren, 2006). De flesta tillfrågade förskollärarna 

undviker skolliknande situationer i sin verksamhet, de skapar matematiska situationer i 

lekform istället. 

 

Matematik är ett kommunikationsämne enligt många olika forskare. Det ligger ett stort 

personligt ansvar hos alla lärare för barns språkliga utveckling i matematik, därför att 

förståelse av nya begrepp kommer genom språket: i samtal med vuxna och kamrater och i 

naturliga undervisningssituationer, där man kan bearbeta nya begrepp (Bratt & Wyndhamn, 

1996). Denna studie bevisar att både förskollärare, som arbetar i förskoleklasser och 

lågstadielärare är medvetna om språkets betydelse inom matematikinlärning. 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

Förslag 1. 

Att undersöka barnets förmåga att tillägna sig de nya matematiska begreppen i diskursiva 

situationer, i gruppinteraktion, dvs. i kommunikation med andra barn både i tidigare ålder och 

i förskoleklassen. Hur barnen bearbetar begrepp, hur de resonerar, när de hjälper varandra att 

skapa förståelse.  

 

Förslag 2. 

Att upptäcka hur lärare och barn samspelar i problemlösningssituationer. Hur problemlösning 

hjälper att få förståelse av svårare begrepp hos barn i olika åldrar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

ENKÄT/Förskola  
Skola______________________________(Namnet är dolt i undersökningen) 

Namn: _____________________________(Namnet är dolt i undersökningen) 

 

1. Utbildning: Förskollärare _ Barnskötare _ Ej pedagogisk utbildning _ 

Annan utb. ___________________ Antal år inom yrket _________________ 

 

2. Har du efter examen gått någon vidareutbildning, och i så fall vad? (T.ex. 

läs- och skrivinlärning eller matematik) ______________________________ 

3. Hur många barn har du ansvar för?_____________________________ 

4. Hur många barn har ett annat modersmål än svenska?______________ 

5. Hur många lärare samarbetar i sexårsverksamhet?_________________  

6. Tycker du att matematik för sexåringar innehåller följande? 

Nej  I ringa grad              I hög grad 

Likhet och skillnad            

Längd och vikt            

Tid och temperatur            

Siffror och antal            

Sortering och klassificering           

Rumsuppfattning             

Former/mönster/symmetri           
 

7. I vilken form och hur ofta jobbar du med matematik med sexåringar? 

             Varje dag             Ofta             Sällan       Aldrig 

            2-3 ggr/vecka 

Lek form                 

Låtsas lektion/skola                 

Samling/samtal med alla                

Mandala                 

Tangram                 

Origami                  

Ute på rasten                 

Tessellering                 

Något annat sätt                 
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8. Hur ofta tränar ni: 

               Varje dag           Ofta             Sällan       Aldrig 

          2-3 ggr/vecka 

Ramsor/tal                 

Ramsor/geometri                 

Kims lek/minne                   

Mätning                 

”Vad ska bort?”                 

Hinderbana/rum                 

Kroppsdelar                 

 

9. Delar ni barnen i små grupper för att jobba med matte? I så fall hur stor 

grupp är det? 

5-8 barn    

9-12 barn   

13-20 barn   

10. Vilket tycker du är bäst i den följande situationen?  

Vid introduktion av formen cirkel som en geometrisk figur: 

 att arbeta med dessa former och då så långt som möjligt använda för barnen 

redan bekanta ord som ring 

 att arbeta med dessa former och då så konsekvent som möjligt använda endast 

begreppet cirkel 

11. Vilket tycker du är bäst i den följande situationen?  

Vid introduktion av formen rektangel som en geometrisk figur: 

 att arbeta med dessa former och då så långt som möjligt använda för barnen 

redan bekanta ord som fyrkant 

 att arbeta med dessa former och då så konsekvent som möjligt använda endast 

begreppet rektangel 
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12. Vilket tycker du är bäst i den följande situationen?  

När ett barn pekar på en geometrisk figur med väldigt konstigt namn 

(parallellogram), du kommer att: 

 svara att det är en fyrkant utan några extra förklaringar  

 svara att det är en parallellogram, förklara lite grann varför det heter så och 

träna på det nya ordet  

13. När du börjar jobba med geometri med barnen, skulle du börja med: 

 att träna tredimensionella figurer (kub, klot, rätblock, pyramid, cylinder, 

kon); motivera____________________________________________________ 

 att träna tvådimensionella figurer (kvadrat, rektangel, triangel, cirkel); 

motivera_________________________________________________________ 

 något annat, i så fall vad __________________________________________ 

 

14. Vilket tycker du är bäst i den följande situationen?  

När ett barn pekar på en klocka som visar 10 och frågar när det blir klockan två 

och mamma kommer, du kommer att: 

 svara att det är mycket tid utan några extra förklaringar  

 förklara att varje avstånd mellan siffror betyder en timme och det tar fyra 

timmar att vänta på när mamma kommer  

 något annat (ditt förslag) __________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Tack för att du besvarade denna enkät 

Ludmila Gavrilova 
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Bilaga 2 

ENKÄT/Åk 1-3  

 

Skola______________________________(Namnet är dolt i undersökningen) 

Namn: _____________________________ (Namnet är dolt i undersökningen) 

1. Utbildning: 

_____________________________________________________ 

2. Antal år inom yrket: ____________________ 

3. Hur stor är elevgruppen? ________________ 

4. Hur många elever har ett annat modersmål än svenska? _____________ 

5. Har du efter examen gått någon vidareutbildning, och i så fall vad? (T.ex. 

läs- och skrivinlärning eller matematik) 

___________________________________________________________ 

6. Har skolan någon profilering, något ni arbetar extra med, och i så fall 

vad?_______________________________________________________ 

 

7. Ange hur mycket kända till elever är följande områden:  

 

           Välkända     I ringa grad           Inte alls 

Geometriska former              

 
Mönster/symmetri              

 
Rumsuppfattning              
 

Taluppfattning               
 

Tid och temperatur              
 

Längd och vikt               
 

Likhet/olikhet               
 

8. Vilka svårigheter finns hos elever i åk1 med matematik?  

Nej  I ringa grad           I hög grad 

 

Läsförståelse               

 

Taluppfattning               

 

Symboler (t.ex.= lika med)              
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9. Ange begrepp som du anser vara för dåligt kända inom områdena: 

 

Geometriska former:__________________________________________

  

Mönster/symmetri:___________________________________________

  
Rumsuppfattning:_____________________________________________ 

Taluppfattning:_______________________________________________ 

Tid och temperatur:___________________________________________ 

Längd och vikt:______________________________________________ 

Likhet/olikhet:_______________________________________________ 

 

10. Hur skulle förskola kunna arbeta med språket inom matematik? Ge några 

råd.________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för att du besvarade denna enkät 

Ludmila Gavrilova 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till förskollärare 

 

Inledande intervjufrågor 
Ålder? 

Hur länge har du arbetat inom det här yrket? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Hur stor är barngruppen? 

Hur många barn har ett annat modersmål än svenska? 

Hur mycket personal arbetar tillsammans med barnen? 

 

Nyckelfrågor 
1. Vad tänker du om språkets betydelse i matematik? 

2. Vad vet du om svårigheter inom begreppsuppfattning i matematik hos lågstadiet 

elever? 

3. Vilken roll har du i barnens språkutveckling inom matematik? 

4. Tror du att det kan ha några positiva eller negativa effekter på barnens arbete med den 

grundläggande matematiken i första klass om de har gått i förskoleklass innan? 

Motivera. 

5. Vad använder ni för material här i förskoleklassen?  

6. Hur mycket matematik tycker du är tillräckligt för förskolebarn? Vad anser du att 

barnen ska kunna när de slutar i förskoleklassen? 

7. I vilka situationer undviker du ”konstiga” matematiska begrepp för att använda 

enklare språk istället?  

8. Vilka metoder eller arbetssätt utgår du från? Vad styr er planering av verksamheten? 

9. I vilka situationer får barnen möjlighet att utveckla sitt språk i matematik? Under 

samlingen? Ute på rasten? I matsalen?  

10. Delas barnen in i smågrupper någon gång under dagen för att stimulera 

begreppsuppfattning i matematiken? Vad är syfte när ni gör det? Eller Vad är syftet 

med att inte dela in barnen? 

11. Hur dokumenterar ni barnens utveckling inom matematik? 

12. Anser du att det finns några hinder i arbete med språket i matematik och i så fall vilka? 

13. Hur ofta pratar ni med grundskollärare om förekommande svårigheter i 

begreppsuppfattning? Brukar ni göra det regelbundet eller slumpvis? 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor till grundskollärare 

 

 

Inledande intervjufrågor 
Ålder? 

Hur länge har du arbetat inom det här yrket? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Hur stor är barngruppen? 

Hur många barn har ett annat modersmål än svenska? 

Hur mycket personal arbetar tillsammans med barnen? 

 

Nyckelfrågor 
1. Vad tänker du om språkets betydelse i matematik? 

2. Vad vet du om svårigheter inom begreppsuppfattning i matematik hos lågstadiet 

elever? Vilka begrepp eller symboler är svårare att uppfattas? 

3. Vilken roll har du i barnens språkutveckling inom matematik? 

4. Har du något teoretiskt resonemang kopplat till språkutvecklande arbete i det 

matematiska området? 

5. Vilka metoder eller arbetssätt utgår du från? 

6. Anser du att det finns några hinder i arbete med språket i matematik och i så fall vilka? 

7. Hur ofta pratar ni med förskollärare om förekommande svårigheter i 

begreppsuppfattning? Brukar ni göra det regelbundet eller slumpvis? 

 


