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Sammanfattning 
Många lärare anser att övning av kommunikation och resonemang med yngre elever medför 
röriga klassrum, vilket leder till att lärare undviker arbetssätt som medför dessa aspekter. 
Studiens frågeställning är hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att använda 
matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i 
förskoleklassen. För att besvara frågeställningen har observation använt som metod i två olika 
förskoleklasser. Replikering av Engvalls (2013) teman har använts för att analysera empiriskt 
data som framkom under observationerna. Studiens resultat visar att den mest centrala 
lärarhandlingen var lärarens frågor, där olika typer av frågor skapade olika förutsättningar i i 
matematikundervisningen. Lärares stöttning och vägledning visade sig även vara en viktig 
faktor i övning av matematiska resonemang. Som stöd i frågorna använde lärare dessutom andra 
strategier för att skapa matematisk kommunikation eller resonemang, vilket till exempel 
handlade om lärargestaltningar eller arbete med konkret material. Observationerna visar 
dessutom att lärares passivitet kan vara en handling, omedveten eller medveten, som kan 
möjliggöra övning av kommunikation och resonemang. Avslutningsvis visade observationerna 
att lärares handlingar kan leda till både undervisning som syftar till matematikens procedurer 
och metoder samt matematikens relationer och begrepp, vilket dessutom synliggjorde att 
lärarna hade tagit ett steg ifrån traditionell matematikundervisning. 
 
Nyckelord: matematisk kommunikation, matematiska resonemang, lärares handlingar, 
förskoleklass, matematikundervisning. 
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1 Inledning 
Det finns internationella studier som genomför kunskapsmätningar för att mäta länders 
kunskapsnivåer kring olika ämnen. En sådan studie är Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS). Likt andra kunskapsmätningar visar TIMSS att Sveriges elever ligger 
under medelsnittet när det gäller kunskaper inom matematikämnet (Skolverket 2016a, s. 20). 
Det beskrivs även vara viktigt att börja arbeta med matematikämnet redan i lägre åldrar, 
eftersom ämnet tillsammans med svenskämnet omfattar 70 % av undervisningen i lågstadiet för 
årskurserna 1-3 (Herrlin, Frank, Ackesjö 2012, s. 21-22). Utifrån dessa aspekter understryks 
vikten av tidig matematikundervisning för de lägre åldrarna.  
 
Under min lärarutbildning F-3 har jag upplevt att förskoleklassen har varit mindre i fokus än 
årskurserna 1-3. Kursernas innehåll har ofta varit riktade mot årskurs 1-3 och ibland även mot 
äldre åldrar. Eftersom jag blir behörig lärare i förskoleklassen upplever jag att viktig kunskap 
saknas kring förskoleklassen som fenomen (Klasson 2017, s.1). Under mitt tidigare 
examensarbete synliggjordes dessutom ett möjligt forskningsbehov kring förskoleklassen, både 
organisationen som helhet och i relation till ämnesinnehåll. Genom sökning av forsknings-
litteratur framkom endast ett fåtal studier som var riktade mot den svenska skolverksamheten i 
relation till förskoleklassen. Det framkom även ännu mindre i forskningslitteratur av 
matematiska innehåll med koppling till förskoleklassen. Lärare behöver därför i nuläget vända 
sig till internationell forskning som stöd i sin undervisning i förskoleklassens verksamhet eller 
till forskning som syftar till förskolan. Det leder till att forskningen som används inte är direkt 
kopplad till det förskoleklassen (Klasson 2017, s. 25).   
 
Vidare synliggjordes vikten av kommunikation och resonemang i matematikundervisningen i 
mitt tidigare examensarbete (Klasson 2017, s. 23-24). Interaktion och kommunikation beskrivs 
vara viktiga aspekter för lärande (Sterner (2015a, s. 80-81). Forskare menar att matematisk 
kommunikation och resonemang är de mest angelägna kompetenserna att utveckla inom 
matematikämnet (Skolinspektionen 2009, s. 11-12). Kommunikation i samspel med andra 
medför en förståelse för hur matematiken fungerar (Lundströms 2015, s. 195). Engvall (2013, 
s. 235) hävdar att elever behöver få möjligheten att träna resonemangsförmågan redan tidigt för 
att upptäcka matematikens användbarhet. Men under min tid på den verksamhetsförlagda 
utbildningen har jag bevittnat föreställningar om problematik kring arbete med kommunikation 
tillsammans med yngre elever. Lärare menar att det ofta blir rörigt och att det blir svårt att styra 
undervisningen i dessa sammanhang, vilket kan leda till att lärare undviker dessa tillfällen. 
Sterner (2015b, s. 112) menar att det har lett till att matematiska resonemang och 
kommunikation är begränsad i dagens skola, vilket har medfört att elever visar svårigheter att 
resonera och diskutera matematiska strategier. Sterner (2015a, s. 10) pekar även på detta och 
menar att arbetssätt som främjar kommunikation är en utmaning i förskoleklassens klassrum. 
 
Problemområdet kring kommunikation och resonemang som berör förskoleklassen anses 
angeläget att undersöka på grund av forskningsbehovet kring förskoleklassens verksamhet. 
Dessutom anses kommunikation och resonemang vara en viktig del av matematik-
undervisningen i dagens klassrum, men beskrivs medföra utmaningar för lärare. Därför har 
funderingar växt fram kring hur lärares handlingar påverkar elevers möjligheter att öva 
förmågan att kommunicera och resonera kring matematiken i klassrummet. Denna studie 
kommer därför handla om hur lärares handlingar möjliggör övning av elevers förmåga att 
resonera och kommunicera i förskoleklassens matematikklassrum. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka lärares handlingar i förskoleklassens matematikklassrum. Hur 
lärares handlingar påverkar och möjliggör övning av elevers förmåga att kommunicera 
matematik och föra matematiska resonemang i samspel med andra aktörer i klassrummet, 
samspelet mellan eleven och läraren samt mellan eleven och andra elever.  
 

• Hur möjliggör lärares handlingar övning av matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang i samspel med andra i förskoleklassens klassrum? 
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3 Bakgrund 
Studiens frågeställning handlar om att undersöka hur lärares handlingar möjliggör övning av 
förmågan att använda matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med 
andra i förskoleklassen. Detta avsnitt är en presentation av bakgrundslitteratur i relation till 
studiens syfte och frågeställning. Här beskrivs förskoleklassens historia och en bakgrund till 
verksamheten som finns idag samt förskoleklassens läroplan i relation till matematikämnet. 
Begreppet matematik och en redogörelse för matematikundervisning beskrivs. Vidare 
presenteras lekfull undervisning i förskoleklassen samt matematisk kommunikation och 
resonemang. 

3.1 Förskoleklassens historia 
Dagens förskola syftar till att barn ska utveckla både sociala förmågor och ämneskunskaper. 
Ämnen som matematik, fysik och kemi har fått en framträdande roll samt att förskolan även 
ska uppmuntra till läsning och skrivning. Därför betraktas förskolan som en del av 
utbildningssystemet (Vallberg Roth 2006, s. 87-89). Tidigare skulle förskolan vara avskild från 
skolverksamheten. Förskolan skulle bedrivas i en hemliknande miljö där verksamheten syftade 
till att utveckla elevernas sociala utveckling (Vallberg Roth 2006, s. 85). Förskoleklassens 
verksamhet infördes i Sverige under 1990-talet och blev början på den frivilliga skolform som 
finns för sexåringar idag. Ett mellanting mellan skola och förskola var tanken att denna 
verksamhet skulle utgöra (Ackesjö & Persson 2010, s. 143). Beslutet om verksamheten grundar 
sig i bland annat förskolans ekonomi, där barngrupperna i förskolan ökade och en 
sexårsverksamhet flyttades in i skolans lokaler (Herrlin, Frank, Ackesjö 2012, s. 16).  
 
Under läsåret 2014/2015 genomfördes en studie som visade att 95 % av alla sexåringar i Sverige 
deltar i förskoleklassens verksamhet, trots att verksamheten är en frivillig skolform 
(Skolinspektionen 2015, s. 8). År 2010 började verksamheten likna ett skolliknande fenomen, 
med högre krav på förberedande karaktär inför grundskolan. På grund av detta anses 
förskoleklassen utgöra skolstarten idag, med skillnad från tidigare år då årskurs 1 ansågs vara 
skolstarten (Ackesjö & Persson 2010, s. 142-144). Dessutom har det beslutats att 
förskoleklassen ska bli obligatorisk för alla sexåringar år 2018 (Skolverket 2017).  
 
Förskoleklassen kan anses som en användbar arena för att utveckla det matematiska tänkandet 
samt att matematiska svårigheter kan upptäckas i ett tidigt skede (Vennberg 2015, s.1-2). 
Grundskolans läroplan reviderades år 2016 och en läroplan för förskoleklassen tillkom. Syftet 
med revideringen var att precisera riktlinjer för förskoleklassens undervisning (Skolverket 
2016b). Förskoleklassens riktlinjer har nämligen inte tidigare beskrivits i läroplanen och vilket 
medfört osäkerhet hos lärare kring verksamhetens undervisning (Herrlin m.fl. 2012, s. 21-23), 
vilket den nya reviderade läroplanen syftar till att motverka. 

3.2 Läroplanen för förskoleklassen 
I läroplanen beskrivs att matematikundervisning för förskoleklassen ska syfta till att skapa 
förståelse för hur matematiken fungerar och hur den kan användas i olika sammanhang. 
Undervisningen ska stimulera och utmana elevers matematiska förmåga genom att använda 
matematiska resonemang och kommunikation i olika situationer. Vilket ska öka elevernas 
förståelse för sin omvärld. Centralt innehåll som framskrivs i förskoleklassens läroplan 
beskriver bland annat att undervisningen ska behandla matematiska resonemang. Där eleverna 
ska få möta matematiska resonemang och lära sig att använda dem för att lösa olika 
problemställningar (Skolverket 2011, s. 21-22). 
 



 

4 
 

Lärare upplever ofta att läroplanen är svår att förstå. Detta bidrar till att lärare tolkar läroplanen 
olika och undervisningen får olika fokus i olika klassrum (Skolinspektionen 2009, s. 13-14). 
Skolinspektionen (2015, s. 25, 27) menar att eftersom läroplanerna kan tolkas på olika sätt kan 
detta bidra till brister i undervisningen, därför är kunskaper kring läroplanen och lärande av vikt 
för att uppnå god undervisning. Ahlberg (2000, s. 10) pekar på att undervisningen påverkas av 
lärares attityder kring ämnen och bidrar till att ämnen får olika tyngd beroende på lärares 
relation till ämnet. Skolinspektionen (2015, s. 7-9) hävdar att lärares engagemang har betydelse 
för vilken utbildning eleverna får, vilket leder till att skillnader skapas i landets skolor i hur 
undervisning organiseras. Vidare visar Skolinspektionens (2009) granskning att flertal lärare 
saknar utbildning i matematikämnet i grundskolan. Lärare som har ämneslärarutbildningen i 
svenska och samhällsorienterande ämnen undervisar i matematik trots att de inte har behörighet, 
vilket kan grunda sig i klasslärarsystemet som ofta förekommer i grundskolan 
(Skolinspektionen 2009, s. 13-14).  

3.3 Beskrivning av matematik 
Matematik har en lång historisk bakgrund som har förändrats och formats genom tiderna 
(Skolverket 2011, s. 55). Matematik har skapats utifrån nyfikenhet genom att människor har 
utforskat och prövat olika aktiviteter för att skapa förståelse för olika fenomen (Skott, Jess, 
Hansen, Lundin 2010, s. 41). Genom detta har människan skapat sig förståelse för omvärlden 
(Boaler 2011, s. 23). Matematikbegreppet förknippas ofta därför med problemlösning och 
metodutveckling (NE 2017). Tanken med matematik i undervisningen är alltså att den ska 
hjälpa människor att förstå omvärlden genom olika metoder, vilket möjliggör djupare förståelse 
och klarhet för samhället i stort (Skolverket 2003, s. 7). Kunskaper kring matematik är av stor 
vikt eftersom matematiken omger oss i både vardagssituationer och i arbetssituationer. Såväl i 
vetenskapligkontext som i det samhälle människor lever i. För att människor ska utvecklas till 
självständiga individer och fungera i samhället behövs därför kunskaper om hur matematiken 
är konstruerad. För att alla människor ska få möjlighet till denna kunskap har matematikämnet 
blivit ett viktigt ämne i skolan idag (Skolverket 2003, s. 7). 

3.4 Matematikundervisning 
Begreppet undervisning är komplext, eftersom allt som sker i klassrummet kan ses som 
undervisning. Det är flera faktorer och aktörer som samspelar tillsammans inom undervisning, 
vilket även sker i en process. Begreppet kan även ses ur ett mer begränsat perspektiv, där endast 
lärarens förhållningssätt och metoder står i fokus (Skott m.fl., 2010, s. 166-167). Undervisning 
som begrepp syftar till att kunskap ska förmedlas genom förutsättningar som läraren skapar 
genom sin undervisning (Skott m.fl. 2010, s. 39). Genom målstyrda processer ska läraren skapa 
lärande som leder till kunskapsutveckling hos eleverna (SFS 2010:800). Elever menar ofta att 
matematiken handlar om tal och regler, vilket medför uppfattningar om att matematiken är 
något abstrakt och svårt (Boaler 2011, s. 23, 26). Lärares uppgift kan därför anses vara att 
presentera matematiken i relation till det verkliga livet och på så sätt levandegöra matematiken 
(Boaler 2011, s. 33). Elever som upplever att matematiken skapar förståelse för omvärlden har 
också mött matematikens sanna natur, vilket har skapat intresse och motivation för 
matematikämnet (Boaler 2011, s. 26-27).  
 
Traditionell matematikundervisning handlar om att minnas metoder istället för att skapa 
förståelse för matematikens processer. Dagens matematikundervisning har därför tagit en annan 
riktning i vilken kunskap som fokuseras och idag är det mer viktigt att ha kunskaper kring 
matematikens processer än matematikens produkter (Skott m.fl., 2010, s. 23-25). Dessa 
förändringar i hur undervisningen ska utföras har medfört att matematikklassrummet har blivit 
en mer oförutsägbar arena för lärare och kräver andra förhållningssätt än tidigare (Skott m.fl., 
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2010, s. 190). Lärare måste justera lektioner efter varje elevs förståelse och förutsättningar. 
Undervisning som syftar till matematikens processer medför ett annat tankesätt än vad 
matematikundervisning som syftar till produkter, läraren kan inte förlita sig på förutbestämda 
metoder och behöver vara flexibel i sin undervisning för att varje elevs ska få möjlighet att 
skapa förståelse för undervisningens innehåll. Lärare behöver därmed förbereda sig för en 
oförutsägbarhet som denna typ av undervisning innebär (Skott m.fl., 2010, s. 183). Det är viktigt 
att ha relevanta ämneskunskaper inom matematiken (Löwing 2004, s.95, 105). Lärare behöver 
dessutom ha mer kunskap än bara ämnesinnehåll för att skapa goda förutsättningar för elevers 
utvecklande av matematikkunskaper. Lärare behöver således vara medveten om att elever lär 
på olika sätt och därmed ha förståelse för andra människors tankar och perspektiv. Läraren 
behöver även ett fungerande språk i klassrummet, där förklaringar kan konkretiseras och 
verklighetsanpassas. Språket måste användas för att skapa sammanhang mellan olika termer 
och begrepp. För att lärarens frågor och förklaringar ska vara begripliga behöver läraren vetskap 
om elevernas kunskaper och förutsättning (Löwing 2004, s.110-111). 
 
Det beskrivs vara viktigt att börja arbeta med matematikämnet redan i lägre åldrar (Herrlin 
m.fl., 2012, s. 21-22). Vilket även Ahlberg (2000, s. 13-14) menar, hon beskriver att elever 
behöver möta matematik redan tidigt för att de inte ska utveckla negativa attityder till ämnet. 
Om elever möter skolmatematik som har för stora skillnader mot vad de är vana vid kan detta 
medföra konsekvenser för elever. Elever kan bland annat utveckla dåligt självförtroende inom 
ämnet, vilket kan leda till att den fortsatta kunskapsutvecklingen blir påverkad. Den fösta 
matematikundervisningen är enligt Ahlberg (2000, s. 9) avgörande för den fortsatta 
kunskapsutvecklingen inom matematikämnet.  

3.5 Undervisning i förskoleklassen 
Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna inför skolverksamheten, där undervisningen 
ska utgå från elevernas vardag (Herrlin m.fl., 2012, s. 18). Därför behöver undervisningen syfta 
till elevernas intresse och egna erfarenheter för att verksamheten ska upplevas meningsfull 
(Herrlin m.fl., 2012, s. 47; Skolinspektionen 2015, s. 15-16). Lek, bilder och sagor beskrivs 
vara nära kopplat till elevers vardag och kan därför med fördel användas i undervisnings-
sammanhang (Pramling och Pramling Samuelsson 2008, s. 68). Leken är även viktig för barns 
utveckling genom livet, både språkligt och kunskapsmässigt (Lillemyr, Søbstad, Marder & 
Flowerday 2011, s. 46). Val av arbetsformer och lärandeobjekt är också viktiga faktorer för att 
främja elever kunskapsutveckling (Ahlberg 2000, s. 95). Där varierade arbetsformer har visats 
ha positiv inverkan på kunskapsinlärning, vilket möjliggör flexibilitet och 
utvecklingsmöjligheter (Skolinspektionen 2015, s. 14).  
 
Lek i vardagskontext handlar om aktiviteter som barn genomför frivilligt i en kontext som 
barnet själv skapar. Dessa aktiviteter befinner sig ofta utanför den riktiga världen, men kan ha 
en viss kopplig till verkliga erfarenheter hos barnet. Leken kan därför ses som en förberedelse 
inför vuxenlivet. Lekens aktiviteter är lustfyllda och skapar en inre drift hos barnet (Lillemyr 
2002, s. 46). När lek och lärande blir sammankopplade tillsammans blir undervisningen 
meningsfullt för elever. Men det läggs mycket tid åt den ”fria leken” i förskoleklassens 
verksamhet och denna sker många gånger utan styrning av lärare. Det är viktigt att vara 
medveten om att lärande sker i alla situationer och är en pågående process (Skolinspektionen 
(2015, s. 7-9). Den ”fria leken” borde användas mer i undervisningssammanhang, anser 
Skolinspektionen (2015, s. 26). Lek i undervisningssammanhang är en ovanlig företeelse i 
grundskolans klassrum och därför mycket underskattat av lärare idag (Lillemyr m.fl., 2011, s. 
59). 
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När lek och lärande sammanställs skapas lekfullt lärande. Undervisning för yngre åldrar 
behöver vara bekant för eleverna, beröra något som de redan har erfarenhet av. Därför kan det 
vara meningsfullt att använda sig av leksituationer i matematikundervisningen, vilket medför 
att undervisningen blir begriplig och eleverna kan skapa en förståelse för matematikämnet 
(Pramling och Pramling Samuelsson 2008, s. 67).  Lekfullt lärande möjliggör därför att intresse 
och motivation för matematikämnet kan stärkas hos elever. Utifrån detta kan även gemenskap 
och ett gott klassrumsklimat framhävas (Engvall 2013, s. 237).  Broar till lärande skapas när 
lek och interaktion ställs samman och därför skapar leken möjligheter till att socialisera sig med 
andra människor (Lillemyr m.fl. 2011, s. 57). Genom att utforska matematiken i lek och andra 
vardagssituationer skapas värdefulla erfarenheter kring hur matematik fungerar. Men det är 
viktigt att elever får kommunicera om dessa erfarenheter och resonera tillsammans med andra 
för att säkerställa förståelsen (Sterner 2015a, s. 9). Barn använder olika tekniker för att resonera 
kring matematiken. Genom konkret material, matematiska metoder och lekfulla aspekter skapas 
möjligheter för att leda resonemang vidare (Sumpter & Hedefalk 2015, s. 8-9).  

3.6 Matematisk kommunikation och resonemang 
Detta avsnitt presenterar matematisk kommunikation och matematiska resonemang som 
begrepp. Dessa begrepp har valts ut för att vara vägledande i denna studie, eftersom studien 
handlar om hur lärares handlingar och val av arbetssätt i förskoleklassen möjliggör matematisk 
kommunikation och resonemang i samspel med andra. 

3.6.1 Matematisk kommunikation 
Människans tänkande och språk är nära sammankopplade. Barnets utveckling av dessa faktorer 
främjas av kommunikation tillsammans med andra människor. Social interaktion är därmed 
utgångspunkten för att utveckla tanken och språket (Vygotskij 2001, s. 10). Genom att samspela 
med andra och kommunicera matematik utvecklas förståelse för hur matematiken fungerar 
(Lundströms 2015, s. 195). Lundströms (2015, s. 196) studie visar att elever kommunicerar 
genom att jämföra, beskriva och se förändringar inom matematiken. Kommunikation kring 
matematiken medför även att elever utvecklar ordförrådet av matematiska begrepp (Sterner 
2015a, s. 10). Kommunikation kring matematiken skapar även ett förhållningssätt där elever 
kan fungera som resurser för varandra (Sterner 2015a, s. 82). Vidare visar studier att klassrum 
där elever uppmuntras till matematisk kommunikation skapar goda möjligheter för lärare att 
stödja kunskapsutvecklingen hos elever och förenklar bedömning av matematikkunskaper 
(Vennberg 2015, s.78-79). Sammanfattningsvis skapar matematisk kommunikation goda 
möjligheter för fortsatta matematikkunskaper i grundskolan (Sterner 2015a, s. 82). Men 
arbetssättet medför utmaningar för yngre elever och förskoleklassens verksamhet (Sterner 
2015a, s. 10). Men det beskrivs möjligt att inkludera matematisk kommunikation i 
förskoleklassens undervisning, menar Sterner (2015a, s. 82). Trots dessa utmaningar visar 
elever ofta en vilja om att kommunicera matematiken (Lundströms 2015, s. 196). 
 
Lärarens frågor och elevernas svar är den vanligaste kommunikationen i klassrummet. Dessa 
frågor syftar till klargöra hur elever förstår olika fenomen samt skapa en uppfattning om vilka 
elever i klassrummet som har denna förståelse. Lärarens frågor kan även syfta till att skapa 
variation av vilka individer som talar i klassrummet och skapa koncentration hos elever 
(Emanuelsson, 2001 s. 14). Dessa frågor medför interaktion i klassrummet i olika former. 
Frågorna kan ske mellan läraren och eleven eller läraren och elevgruppen. Vidare kan en fråga 
vara en uppmaning eller ett påstående. Öppna frågor respektive slutna frågor är olika typer av 
frågeställningar som syftar till olika typer av svar. Öppna frågor kan medföra produktiva svar 
samt kräver en mer utvecklande redogörelse och resonemang. I dessa frågor finns det flera 



 

7 
 

svarsalternativ. Slutna frågor medför istället ett korrekt svar, där svaret ofta handlar om ett ord 
(Emanuelsson, 2001 s. 15). 

3.6.2 Matematiska resonemang 
Matematiskt resonemang syftar till förmågan att förklara sina och andras tankar (Engvall 2013, 
s.233). Resonemang kan även ses som tankeprocesser för att förmedla och nå slutsatser. 
Resonemang innebär dessutom att ha förmågan att skapa logik och se olika kvaliteter i olika 
sammanhang. Vilket dessutom innebär att eleverna ska ha förmågan att presentera ett svar samt 
motivera varför svaret är korrekt. Strategi brukar använda som ett nyckelord i detta 
sammanhang (Lithner 2008, s. 256-258). Förmågan att resonera har därför en viss skillnad från 
förmågan att kommunicera matematik som syftar till förmågan att föra matematiska tankar 
vidare, där människor utbyter och förmedlar information (Engvall 2013, s.233; Sterner 2015b, 
s. 118). Kommunikation och resonemang brukar förklaras som varandras förutsättningar, där 
begreppen kompletterar varandra (Engvall 2013, s.233-234). Matematiska resonemang kan 
delas in i två huvudgrupper, imitativt resonemang och kreativt resonemang (Lithner 2008, s. 
256). Imitativt resonemang syftar till lösningsmodeller vid rutinuppgifter, där minnet av 
metoder är av stor vikt (Lithner 2008, s. 258-259). Kreativt resonemang syftar istället till att 
eleven har valt metoder själv och prövat sig fram i olika tankeprocesser (Lithner 2008, s. 265-
257). 
 
Den kunskap som anses som vikigast inom matematiken har tagit en annan riktning än tidigare, 
elever ska inte bara lära sig räkna utan ska också kunna föra och följa matematiska resonemang 
(Skott m.fl., 2010, s. 23-25; Engvall 2013, s.82-83). Trots detta består dagens 
matematiklektioner i lågstadiet ofta av enskilt arbete i matematikböcker, där den vanligaste 
kommunikationen sker mellan läraren och den enskilda eleven (Engvall 2013, s.17-20). Vilken 
undervisning som elever möter är avgörande för vilka matematikkunskaper som de befäster, 
menar Engvall (2013, s. 239).  Dessutom skapas goda möjligheter för lärande genom att 
resonera kring matematiken (Sterner 2015a, s. 80). När elever får förklara tankegångar kring 
matematiken skapas förutsättningar för övning av resonemangsförmågan och tilltron till sin 
egen förmåga att använda matematiken ökar (Engvall 2013, s. 235-236). Genom att få resonera 
kring matematiken skapas även en förståelse som vidare utvecklar engagemang under 
matematiklektionerna (Vennberg 2015, s. 81).  
 
De svenska styrdokumenten (Skolverket 2011) i dagens skola beskriver inte vad ett resonemang 
innebär, hur elever ska träna förmågan och hur den kan utvecklas. Ändå understryks 
resonemang som en viktig aspekt i elevers kunskaper (Sterner 2015b, s. 21). Vidare har studier 
visat att lärare inte har kunskaper kring begreppets innebörd. Vilket medför att läroplanerna 
behöver bli tydligare kring begreppen resonemang och kommunikation (Sterner 2015b, s. 118). 
Detta har dessutom medfört att undervisning som syftar till matematiska resonemang är 
begränsad i dagens skola. Elever visar därför ofta svårigheter att resonera och diskutera 
matematiska strategier (Sterner 2015b, s. 112). Forskare och andra utvecklingsaktörer inom 
skolan anser att förmågan att resonera och kommunicera är kompetenser som är mest angelägna 
att utveckla inom matematikämnet, samtidigt som dessa kompetenser anses som svårast att 
uppnå (Skolinspektionen 2009, s. 11-12). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras delar av Engvalls (2013) studie, som heter Handlingar i 
matematikklassrummet: en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då 
räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus, som ligger till grund för denna studies 
analys. Engvall (2013)  har undersökt lärares och elevers handlingar i olika klassrum samt hur 
dessa handlingar påverkar möjligheter till lärande i matematikundervisningen. Undersökningen 
syftar till att skapa förståelse för hur matematikundervisning i lågstadiet kan främja lärande i 
olika typer av klassrum. Studien har utgått från tre olika frågeställningar som handlar om detta 
fenomen. Den första frågeställningen har bedömts vara intressant för denna studie. 
Frågeställningen handlar om lärares handlingar och hur dessa kan kännetecknas. Utifrån 
resultatet av studiens frågeställning gjordes en sammanställning, där nio olika teman formades 
utifrån hur lärares handlingar speglade matematikundervisningen (Engvall 2013, s. 224). Nedan 
presenteras Engvalls (2013) teman: 
 

• Matematikens procedurer 
• Matematikens relationer och matematiska begrepp 
• Elevers egna tankesätt 
• Förbiser elevers tankar 
• Kommunikation i klassrummet 
• Lärares vägledning i resonemang 
• Skapa intresse hos eleven 
• Uppmuntra tilltro 
• Betonar svårigheter (Engvall 2013, s. 224). 

 
Utav dessa nio teman ansågs de sex förstnämnda teman vara relevanta för denna studies syfte. 
Av dessa teman kunde matematikens procedurer samt matematikens relationer ses som mer 
övergripande, där de övriga teman kan användas för att undersöka vilken av dessa två som 
lärarens handlingar leder till. Det är på detta vis som dessa teman kommer att användas i denna 
studie. De tre sistnämnda teman som presenteras i listan handlar om att uppmuntra tilltro, 
betonar svårigheter och skapa intresse. Dessa ansågs inte vara relevanta i detta 
undersökningssammanhang och ingår därför inte i studiens analysverktyg. Temat som handlar 
om att lärare förbiser elevers tankar hänger ihop med elevers egna tankesätt och är varandras 
motsatser. Matematiska resonemang är även i nära relation till dessa två. Av den anledningen 
valdes dessa att behandlas gemensamt. Sammanfattningsvis medför Engvalls (2013) teman fyra 
olika kategorier som var relevanta för denna studie. De kategorierna handlar om matematikens 
procedurer och metoder, matematikens relationer och begrepp, matematisk kommunikation 
samt matematiska resonemang. Nedan presenteras Engvalls (2013) beskrivning av de teman 
som är utvalda för studiens analys.  

4.1 Matematikens procedurer och metoder 
Matematikens procedurer kan ofta hamna i centrum i matematikundervisning, vilket handlar 
om att träna metoder och beräkningsförmågan. Det som har uppmärksammats i Engvalls studie 
(2013) utifrån detta sammanhang är övning, beskrivande språk och nyckelord. Med övning 
menar Engvall (2013) att läraren bland annat håller i genomgångar och som sedan leder till att 
eleverna övar enskilt i läroböcker (Engvall 2013, s. 227).   Övningar kan även innebära att 
upprepa metoder eller tillvägagångssätt. Dessutom hänger detta samman med att minnet, genom 
att öva metoder för att minnas tillvägagångssätt. Dessa regler för metoder underlättar 
förståelsen för matematikens procedurer (Engvall 2013, s. 156). Beskrivande språk i 
klassrummet syftar till kommunikation som ofta består av vardagsspråk i en beskrivande 
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mening, där matematiska begrepp har mindre roll och används sparsamt (Engvall 2013, s. 227). 
Lärare brukar omformulera elevsvar för att leda eleverna att använda matematiska begrepp, 
men undervisning som syftar till matematikens procedurer medför svårigheter i användandet 
av matematiska begrepp. Vilket resulterar i att beskrivande språk blir huvudsak i 
kommunikationen (Engvall 2013, s. 155). Vidare används ofta nyckelord som redskap för att 
skapa mening i matematiken. Till exempel ”fattas” eller ”kvar” i relation till subtraktion och 
addition. Redskapen används ofta när matematiken kan ses utifrån ett synsätt där matematiken 
är baserade på regler och procedurer (Engvall 2013, s. 228). Matematikundervisnings där 
matematikens procedurer och metoder hamnar i centrum kan alltså sammankopplas med dessa 
aspekter: 
 

• Lärarens undervisning handlar övning av metoder och beräkningsförmågan. 
• Lärarens handlingar resulterar i vardagsspråk och beskrivande språk i klassrummet. 
• Läraren uppmuntrar till att använda nyckelord för att skapa förståelse för matematiken. 

4.2 Matematikens relationer och begrepp 
Det andra temat syftar till matematikens relationer och matematiska begrepp, där 
kommunikation och laborativt material kan användas för att skapa förståelse för matematikens 
processer (Engvall 2013, s. 229). Utmärkande metoder i matematikundervisning i lågstadiet är 
metoder som syftar till matematikens relationer och matematiska begrepp, där relationen mellan 
olika matematiska fenomen synliggörs och matematiska begrepp står i fokus. Metoderna som 
ofta används är revoicing, lärarens frågor och laborativt material (Engvall 2013, s. 229). 
Revoicing handlar om att läraren omformulerar eller upprepar elevernas svar, där läraren 
handlar efter att leda innehållet till matematiska begrepp istället för det vardagsspråk som 
eleverna är vana vid (Engvall 2013, s. 229). Lärarens frågor ska uppmuntra till elevers tankesätt 
och skapa struktur i undervisningen. Lärarens val av begrepp och frågeställningar påverkar 
elevers matematiska språk, eftersom eleverna reproducerar språket som de får höra (Engvall 
2013, s. 229). Laborativt material kan användas för att visa och förklara matematiken genom 
en illustration och därmed synliggöra matematikens aspekter. Genom att laborera med material 
skapas alltså en förståelse för matematiken och ska fungera som ett tankeredskap (Engvall 2013, 
s. 199). Laborativt material används ofta när elever ska redogöra för olika matematiska tankar 
och genom redovisning av uppgifter, vilket kan ske tillsammans i grupp eller i helklass. Via 
detta arbetssätt skapas möjligheter för kommunikation i klassrummet, men möjliggör även 
träning av elevers begreppsliga förmåga (Engvall 2013, s. 199). Matematikundervisning där 
matematikens relationer och matematiska begrepp hamnar i fokus kan alltså sammankopplas 
med dessa aspekter: 
 

• Revoicing - Läraren omformulerar elevsvar för att synliggöra matematiska begrepp.  
• Lärarens frågor syftar till att uppmuntra elevers tankar och funderingar. 
• Läraren använder sig av laborativt material för att kommunicera matematik och 

synliggöra begrepp 

4.3 Elevens egna tankar och matematiska resonemang 
Elevens egna tankar är nära sammankopplade med matematiska resonemang i klassrummet. 
Engvall (2013) talar om vägledning i resonemang, där lärare möjliggör tillfällen där elever får 
förklara samt motivera för egna tankar genom argumentation och resonemang (Engvall 2013, 
s. 234). Engvall (2013) pekar på att lärares handlingar ibland inte möjliggör matematiska 
resonemang, då elevens tankar förbises och missuppfattningar inte uppmärksammas (Engvall 
2013, s. 224). Förklarande språk i klassrummet används mer i situationer där resonemang och 
matematiska begrepp ska synliggöras, för att skapa förståelse för matematikens processer 
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(Engvall 2013, s. 229). Engvall (2013) menar att när lärare möjliggör träning av 
resonemangsförmågan handlar det mer om att eleven får tillfälle att förklarar med hjälp av 
förståelsen för hur matematiken fungerar. Om eleven i situationen möjligtvis har tänkt fel i den 
tänkta uppgiften, medför träning av resonemangsförmågan även nya insikter och djupare 
förståelse för matematikens processer. Stöttning och vägledning av läraren är en viktig faktor i 
detta sammanhang (Engvall 2013, s. 235). Vidare möjliggör arbetsmetoder som syftar till att 
synliggöra olika elevsvar träning av resonemangsförmågan (Engvall 2013, s. 231). För att 
tydliggöra viktiga aspekter i detta stycke har en sammanställning gjorts. Denna 
sammanställning presenteras nedan.  
 

• Lärares vägledning i matematiska resonemang - Elever får möjlighet att förklara hur de 
har förstått matematikens processer, läraren möjliggör olika tankesätt, förklarande språk 
används samt att läraren stöttar och vägleder i matematiska resonemang. 

• Elevens egna tankesätt - Läraren framhäver elevers förklaringar, motiverar för elevers 
egna tankar och elever får möjlighet att förklarar för varandra. 

4.4 Matematisk kommunikation i klassrummet 
Engvall (2013) talar om kommunikation i klassrummet, hur det uppmärksammas och 
uppmuntras i klassrummet (Engvall 2013, s. 224). Matematisk kommunikation i klassrummet 
innebär att kollektiva samtal förs om matematiken. Elever ges tillfälle att föra ”matematikprat” 
tillsammans med andra, utan att föra matematiska resonemang eller ha förståelse för begrepp 
(Engvall 2013, s. 234). Beskrivande språk är vanligt i kommunikationen i klassrummen 
(Engvall 2013, s. 227). Genom att läraren uppmuntrar till samtal om matematik i klassrummet 
kan kommunikationsförmågan tränas. När lärare uppmanar elever att förklara olika metoder 
och procedurer för varandra, kan detta innebära att eleverna upprepar tillvägagångssätt. I detta 
sammanhang kan det ofta leda till att eleverna upprepar vad den andra har sagt (Engvall 2013, 
s. 234). Nedan presenteras en sammanställning av stycket. 
 

• Kommunikation i klassrummet - Läraren uppmuntrar till matematiska samtal, 
beskrivande språk används och läraren möjliggör muntligt upprepande av 
tillvägagångssätt. 
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5 Metod 

5.1 Studiens design 
Studiens frågeställning handlar om hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att 
använda matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i 
förskoleklassen. Denna studie är en empirisk studie, där den verkliga skolverksamheten 
undersöks och diskuteras i relation till studiens problemformulering. En empirisk studie handlar 
om att undersöka tidigare erfarenhet av verkliga förhållanden (Dimenäs 2007, s. 59). Kihlström 
(2007b, s. 30) menar att det är viktiga erfarenheter för lärare att koppla samman teori och 
praktiska erfarenheter, vilket möjliggör en förståelse för elevers lärande i ett större 
sammanhang. Studien genomfördes genom klassrumsobservationer, där två olika skolor ingick 
i studien. Observationernas data analyserades och kategoriserades systematiskt för att besvara 
studiens frågeställning. Valet av metod grundar sig i studiens syfte och frågeställning, vilken 
metod som kan framhäva ett naturligt resultat och som inte är påverkat av deltagares 
föreställningar om hur det borde vara.  

5.1.1 Observation som metod 
Observationens syfte är att systematiskt iaktta händelser i olika sammanhang. Observatören ska 
befinna sig i en situation som är intressant för undersökningens syfte och registrera vad som 
händer i sammanhanget. Denna metod att samla data och material till studier tillhör kvalitativa 
undersökningsmetoder (Larsen 2009, s.89). När observationen sker i naturliga sammanhang 
kallas det fältundersökning. Fältundersökningar kan ske utifrån två olika perspektiv, ett 
deltagande eller icke deltagande (Larsen 2009, s.89-90). Denna studie har skett utifrån ett icke 
deltagandeperspektiv. Ett icke deltagande perspektiv handlar om att observatören fungerar som 
åskådare, där observatören finns i bakgrunden och inte deltar i situationen. Det är även viktigt 
att observatören inte påverkar aktörerna i den tänkta situationen (Larsen 2009, s.89-90). 
Kihlström (2007b, s. 34) menar att det är av stor vikt vid genomförande av observationer att 
observatören är medveten om att förutfattade meningar och egna intressen kan påverka 
observationens utgång. Därför behöver observatören hela tiden ifrågasätta sig själv och egna 
tankar.  
 
Vidare är studien baserad på en så kallad öppen observation. En öppen observation handlar om 
att aktörerna är medvetna om vad som undersöks (Larsen 2009, s. 91). Därmed har deltagare 
informerats om studiens syfte. Valet grundar sig i att leda situationen i den riktning som studien 
syftar till, för att skapa möjligheter för att frågeställningen ska belysas. Studiens fokus som 
behöver genomsyra undervisningen för att frågeställningen ska belysas är hur lärares handlingar 
möjliggör övning av förmågan att använda matematiska resonemang och att kommunicera 
matematik i samspel med andra i förskoleklassen. Matematikundervisning i förskoleklassen 
behöver inte nödvändigtvis innehålla dessa punkter och därför ses öppen observation som en 
nödvändighet i denna studie. 
 
Det kan vara fördelaktigt att filma och spela in observationer, men det kan även bidra till aktörer 
blir obekväma och blir påverkade av detta, vilket leder till aktörer inte uppträder naturligt i 
sammanhanget (Larsen 2009, s. 94 ). Utifrån detta har valet gjorts att inte använda 
filminspelning under observationstillfällena. Istället har observatören använt loggbok och 
flytande anteckningar. Dessutom har ett observationsschema formats i förväg som ska ringa in 
studiens syfte och frågeställning (se bilaga 1). Larsen (2009, s. 93-94 ) menar att loggbok är en 
mer ostrukturerad metod, men skapar möjligheter att synliggöra detaljer. Formulär skapar 
däremot möjligheter att ringa in studiens syfte. Utifrån detta har valet att använda både formulär 
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och loggbok gjorts, för att öka möjligheterna till att skapa sig en uppfattning om 
matematikundervisningen och därmed svara på studiens syfte.  

5.2 Forskningsetiska principer 
För att bedriva forskning inom skola och lärande behöver individer skyddas enligt 
individskyddskravet, vilket syftar till att individer som ingår i forskning ska bli bemötta utifrån 
forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2012) har skrivit fram fyra olika 
forskningsprinciper utifrån individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 6).  Denna studie har 
utgått utifrån dessa fyra principer för att säkerställa att de forskningsetiska krav som finns 
uppfylls. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att personer som medverkar i forskningsstudier ska bli informerade 
om forskningssyftet (Vetenskapsrådet 2017, s. 7).  Studiens frågeställning handlar om hur 
lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att använda matematiska resonemang och att 
kommunicera matematik i samspel med andra i förskoleklassen. Vilket denna studie beaktat 
genom att delge berörda personer ett informationsbrev som beskriver studiens syfte och 
genomförande (se bilaga 2 & 3). Informationsbrevet innehöll även en förfrågan om deltagande 
i studien, där lärare och vårdnadshavare till berörda elever fick samtycka om deltagande, vilket 
hänger ihop med samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagande i forskningsstudier 
ska tillfrågas och individen ska själv samtycka om deltagandet i studien (Vetenskapsrådet 2017, 
s. 9).  Vidare fick vårdnadshavare och lärare information om att medverkan i studien var frivillig 
och kunde avbrytas när som helst utan vidare förklaring. Konfidentialitetskravet innebär att 
material som framkommer under forskningsstudien ska hanteras i konfidentiellt och anonymt, 
därmed ska endast behöriga ha tillgång till materialet som berör forskningsstudien 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 12-13). I denna studie har detta krav beaktats genom att berörda 
personer, skola och kommun har anonymiserats, vilket bidrar till att dessa inte går att spåra eller 
känna igen. Vidare har berörda personer fått möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen, 
vilket syftar till nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade material som 
framkommer under forskningsstudien ska endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 
2017, s. 14-15).  

5.3 Studiens genomförande 
Detta avsnitt redogör för studiens genomförande. Studiens urval presenteras, där val av skolor 
och klassrum skett genom en urvalsprocess. Vidare presenteras vilka förberedelser som gjorts 
inför observationerna och sedan presenteras en pilotstudie som genomfördes. Slutligen 
redogörs observationernas genomförande som ligger till grund för denna studie.  

5.3.1 Urval 
Studien är genomförd i en medelstor kommun i Mellansverige. Eftersom studiens syfte är att 
undersöka matematikundervisning i förskoleklassen var det angeläget att kontakta lärare som 
är verksamma i förskoleklassens verksamhet. Urvalsprocessens första steg genomfördes genom 
att söka information via kommunens hemsida och via hemsidan framkom en mejladress som 
var intressant. Mejladressen används vid kontakt angående skolfrågor. Genom denna 
mejladress fick jag vidare information om vilka rektorer som kunde kontaktas. 
Urvalsprocessens andra steg handlade därför om att kontakta olika rektorer på skolor. Eftersom 
vissa rektorer har ansvar för fler än en skola gjordes urvalet att kontakta tre rektorer, vilket 
resulterade i förfrågningar till fyra skolor. Dessa skolor fick ett mejl och ett informationsbrev 
(se bilaga 2), där studiens syfte och struktur framställdes. Lärarna i förskoleklassen fick därmed 
möjlighet att samtycka till medverkan i studien. Vidare i ett tredje steg i urvalsprocessen 
resulterade förfrågningarna i svar från tre skolor. På grund av studiens tidsåtgång gjordes ett 
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fjärde urval i urvalsprocessen där två av dessa skolor valdes ut för denna studie. Skolorna som 
slutligen valdes ut genom urvalsprocessen innehåller totalt två förskoleklasser, där en lärare 
arbetar i den ena klassen och två lärare arbetar i den andra klassen.   

5.3.2 Förberedelser inför observation 
Med reliabilitet avses hur trovärdig och tillförlitlig en studie är. Det handlar om att studiens ska 
fungera att upprepa och resultatet ska bli motsvarande (Kihlström 2007a, s. 164). Därför ansågs 
det vara av stor vikt att observationerna skulle ske utifrån samma förutsättningar. På grund av 
detta ansågs det angeläget att forma en observationsmall för hur observationerna skulle ske. 
Observationsmallen skulle därför ligga till grund för varje observationstillfälle. Faktorer som 
har betydande roll i det här sammanhanget är att samma information har uppgetts till berörda 
aktörer och att genomförandet av observationerna sker på samma sätt. När lärare blev tillfrågade 
om deltagande i studien användes mejl som verktyg.  Likadana mejl skickades ut till alla de 
tillfrågade lärarna. Mejlen innehöll kort information om observatören samt ett informationsbrev 
om studiens syfte och struktur (se bilaga 2). Mejlet medgav tillfälle att presentera studien och 
dessutom leda lektionsinnehållet åt studiens syfte och frågeställning. På grund av detta fick alla 
aktörer samma information innan påbörjad observation.  
 
Ett informationsbrev skickades dessutom ut till berörda vårdnadshavare, där vårdnadshavare 
informerades om studien och där de fick samtycka om elevers medverkan (se bilaga 3). Både 
informationsbrevet för vårdnadshavare och för lärare signerades och lämnades in till 
observatören. Breven samlades in vid första observationstillfället. Detta för att säkerställa att 
alla aktörer godkänt till medverkan i studien. Observatören beaktade även möjligheten att 
vårdnadshavare inte samtyckte till medverkan i studien. Därför planerades alternativa 
observationsstrategier, där observationerna skedde under andra omständigheter. Det fanns 
några vårdnadshavare som inte hade möjlighet att samtycka till medverkan på grund av 
språkliga aspekter, där förståelsen för svenska språket blev ett hinder. I samråd med klassläraren 
beslutades att de berörda eleverna inte skulle ingå i observationsmaterialet. 
Observationstillfällen i den berörda klassen skedde därför i halvklass, vilket bidrog till att de 
berörda eleverna som inte deltog enkelt kunde uteslutas i observationsmaterialet. 
 
Vidare bestämdes att observatören skulle använda flytande anteckning och 
observationsscheman för att anteckna lektionens detaljer under pågående lektion. Detta för att 
lektionens detaljer inte skulle försvinna ur observatörens minne. Observationsschemat grundar 
sig i Engvalls (2013, s.224) studie (se bilaga 1), där teman synliggjordes utifrån studiens 
resultat. Observatören skulle ha möjlighet att förflytta sig i undervisningssituationen för att få 
bättre insyn i situationen. Detta ansågs inte som ett tvång utan mer en möjlighet om situationen 
kräver det. Observationstillfällena skedde vid två/tre olika tillfällen med samma klass, för att 
elever och lärare skulle bli bekväma med observatören samt för att utöka undersökningens 
bredd. Besöken på skolorna planerades och bestämdes utifrån aktörernas tidsåtgång. Dessutom 
genomfördes en pilotstudie för att undersöka studiens möjlighet att belysa syftet samt att 
kontrollera studiens analysverktyg.  

5.3.3 Pilotstudie 
För att analysera studiens resultat har ett analysverktyg använts. För att säkerställa 
analysverktygets funktion i studien genomfördes en pilotstudie, där en observation ägde rum 
och analyserades med hjälp av analysverktyget. Det medgav möjlighet att pröva 
observationsschemat, informationshanteringen till lärare samt val av observationsmetod. Detta 
skapade goda möjligheter att förbättra och justera inför den kommande studien. Resultatet av 
pilotstudien visade att analysverktyget och observationsschemat var brukbart, men krävde 
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några justeringar. Dessa justeringar handlade om omformuleringar av kategorier i 
analysverktyget och justering av observationsschemats tydlighet. Informationshanteringen till 
lärare och den valda observationsmetoden ansåg vara användbart i den kommande studien. Data 
som framkom under pilotstudien användes inte i studiens resultat. 

5.3.3 Genomförande 
Observationerna genomfördes på två olika skolor i samma kommun, där två olika 
förskoleklasser observerades. Tre observationstillfällen genomfördes i första skolan och två 
observationstillfällen i den andra skolan. Observationerna genomfördes efter planeringen som 
gjordes innan studien skulle ske (se avsnitt 5.3.2). Genom anteckningar och 
observationsscheman kunde flera aspekter belysas som relaterade till studiens syfte och 
frågeställning. Detta genomfördes genom att observatören använde flytande anteckningar och 
stannade upp för att fylla i observationsschemat när tillfälle fanns. Det skedde vid avbrott i 
lektionen, till exempel när eleverna skulle hämta arbetsmaterial eller liknande. Detta skedde 
mellan 5-15 minuter och gav goda möjligheter att fylla i observationsschemat. För att detaljer 
inte skulle försvinna ur observatörens minne ansågs detta viktigt. Observationsschemat var 
framarbetat utifrån Engvalls (2013) teman som tidigare beskrivits (se avsnitt 4), vilket 
underlättade arbetet med analysen av observationerna. Efter avslutade observationer 
undersöktes anteckningar och observationsscheman i sina helheter. Vidare konstruerades en 
sammanfattning av dessa. Nedan beskrivs hur observationerna genomfördes i de två olika 
förskoleklasserna.  
 
Tre observationstillfällen genomfördes i första skolan, där en lärare och 14 elever medverkade. 
Dessa observationstillfällen var 30-40 minuters långa matematiklektioner. En observation 
skedde i helklass och två observationer i halvklass. Besöken inleddes med att observatören 
presenterade sig för eleverna och samlade in informationsbrev från berörda aktörer. Eftersom 
skolan har högt antal nyanlända elever, fanns det elever i denna klass som inte hade möjlighet 
att besvara min förfrågan om medverkan i studien. Detta berodde på bristen i förmågan att 
kommunicera på svenska. Klassläraren beslutade därför att dessa elever inte skulle medverka i 
studien och förflyttades ut ur klassrummet under tiden som observationerna pågick. Eleverna 
fick då ha fri lek tillsammans med en resurslärare. Eftersom två av tre observationstillfällen 
observerades i halvklass skapade detta inte problem för varken klassen eller läraren. Bortsett 
från de nyanlända eleverna besvarade alla vårdnadshavare på informationsbrevet och samtyckte 
till medverkan.  
 
Läraren använde samma typ av struktur under flera av lektionerna som observerades. Den första 
lektionen skedde i helklass, där lektionen var uppdelad i två olika sekvenser. Lektionens första 
del var en introduktion av begreppen lång och kort. Lektionens andra del var grupparbeten där 
eleverna skulle arbeta parvis. Liknande struktur hade även den andra lektionen som 
observerades. Denna lektion genomfördes dock i halvklass, där ena gruppen genomförde 
lektionen och andra gruppen hade fri lek. Efter att första gruppen genomfört lektionen bytte 
läraren elevgrupp och genomförde samma lektion ännu en gång. Under denna lektion 
fokuserades begreppen lika och olika. Den tredje lektionen genomfördes i halvklass och var en 
återkoppling till de tidigare lektionerna. Även denna lektion var uppdelad i två olika sekvenser. 
Först inleddes lektionen med arbete tillsammans i elevgruppen och som sedan mynnade ut i 
enskilt arbete i matematikböckerna. 
 
Två observationstillfällen genomfördes på andra skolan. Där samverkade två lärare i en klass 
som bestod av 12 elever. Dessa observationstillfällen var 30-40 minuters långa matematik-
lektioner. Besöken inleddes med att observatören presenterade sig för eleverna och samlade in 
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informationsbrev från berörda aktörer. Samtliga vårdnadshavare hade samtyckt till medverkan 
i studien. Därför genomfördes båda observationerna i helklass, där en av lärarna hade 
huvudansvaret av undervisningen och den andra fungerade som stöd i klassrummet. Det ena 
observationstillfället genomfördes i klassrummet och det andra genomfördes under en 
skogsutflykt. 
 
Den första lektionen som observerades kan indelas i tre sektioner. Den första sektionen 
handlade om att räkna hur många elever som var närvarande under morgonsamlingen. Den 
andra sektionen handlade om geometriska figurer, där eleverna tillsammans skulle identifiera 
kvadrater och trianglar. Slutligen den tredje sektionen var en genomgång av arbetsuppgift och 
enskilt genomförande av arbetsuppgift. Uppgiften handlade om sammansättning av 
geometriska figurer som bildade figurer av olika slag. Andra lektionen observerades under en 
skogsutflykt och innehöll två olika matematiska sektioner. Den första sektionen handlade om 
att samla maskar och undersöka dess olika storlekar gentemot varandra. Andra sektionen 
handlade om ett grupparbete där eleverna blev tilldelades en siffra och en färg (se bilaga 4). 
Eleverna skulle här hitta rätt antal föremål i den färg som de blev tilldelade med. 

5.5 Analys 
Den insamlade informationen har bearbetats genom innehållsanalys, där informationen har 
kategoriserats utifrån Engvalls studie (2013). Nedan presenteras innehållsanalys som begrepp, 
studiens analysverktyg och en sammanställning av Engvalls (2013) tankar av studiens centrala 
begrepp.  

5.5.1 Replikering som analysmetod 
Information som framkommer i undersökningar behöver tolkas och analyseras. Det brukar 
kallas dataanalys och innebär i kvalitativa studier att stor mängd data behöver bearbetas. För att 
belysa viktiga aspekter och samtidigt sålla bort ointressant data för studiens syfte kan 
innehållsanalys användas. Innehållsanalys innebär att identifiera mönster och samband i den 
insamlade datainformationen (Larsen 2009, s.101-102). Dock i denna studie användes Engvalls 
(2013) färdiga teman, vilket inte blir samma sak som innehållsanalys och kan därför istället ses 
som en replikeringsmetod. Bryman och Nilsson (2011, s. 50) menar att replikering används 
ibland när forskare vill undersöka andras forskares resultat och slutsatser. Replikering handlar 
om upprepning eller reproducering. Replikering av andras studier är dock sällsynta inom 
samhällvetenskaplig forskning. I denna studie har Engvalls (2013) studie använts som teoretisk 
utgångspunkt, där Engvalls (2013) teman har använts och omformulerats till olika kategorier 
till denna undersökning. Ett förhållningssätt i val av analysmetod kan vara att utgå från en 
specifik teori och som sedan används vid analys av data (Fejes & Thornberg 2015, s. 28). I 
denna studie handlar den insamlade informationen om observatörens flytande anteckningar och 
anteckningar utifrån observationsschemat. Nedan presenteras analysverktyget utifrån Engvalls 
(2013) studie. 

5.5.2 Analysverktyg  
Studiens frågeställning är hur lärarhandlingar i förskoleklassen möjliggör övning av förmågan 
att använda matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra. 
Engvalls (2013) studie har varit utgångspunkt för analysen av studiens observationsdata (se 
avsnitt 4, teoretiska utgångspunkter). Engvalls (2013) nio teman har undersökts och 
omformulerats för att fungera i denna studie. Utav dessa nio teman ansågs sex teman vara 
relevanta för denna studies syfte. De sex utvalda teman beskrivs nedan. 
 

• Matematikens procedurer och metoder 
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• Matematikens relationer och matematiska begrepp 
• Kommunikation i klassrummet 
• Elevers egna tankesätt 
• Förbiser elevers tankar 
• Lärares vägledning i resonemang 

 
Vidare ansågs teman som handlar om elevers egna tankar, att förbise elever tankar och 
matematiska resonemang höra ihop. Det resulterade i att dessa fick utgöra samma kategori. 
Huvudkategorierna fick utgöras av (1) handlingar som möjliggör övning av matematisk 
kommunikation och (2) handlingar som möjliggör övning av matematiska resonemang. 
Matematikens procedurer och metoder samt matematikens relationer och begrepp kan ses som 
mer övergripande, där de övriga kategorierna kan användas för att undersöka vilken av dessa 
två som lärarens handlingar leder till. Därför har underkategorier skapats utifrån detta. 
Underkategorierna fick utgöras av hur lärares handlingar leder till undervisning som (A) syftar 
till att fokusera på matematikens procedurer och metoder eller (B) syftar till att fokusera på 
matematikens relationer och begrepp. Nedan presenteras figur 1 som visar kategorierna som 
fick utgöra studiens analysverktyg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Analysverktyg - Förutsättningar för matematisk kommunikation eller resonemang i 
relation till matematikens procedurer eller matematikens relationer och begrepp. 

5.5.3 Analys utifrån en sammanställning av Engvalls (2013) tankar  
Tabellen nedan består av aspekter som beskriver hur matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang kan möjliggöras i klassrummet utifrån hur lärare handlar i olika 
sammanhang. Vidare beskriver tabellen dessutom hur dessa aspekter kan kopplas till hur lärares 
handlingar medför undervisning som syftar till matematiska procedurer och metoder eller 
matematiska relationer och begrepp. Till exempel kan handlingar som leder till matematisk 
kommunikation handla om upprepande av tillvägagångssätt, beskrivande språk samt 
uppmuntran till ”matematikprat” tillsammans med andra. Vidare kan lärarhandlingar som leder 
till matematiska resonemang handla om att läraren framhäver elevens tankar och samt olika 
tankesätt. Dessa aspekter hänger ihop med matematikens procedurer och metoder. Till skillnad 
från det som beskrivits om matematikens procedurer och metoder, kan matematikens relationer 
och begrepp istället sammankopplas med andra lärarhandlingar. Lärarhandlingar som leder till 
matematiska resonemang kan handla om att läraren ger möjlighet till elevens förklaringar, olika 
tankesätt, förklarande språk, stöttning och vägledning samt låter elever förklara för varandra. 
Vidare kan handlingar som leder till matematisk kommunikation i relation till matematikens 
relationer och begrepp, beskrivas som handlingar som uppmuntran till ”matematikprat” 
tillsammans med andra. Tabellen som presenteras nedan användes för att analysera data som 
framkom under observationstillfällena och som vidare beskrivs i studiens resultatdel. Resultatet 

 
1. Handlingar som möjliggör övning av matematisk kommunikation 

2. Handlingar som möjliggör övning av matematiska resonemang 
 

Matematikens metoder och 
procedurer (A) 

 Matematikens relationer och 
begrepp (B) 
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är därför konstruerat efter Engvalls (2013) tankar, där huvudrubrikerna utgår från studiens 
analysverktyg (se figur 1, s. 16) och underrubriker konstruerades utifrån tabellens punkter i 
relation till studiens centrala begrepp. Nedan presenteras en sammanställning av Envalls (2013) 
tankar kring studiens centrala begrepp. 
 
Tabell 1. Sammanställning av Engvalls (2013) tankar kring matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang i relation till matematikens procedurer eller relationer utifrån studiens 
analysverktyg som beskrivs ovan i figur 1. 
 
 
 
 
 
 

Handlingar som leder till 
matematikens procedurer & 
metoder (A) 
 
Lärares handlingar syftar till 
övning av metoder & 
beräkningsförmågan 
 
Lärarens handlingar 
resulterar i vardagsspråk & 
beskrivande språk. 
 
Uppmuntrar till nyckelord. 

Handlingar som leder till 
matematikens relationer & begrepp 
(B) 
 
Revoicing – Läraren omformulerar 
elevsvar. 
 
Lärarens frågor & svar syftar till 
att uppmuntra elevens tankar. 
 
Läraren använder laborativt 
material för att kommunicera & 
utveckla begreppsförmågan. 

Handlingar som leder 
till matematisk 
kommunikation (1) 

Upprepande av 
tillvägagångssätt – Läraren ber 
elever att upprepa metoder och 
elevsvar. (1A) 
 
Beskrivande språk – Läraren 
förmedlar vardagsspråk utan 
matematiska begrepp. (1A) 
 
Uppmuntrar till samtal – 
Läraren skapar tillfällen för 
”matematikprat” tillsammans 
med andra. (1A) 

Uppmuntrar till samtal – Läraren 
skapar tillfällen för ”matematikprat” 
tillsammans med andra. (1B) 

Handlingar som leder 
till matematiska 
resonemang (2) 

Läraren möjliggör olika 
tankesätt. (2A) 
 
Framhäver elevers tankar (2A) 
 

Läraren ger möjlighet till eleven att 
förklara hur den förstår matematiken. 
(2B) 
 
Läraren möjliggör olika tankesätt. 
(2B) 
 
Läraren uppmuntrar till ett förklarande 
språk – Matematiska begrepp & 
resonemang. (2B) 
 
Stöttar & vägleder i resonemang. (2B) 
 
Läraren framhäver elevers tankar (2B) 
 
Möjliggör situationer där elever får 
förklara för varandra. (2B) 
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6 Resultat  
Detta avsnitt presenterar resultatet som framkom efter analysen av data från observationerna i 
relation till studiens frågeställning, vilket handlade om hur lärares handlingar möjliggör övning 
av förmågan att använda matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel 
med andra i förskoleklassen. Resultatet har framställts utifrån hur lärares handlingar kan 
möjliggöra övning av matematisk kommunikation och matematiska resonemang i 
förskoleklassens verksamhet. Dessutom har lärarhandlingarna sammankopplats med 
matematikens procedurer och metoder eller matematikens relationer och begrepp. Rubrikerna i 
resultatet bygger på Engvalls (2013) tankar kring dessa aspekter och presenteras därför utifrån 
punkterna i tabellen ovan (se tabell 1, s. 17). Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 
resultatet och dess centrala delar. 

6.1 Handlingar som möjliggör övning av matematisk kommunikation  
Under denna rubrik presenteras lärarhandlingar som synliggjordes under observationerna, 
lärarhandlingar som möjliggjorde övning av matematisk kommunikation. Rubrikerna bygger 
på aspekter utifrån Engvalls (2013) tankar kring matematisk kommunikation, där handlingar 
som leder till ”matematikprat”, beskrivande språk samt upprepande av tillvägagångssätt och 
metoder presenteras.  

6.1.1 Handlingar som leder till ”matematikprat” tillsammans med andra 
Lärarnas handlingar i matematikklassrummet leder till matematisk kommunikation i olika 
sammanhang genom att lärare uppmuntrar till ”matematikprat”. Lärarna uppmuntrade detta 
genom att öppna upp för samtal och bjuda in eleverna genom frågor. Det förekom 
kommunikation i både helklassundervisning, halvklassundervisning och gruppkonstellationer. 
Helklassundervisningen och halvklassundervisningen medförde kommunikation mellan läraren 
och eleven, läraren och elevgruppen samt även mellan eleven och elevgruppen. Vid ett 
observationstillfälle behandlades begreppen lång och kort, där en lärare ställde frågor om vilka 
föremål som kunde anses som långa och vilka föremål som kunde anses som korta. Dessa frågor 
var ofta konstruerade att resultera i ja och nej svar, vilket inte resulterade i matematisk 
kommunikation. Frågorna kunde vid vissa tillfällen vidareutvecklas till frågor som syftade till 
att beskriva och då utvecklades till matematisk kommunikation. Vad är det som är olika? Vilken 
kan anses som längst? Vid ett annat tillfälle uppmanade en lärare till att eleverna skulle räkna 
hur många elever som befanns sig i klassrummet. Läraren uppmuntrade till kommunikation 
genom att eleverna fick räkna tillsammans hur många elever som var medverkande och hur 
många som var sjuka. Sedan skrev läraren upp talen som eleverna beskrev. Hur många elever 
var det? Hur många är ni? Hur skriver vi det på tavlan? Vilka fattas? Hur många är det? Var 
frågor som ställdes i sammanhanget för att uppmuntra till ”matematikprat” i klassrummet. Vid 
ett tillfälle uppmärksammades en passiv lärarhandling som skapade möjlighet till 
kommunikation. Det handlade om en situation där en lärare inte agerade på att tona ned elevers 
samtal kring ett bord när en enskild uppgift genomfördes. Det kan ses som ett exempel där 
lärare tillåter kommunikation mellan eleverna, eftersom eleverna inte blev ombedda att vara 
tysta och fokusera på sitt eget arbete.  

6.1.2 Handlingar som leder till beskrivande språk i matematiska situationer 
Vid vissa tillfällen uppmuntrade lärare till matematisk kommunikation genom att ställa frågor 
som uppmanade till att beskriva olika fenomen. I det här fallet handlade det inte om att behandla 
matematiska begrepp, utan i större utsträckning få igång elevernas ”matematikprat” genom 
vardagsspråk. Lärarnas frågor som syftar till att beskriva handlar därför om matematisk 
kommunikation. Vad är det som är olika? Vilken kan anses som längst? var frågor som 
användes vid ett observationstillfälle till exempel.  Vid ett annat tillfälle uppmanade lärarna till 
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att eleverna skulle beskriva och räkna hur många elever som befanns sig i klassrummet. Läraren 
uppmuntrade till kommunikation genom att eleverna fick räkna tillsammans hur många elever 
som var medverkande och hur många som var sjuka. Sedan skrev läraren upp talen som eleverna 
beskrev. Hur många elever var det? Hur många är ni? Hur skriver vi det på tavlan? Vilka fattas? 
Hur många är det? Dessa var frågor som ställdes i sammanhanget för att uppmuntra till 
”matematikprat” och kommunikation. 
 
Läraren frågade några elever hur de hade byggt och uppmanades att beskriva hur de hade gått 
tillväga. Detta förhållningssätt som läraren använde sig av skapade möjlighet till 
”matematikprat” mellan läraren och eleven, men även mellan elever eftersom eleverna följde 
lärarens exempel. Lärare kunde även handla själva som undersökningsföremål i 
undervisningen, där elever fick beskriva vad de kunde uppmärksamma kring läraren som 
gestalt. Här användes även andra vuxna i klassrummet för att skapa möjligheter till jämförelser. 
Exempel på detta kunde vara om läraren undersöktes som kort eller lång. Vid ett annat tillfälle 
uppmanade läraren till jämförelser i parkonstellationer genom att presentera uppgifternas syfte, 
vilket handlade om att jämföra olika materials egenskaper i relation till begreppen lång och 
kort. Vid ett annat tillfälle medförde lärarens handlingar jämförelser mellan olika 
konstruktioner av geometriska figurer. Det gav möjlighet till matematisk kommunikation 
mellan eleverna. Här kunde dessutom kommunikation mellan läraren och eleverna ske, då 
läraren vandrade runt i klassrummet för att finnas nära tillhands om eleverna behövde det. 
Lärarens handling i detta sammanhang medförde kommunikation genom beskrivande språk. 
Genom att lärare använde sig av konkret material i olika former och illustrerade dessa via 
overhead, kunde även jämförelser av materialet ske och leda till matematisk kommunikation. 
Vid en observation hade lärare konstruerat maskar av färgglada garntrådar och uppmanade 
elever att leta efter dessa maskar i skogen. En lärare demonterade de insamlade maskarna 
genom att hålla upp dem framför gruppen. Lektionen gav tillfälle till matematisk 
kommunikation genom att läraren uppmanade eleverna att samla maskar och sedan 
kommunicera kring maskarnas storlekar i förhållande till varandra. 

6.1.3 Handlingar som leder till upprepande av metoder och tillvägagångssätt 
Frågor som läraren ställde i sammanhanget då elever skulle kommunicera kring maskarnas 
olika storlekar, var hur många maskar som eleverna samlat in tillsammans och vilka som var 
längst samt kortast. Lärarens frågor var konstruerade att frambringa upprepanden av 
tillvägagångssätt och beräkningsmetoder. En annan uppgift handlade om att identifiera 
kvadrater och trianglar. En lärare höll upp en figur och uppmanade eleverna att gissa vad figuren 
hette med hjälp av handuppräckning. Denna handling medförde även upprepning av 
tillvägagångssätt och upprepning av elevsvar. Läraren placerade ut dessa geometriska objekt på 
golvet framför eleverna samt uppmanade dem att i tur och ordning hämta en varsin figur. I 
denna situation använde läraren frågor kring vilken figur som eleverna hade fått. Eleverna fick 
då möjlighet att beskriva vilken figur som de hade valt. Dessa lärarhandlingar medförde 
kommunikation mellan lärare och elevgrupp samt mellan enskild elev och läraren.  

6.2 Handlingar som möjliggör övning av matematiska resonemang 
Under denna rubrik presenteras lärarhandlingar som synliggjordes under observationerna, 
lärarhandlingar som möjliggjorde övning av matematiska resonemang. Rubrikerna bygger på 
aspekter utifrån Engvalls (2013) tankar kring matematiska resonemang (se tabell 1, s.17), där 
handlingar som ger möjlighet till elevers tankar genom förklarande språk, olika tankesätt samt 
stöttning och vägledning i matematiska resonemang presenteras.  
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6.2.1 Handlingar som ger möjlighet till elevers tankar genom förklarande språk 
Lärarhandlingar som till en början möjliggjorde matematisk kommunikation kunde även leda 
till möjligheter till matematiska resonemang. Ett sådant exempel var när lärarens frågor 
utvecklades från en beskrivande karaktär till en förklarande karaktär. Till exempel kunde frågor 
kring varför något kunde anses som långt förekomma eller frågor kring varför något kunde 
anses som lika. Därför var frågor som syftar till varför viktiga i sammanhanget. Lärarnas 
handlingar i matematikundervisningen under observationstillfällena medförde många typer av 
dessa frågor i olika sammanhang. Frågorna medförde att elevers egna tankar kunde synliggöras. 
Dessutom använde sig lärarna av följdfrågor, för att eleverna skulle utveckla sina svar och 
beskriva hur de hade tänkt. Det fanns även andra lärarhandlingar som möjliggjorde matematiska 
resonemang utan koppling till kommunikation. En lärare hade bland annat konstruerat figurer 
med hjälp av centikuber, där eleverna tillsammans skulle rita av dessa på rutat papper. Här 
möjliggjordes övning av matematiska resonemang i parkonstellationer, där läraren uppmanade 
eleverna att resonera kring olika arbetsuppgifter tillsammans med en annan elev. Genom att 
arbeta parvis kunde alla elever få möjlighet att utrycka sina tankar. Dessutom genom att läraren 
hela tiden påminde om att uppgiftens fokus var att samarbeta och att läraren uppmanade 
eleverna att förklara samt redogöra för sina tankar under arbetsprocessen. 
 
Som tidigare nämnts, fanns det ett tillfälle då lärare inte ingrep och bad eleverna vara tysta vid 
enskilt arbete, vilket medförde att elever kommunicerade om sina konstruktioner av 
geometriska objekt. Lärarhandlingen i denna situation medförde att kommunikationen mellan 
eleverna vidareutvecklades till matematiska resonemang. Detta var alltså inget som lärarparet 
uppmanade till utan möjliggjordes utifrån en passiv lärarhandling. Genom att lärare valde att 
placera sig tillsammans med eleverna vid en enskild uppgift, kunde tillfällen då elever fick 
förklara och redogöra för läraren synliggöras. Här kunde eleven förklara för olika val av 
material och tillvägagångssätt. Under en annan matematiklektion som utspelade sig i skogen, 
kunde matematiska resonemang uppmärksammas. En lärare delade då upp elever i grupper, där 
en grupp fick en siffra och en färg. Eleverna uppmanades att leta efter saker som hade den 
tilldelade färgen samt det rätta antalet. Genom detta gavs tillfälle för samarbete och 
matematiska resonemang mellan eleverna. Vidare synliggjordes val av material som en 
betydande faktor för elevers intresse att resonera kring olika ting.  

6.2.2 Handlingar som möjliggör olika tankesätt  
Genom att lärare uppmuntrade till olika elevsvar och tankesätt bidrog det till ett arbetsklimat 
som var öppet för olika tankar. Finns det andra svar? Kan man tänka på andra sätt? var frågor 
som ställdes i denna kontext. Genom dessa frågor ville läraren att eleverna skulle få syn på att 
föremål kunde anses lika eller olika i olika grad. Läraren förklarade att föremål kan anses lika 
eftersom de har lika färger. Men pekade på att samma föremål kan vara olika i form och struktur. 
Vidare skulle eleverna under skogslektionen redovisa i helgrupp, varför de valt vissa föremål 
och hur arbetet hade fungerat. Som det beskrivits tidigare skulle eleverna hitta rätt antal föremål 
och med rätt färg som de blivit tilldelade. En grupp hade fått färgen rött och hade svårigheter 
att hitta föremål med den rätta färgen. Tillslut hittades ett rött löv och eleverna resonerade kring 
att lövet hade korrekt antal ”piggar”. Lärare i denna situation handlade genom att ställa frågor 
kring hur eleverna hade tänkt och berömma elever efter deras förmåga att tänka på ett 
annorlunda sätt.  

6.2.3 Handlingar som stöttar och vägleder elever i resonemang  
Vidare kan samma situation som beskrivits ovan sammankopplas med handlingar som stöttar 
och vägleder i matematiska resonemang. Genom att läraren berömde elevernas insats i ett 
försök att förklara en matematisk uträkning och ställa frågor kring detta, kunde även stöttning 
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och vägledning synliggöras i lärarens följdfrågor. När elever fick möjligheten att resonera kring 
olika frågor stöttade lärarna dem genom att hela tiden upprepa vad eleverna sa och berömma 
utefter deras försök att beskriva ett fenomen. Vid ett tillfälle använde lärarparet sig av revoicing, 
där de omformulerade elevsvar mot det tänkta matematiska ämnesinnehåll som undervisningen 
behandlade. I denna lektion handlade det om geometriska figurer. Revoicing kunde till exempel 
synliggöras när en elev beskrev en fyrkant och lärarna pekade på att det var en kvadrat som 
eleven menade, vilket medförde att eleven upprepade vad lärare sa och omformulerade sig för 
att använda det tänkta begreppet. Det skedde vid flertal tillfällen under observationerna. En 
annan övning handlade om att konstruera stavar för att undersöka begreppen lång och kort. 
Genom att läraren hela tiden befanns sig i närheten kunde läraren träda fram och vägleda 
eleverna i detta. Detta var av stor vikt för elevernas samarbete, eftersom några elever visade 
tendenser att ta över arbetet i gruppen. Vilket kunde leda till att vissa elever blev passiva. Därför 
kan lärarens handling att stötta eleverna anses som mycket viktigt i detta sammanhang. 

6.3 Matematikens procedurer eller matematikens relationer 
Under denna rubrik kopplas lärarhandlingar som framställdes under observationerna till 
undervisning som syftar till matematikens procedurer och metoder eller matematikens 
relationer och begrepp. Rubrikerna bygger på Engvalls (2013) tankar kring undervisning som 
syftar till dessa aspekter (se tabell 1, s. 17). Nedan presenteras först lärarhandlingar som syftar 
till matematikens relationer och begrepp samt vidare presenteras lärarhandlingar som syftar till 
matematikens procedurer och metoder. 

6.3.1 Handlingar som leder till matematikens relationer och begrepp 
Under observationerna synliggjordes att lärares handlingar i matematikklassrummet medgav 
möjligheter till undervisning som syftar till matematikens relationer och matematiska begrepp. 
Detta kunde synliggöras genom att lärare använde sig av revoicing, där lärare upprepade och 
omformulerade elevsvar för att uppmärksamma matematiska begrepp istället för vardagsspråk. 
Vidare uppmuntrade lärare i de olika klassrummen till matematiska resonemang genom frågor 
som leder till att elever får förklara och redogöra för egna tankar. Vid flertal tillfällen gjorde 
lärare detta möjligt, vid både helklassundervisning, halvklassundervisning och pargrupperingar. 
För att eleverna skulle få vidare förstålelse för matematiken använde sig läraren av laborativt 
material, där centikuber användes i olika konstruktioner av figurer och stavar (se bilaga 4). I 
arbetet med materialet uppmanade läraren till samarbete, matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang. Lärarhandlingarna medförde även möjligheter till resonemang kring 
olika tankesätt och ett förklarande språk.  Vid några tillfällen agerade lärarna passivt och lät det 
konkreta materialet tala för sig själv, vilket möjliggjorde situationer där elever kunde redogöra 
för tillvägagångssätt och lyfta egna tankar. Detta var inte ett självklart uppmanande från lärare 
att arbeta på detta sätt, utan eget initiativ från elever. Dock kan detta vara en lärarhandling i sig, 
där lärare omedvetet eller medvetet inte lägger sig i elevernas ”matematikprat”. Det laborativa 
material som användes av lärarparet medförde därför kommunikation kring olika geometriska 
figurer och jämförelser mellan olika garntrådar. 

6.3.2 Handlingar som leder till matematikens procedurer och metoder 
Lärare under observationerna använde sig även av undervisning som syftar till metoder och 
procedurer. Tillsammans i helgrupp arbetade eleverna med uppgifter i matematikboken, vilket 
senare mynnade ut i enskilt arbete. Detta kan ses som övning av metoder, där eleverna först 
övar tillsammans och sedan utför samma uppgifter enskilt. Vidare användes beskrivande språk 
och vardagsspråk i olika sammanhang, vilket syftar till matematikens procedurer och metoder. 
Vilket många gånger synliggjordes när lärarnas handlingar medförde övning av 
kommunikation. Metoder och procedurer synliggjordes dessutom i lärarnas handlingar då de 
uppmuntrade till ”matematikprat” genom att ställa frågor olika matematiska frågor i olika 
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sammanhang. Detta medförde att beräkningsförmågan var i centrum samt att nyckelord 
användes vid beräkningsmetoder. Vissa lärarhandlingar syftade till övningsaspekter, där 
eleverna övade beräkningsmetoder samt metoder att känna igen olika geometriska objekt. Här 
uppmuntrade lärare till upprepande av tillvägagångssätt och elevsvar. 

6.4 Sammanfattning 
Studiens frågeställning handlar om hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att 
använda matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i 
förskoleklassen. Sammanfattningsvis visar resultatet av observationerna att den mest centrala 
lärarhandlingen är lärarens frågor, där olika typer av frågor skapar olika förutsättningar i 
undervisningen. Därför skapas olika förutsättningar för matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang beroende på hur lärare handlar i sina frågeställningar. Frågor som 
resulterade i ja och nej svar skapad inte förutsättningar för kommunikation eller resonemang. 
Frågorna kunde dock utvecklas till en beskrivande karaktär och därmed kunde ”matematikprat” 
och matematisk kommunikation äga rum. Vidare kunde dessa frågor utvecklas till förklarande 
karaktär, vilket resulterade i att övning av matematiska resonemang kunde möjliggöras. Lärares 
stöttning och vägledning visade sig även vara en viktig faktor i övning av matematiska 
resonemang. Vidare kunde olika tankesätt och funderingar framhävas beroende på hur läraren 
handlade i sina frågeställningar. Som stöd i frågorna använde lärare även andra strategier för 
att skapa matematisk kommunikation eller resonemang, vilket till exempel handlade om 
lärargestaltningar eller arbete med konkret material. Vidare beskrivs lärares handlingar i val av 
arbetssätt en viktig faktor i hur kommunikation och resonemang kan möjliggöras i klassrummet. 
Observationerna vittnar om att olika gruppkonstellationer, helklassundervisning och 
halvklassundervisning kan bidra till att övning av matematisk kommunikation och resonemang 
kan tillämpas. Upprepning av metoder och tillvägagångssätt var även en vanlig företeelse under 
observationerna. Observationerna visar dessutom att lärares passivitet kan vara en handling, 
omedveten eller medveten, som kan möjliggöra övning av kommunikation och resonemang.  
 
Avslutningsvis visade observationerna att lärares handlingar kan leda till både undervisning 
som syftar till matematikens procedurer och metoder samt matematikens relationer och 
begrepp. Resultatet visar att revoicing, förklarande frågor och matematiska resonemang kan 
sammankopplas med undervisning som syftar till matematikens relationer och begrepp. Även 
att övning av matematisk kommunikation, övning av beräkningsförmågan, nyckelord och 
upprepande av tillvägagångssätt kan sammankopplas med matematikens procedurer och 
metoder. Resultatet stämmer därför överrens med Engvalls (2013) tankar om dessa aspekter (se 
tabell 1, s. 17).  
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7 Diskussion 
Detta avsnitt behandlar först en resultatdiskussion och där resultatets centrala delar diskuteras. 
Vidare diskuteras studiens slutsatser i relation till studiens problemområden. Avslutningsvis 
diskuteras studiens metod i relation till studiens resultat.  

7.1 Resultatdiskussion 
Studies problemområde handlar om hur lärares handlingar möjliggör övning av matematisk 
kommunikation och resonemang inom förskoleklassens verksamhet. Detta ansågs angeläget att 
undersöka på grund av forskningsbehovet kring förskoleklassens verksamhet samt betydelsen 
av att träna matematisk kommunikation och matematiska resonemang i lägre åldrar. Studiens 
resultat visar att lärares handlingar i klassrummet har betydelse för hur övning av matematisk 
kommunikation och matematiska resonemang kan tillämpas i förskoleklassens klassrum. Den 
mest centrala lärarhandlingen som synliggjordes i studiens resultat var lärarens frågor i 
klassrummet. Arbetsmiljö, material och arbetssätt visades vara betydande faktorer i lärares 
handlingar som bidrog till möjligheter för övning av matematisk kommunikation och 
resonemang. Vidare visar studien att en positiv utveckling möjligtvis har skett i lärares 
handlingar och i undervisningskonstruktion, där lärare har gått från den traditionella 
matematikundervisningen och möjliggör processinriktad matematikundervisning redan i 
förskoleklassen. Dessa aspekter diskuteras nedan i följande avsnitt.  

7.1.1 Lärarens frågor blir avgörande för elevers lärande 
Emanuelsson (2001 s. 14) menar att lärarens frågor till elever utgör den vanligaste 
kommunikationen i klassrummet. Studien visar att genom att lärare ställer olika typer av frågor 
utför lärare en handling, vilket är en aspekt som genomsyrar studiens resultat och blir därför en 
mycket central handling i denna studie. Lärare behöver ett fungerande språk i klassrummet, där 
förklaringar kan konkretiseras och verklighetsanpassas. Språket måste användas för att skapa 
sammanhang mellan olika termer och begrepp. För att lärarens frågor och förklaringar ska vara 
begripliga behöver läraren vetskap om elevernas kunskaper och förutsättning (Löwing 2004, 
s.110-111). De frågor som lärare ställde i denna studie var avgörande för om undervisningen 
möjliggjorde övning av matematisk kommunikation och/eller matematiska resonemang. 
Emanuelsson (2001 s. 15) menar att slutna frågor ofta handlar om ett ord och ett korrekt svar. 
Lärarna ställde frågor som ofta resulterade i ja och nej frågor i denna studie. Kan jag anses som 
lång? Men om du jämför oss, kan jag nu anses som lång? Är vi lika? var frågor som användes 
bland annat under observationerna och det kan jämföras med vad Emanuelsson (2001) 
beskriver. Vid andra tillfällen kunde lärares frågor handla om att beskriva ett visst fenomen. 
Vad är det som är olika? Vilken kan anses som längst? var frågor som kunde synliggöras i detta 
sammanhang. Emanuelsson (2001 s. 15) menar att dessa frågor kan ses som öppna frågor som 
medför ett mer produktivt svar och kräver en mer utvecklande redogörelse. I dessa frågor finns 
det dessutom flera svarsalternativ. Dessa frågeställningar kan sammankopplas med matematisk 
kommunikation, där ”matematikprat” möjliggörs genom dessa frågor och bjuder in elever till 
att kommunicera.  
 
Andra frågor som förekom var varför något kunde anses som långt eller frågor kring varför 
något kunde anses som lika. Här uppmuntrade lärare även till olika elevsvar och tankesätt, vilket 
bidrog till ett arbetsklimat som var öppet för olika tankar. Finns det andra svar? Kan man tänka 
på andra sätt? var frågor som ställdes i denna kontext. Dessa frågeställningar som syftar till 
varför något fenomen är som det är, medför resonemang i högre utsträckning och bjuder in 
elever till att resonera kring dessa fenomen. Därför är lärarens språk av stor vikt i klassrummet 
och hur läraren handlar när frågeställningar ska framföras, det medför hur läraren bjuder in 
eleverna till matematisk kommunikation eller matematiska resonemang. Löwing (2004, s.110-
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111) menar att lärarens frågor kan syfta till att klargöra hur elever förstår olika fenomen och 
skapa en uppfattning om vilka elever i klassrummet som har denna förståelse. Men vilken typ 
av frågor som lärarens handlingar utgör möjliggör dessutom vilken typ av förmåga som kan 
tränas och därför anses det vara av stor vikt att lärare är medveten om hur valet av frågor 
påverkar elevers lärande. Läraren behöver dessutom vara medveten om elevers olika förståelse 
för olika matematiska fenomen, därmed behöver läraren ha förståelse för andra människors 
tankar och perspektiv. 

7.1.2  Arbetsmiljö, material och arbetssätt betydande faktorer i lärares handlingar 
Lärarhandlingar som synliggjordes i observationerna var dels hur läraren ställer frågor som 
tidigare nämnt i diskussionen, men även genom konstruktion av en arbetsmiljö som möjliggör 
intresse och engagemang för matematisk kommunikation och resonemang hos förskoleklassens 
elever. Engvall (2013, s. 237) pekar på att god arbetsmiljö kan framhävas om motivation och 
intresse stärks genom lekfullt lärande. Elever behöver också uppmuntras och utmanas att 
kommunicera och använda matematiska resonemang. Studien synliggjorde stöttning och 
vägledning i matematiken som en viktig faktor för elevernas framgång i matematisk 
kommunikation och resonemang, vilket kan sammankopplas med att lärare uppmuntrar och 
utmanar elever i sina matematiska tankegångar. Pramling och Pramling Samuelsson (2008, s. 
67) menar att undervisning för yngre åldrar behöver vara bekant för eleverna, beröra något som 
de redan har erfarenhet av, vilket medför att undervisningen blir begriplig och eleverna kan 
skapa en förståelse för matematikämnet. Lärarna i studien konstruerade undervisning med hjälp 
av material som engagerade elever till matematisk kommunikation och resonemang. Sumpter 
och Hedefalk (2015) menar att konkret material kan användas för att undersöka resonemangets 
styrka och skapa belägg för resonemangets natur. Barn använder olika tekniker för att resonera 
kring matematiken. Genom konkret material, matematiska metoder och lekfulla aspekter skapas 
möjligheter för att leda resonemanget vidare (Sumpter & Hedefalk 2015, s. 8-9). Lekfullt 
lärande är en ovanlig företeelse i grundskolans klassrum och därför mycket underskattat av 
lärare idag (Lillemyr m.fl., 2011, s. 59). Om lärare organiserar undervisning där leken och 
lärande agerar tillsammans blir verksamheten mer meningsfull (Skolinspektionen (2015, s. 7-
9). Sterner (2015a, s. 10, 82) beskriver att undervisning med yngre elever i förskoleklassen 
visserligen medföra utmaningar i övning av matematisk kommunikation och resonemang, men 
är fullt möjligt att genomföra om läraren konstruerar matematikundervisning som möjliggör 
detta utifrån ett fungerande arbetsklimat. Studien visar att matematisk kommunikation och 
resonemang fungerar att tillämpa i förskoleklassens verksamhet, men att lärares handlingar har 
stor betydelse för hur övning av dessa aspekter blir möjligt i klassrummet.  

7.1.3 Positiv utveckling i lärares handlingar som möjliggör processinriktad matematik 
Båda klassrummen innehöll aspekter som syftade åt båda typer av undervisningskonstruktion, 
matematikens procedurer och metoder samt matematikens relationer och begrepp. Engvalls 
(2013) beskrivning av matematikens relationer och begrepp kan jämföras med Skotts m.fl. 
(2010, s. 23-25) beskrivning av matematikens processer. Skott m.fl. (2010, s. 23-25) menar att 
traditionell matematikundervisning syftar till att minnas metoder och processinriktad 
matematikundervisning handlar om att skapa förståelse för samband mellan olika matematiska 
fenomen. Idag är det viktigare att elever får kunskaper kring matematikens processer än 
matematikens produkter och metoder. Detta i relation till studiens resultat visar att lärare kanske 
har blivit medvetna om vikten av kunskaper kring matematikens processer. Inom 
matematikämnet behöver lärare relevanta ämneskunskaper i förhållande till vad som behandlas 
i undervisningen (Löwing 2004, s.95). Skolinspektionen (2015, s. 7-9) hävdar dessutom att 
lärares engagemang har betydelse för vilken utbildning eleverna får, vilket leder till att 
skillnader skapas i landets skolor i hur undervisning organiseras.  
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Kanske är det som beskrivits ovan en grund till varför lärares handlingar kan se olika ut i olika 
klassrum och därmed möjliggör olika förutsättningar för matematisk kommunikation samt 
resonemang. Men även om undervisningen blir processinriktad eller produktinriktad. Vidare 
visar studiens analysverktyg att handlingar som leder till undervisning som behandlar 
matematikens relationer möjliggör resonemang i större utsträckning än vad handlingar som 
medför undervisnings som behandlar matematikens metoder. Samtidigt medför handlingar som 
leder till undervisning som behandlar matematikens metoder och procedurer i större 
utsträckning träning av matematisk kommunikation. Denna uppdelning kunde även synliggöras 
i studiens resultat, men resultat visar även att kommunikation och resonemang inte kan 
särskiljas helt och ofta går hand i hand med varandra. Men studiens resultat visar dessutom att 
de två förmågorna fungerar att tränas enskilt. Lithners (2008) beskrivning av resonemang talar 
emot att denna uppdelning är självklar. Lithners (2008, s. 256) menar att matematiska 
resonemang kan delas in i två huvudgrupper. Det handlar om imitativt resonemang och kreativt 
resonemang. Imitativt resonemang syftar till lösningsmodeller vid rutinuppgifter och kreativt 
resonemang syftar istället till att eleven har valt metoder själv och prövat sig fram i olika 
tankeprocesser (Lithner 2008, s. 256). Studien visar att klassrummen som studerats innehåller 
både processinriktad matematik och produktinriktad matematik. Det tyder på att 
matematikundervisningen har utvecklats mot en mer processinriktad matematik. Detta visar 
dessutom en positiv utveckling i hur lärare handlar för att möta det nya synsättet i dagens 
matematikklassrum och tagit ett kliv bort från den traditionella matematikundervisningen.  

7.2 Slutsatser 
Studies problemområde handlar om hur matematisk kommunikation och resonemang kan 
möjliggöras inom förskoleklassens verksamhet. Detta ansågs angeläget att undersöka på grund 
av forskningsbehovet kring förskoleklassens verksamhet samt betydelsen av att träna 
matematisk kommunikation och matematiska resonemang som beskrivs i tidigare forskning. 
Vidare beskrivs det att lärare ofta undviker situationer där kommunikation och resonemang kan 
tillämpas, för att det beskrivs medföra röriga klassrum. Studien visar att det fungerar att tillämpa 
dessa aspekter i förskoleklassens klassrum, men att undervisningens möjligheter påverkas av 
lärares handlingar. Centrala faktorer som diskuterats ovan är lärarens frågor, arbetsmiljö, 
material och arbetssätt som betydande faktorer i lärares handlingar. Studien har dessutom 
bidragit till ökad förståelse för hur lärares handlingar påverkar elevers möjligheter att tillämpa 
matematikens procedurer och metoder samt matematikens relationer och begrepp. Dessutom 
har insikt om att lärares handlingar har tagit ett steg bort från den traditionella 
matematikundervisningen.   
 
Sammanfattningsvis har denna studie visat att det fungerar att bedriva undervisning med fokus 
på matematisk kommunikation och resonemang genom såväl processinriktad undervisning som 
produktinriktad undervisning. Studien har medfört värdefull kunskap och idéer kring hur lärares 
handlingar kan påverka skeendet i övning av matematisk kommunikation och resonemang. Men 
även vilka konsekvenser respektive möjligheter som lärares handlingar kan medföra. 
Avslutningsvis skapar denna studie kunskap och goda förutsättningar för att organisera 
matematikundervisning i förskoleklassen som främjar övning av matematisk kommunikation 
och resonemang. Denna studie dessutom medfört vidare funderingar kring hur lärares 
handlingar kan leda till olika typer av undervisning, matematiken processer och matematikens 
procedurer. Vidare forskning kring dessa aspsekter skulle vara intressant att genomföra på 
grund av att processinriktad matematikundervisning anses viktig för förståelsen av 
matematiken sanna natur.   
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7.3 Metoddiskussion 
Detta avsnitt avser en diskussion kring studiens metod och förutsättningar. Där förberedande 
aspekter, observation som metod och analysmetoden diskuteras. 

7.3.1 Pilotstudie, urval och observationsmall var förberedande aspekter i studien 
Studiens frågeställning var hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att använda 
matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i 
förskoleklassen. Denna studie är en empirisk studie, där den verkliga skolverksamheten 
undersökts och diskuterats i relation till studiens problemformulering. Genom att undersöka 
teori tillsammans med praktik skapas viktiga erfarenheter för lärare (Kihlström 2007b, s. 30). 
Studien har medfört förståelse för lärares handlingar i den verkliga praktiken, hur lärares 
handlingar möjliggör övning av matematisk kommunikation och resonemang tillsammans med 
andra i förskoleklassen. Pilotstudien som genomfördes skapade goda möjligheter för att 
förbättra olika aspekter innan studiens början, vilket anses som en styrka i denna studie. Genom 
att tillvägagångssättet i observationerna förbättrades kunde lärarnas handlingar synliggöras på 
ett bättre sätt. Det medgav dessutom en medvetenhet hos observatören kring kritiska aspekter 
som kunde uppkomma, vilket kunde handla om hur frågeställningen kunde synliggöras samt 
vart observatören skulle befinna sig o.s.v. Vidare kan det begränsade urvalet i studien ses som 
en svaghet i studien, eftersom resultatet inte blir generaliserbart och då inte gäller alla 
matematikklassrum i förskoleklassens verksamhet. Om fler skolor hade medverkat i studien 
hade detta medgivit en mer heltäckande bild över hur lärare handlar i olika matematikklassrum. 
Men denna studie har ändå ett värde genom att den medför en bild om hur olika handlingar i 
matematikundervisning skapar olika möjligheter till lärande. Vidare ingick två respektive tre 
observationstillfällen i de två olika skolorna. Dessa tillfällen ansågs ändå utgöra en bred bild 
över hur lärare i dessa förskoleklasser handlar för att öva matematisk kommunikation och 
resonemang, även om ett större antal av tillfällen hade medfört en bredare bild. Vidare medför 
valet att observera olika lärare både svagheter och styrkor, eftersom det medför mycket data att 
undersöka. Det skapar en tyngd samtidigt som det innebär mycket arbete. Antalet av 
observationstillfällen medförde även att aktörerna blev bekväma med observatörens närvaro, 
vilket anses som en förutsättning i denna typ av studie. Larsen (2009, s.89-90) menar att det är 
viktigt att inte påverka aktörer i den tänkta situationen för att undersökningen ska fungera som 
den är tänkt att göra. 
   
För att observationerna skulle ske utifrån liknande förutsättningar och därmed fungera att 
upprepa av annan observatör formades en observationsmall över hur observationerna skulle 
genomföras. Observationsmallen innehöll mejl och informationsbrev till medverkande samt 
observationsschema. Mejlen och informationsbreven formades så att alla medverkande skulle 
få samma information innan påbörjad studie. Trots att medverkande fick samma information 
kunde skillnader mellan skolorna synliggöras. Detta kan bero på att informationen var otydlig 
eller innehöll en viss tolkningsbarhet. Det kan dessutom bero på att lärare tolkar kommunikation 
och resonemang på olika sätt. Löwing (2004, s. 105) menar att om lärare inte har kunskaper 
kring matematiska begrepp kan läraren inte heller tillämpa dessa på ett korrekt sätt i 
undervisningen. Skolinspektionens (2009) granskning visar att lärare ofta upplever att 
läroplanen är svår att förstå. Det bidrar till att lärare tolkar läroplanen på olika sätt och medför 
att undervisningen får olika fokus i olika klassrum (Skolinspektionen 2009, s. 13-14). 
Tolkningsbarheten av de centrala begreppen kan anses som en svaghet i denna studie. Det kan 
tänkas att observatören dessutom blev påverkad i observationerna och inte kunde se det som 
studien syftade till, därmed skapades olikheter i observationerna. Kihlström (2007b, s. 34) 
menar att det är viktigt att observatören är medveten om sina förutfattade meningar och egna 
intressen.  



 

27 
 

7.3.2 Observation som metod skapade goda förutsättningar för studien 
Observation ansågs som en förutsättning i denna studie på grund av att studiens syfte var 
undersöka lärares handlingar i klassrummet. Kvalitativa undersökningsmetoder likt 
observation, medför möjligheter till att registrera vad som händer i väl valda situationer som är 
intressanta för studiens syfte (Larsen 2009, s.89). Dock händer det mycket under ett 
observationstillfälle och därför omöjligt att se allt som sker under en observation, vilket kan 
medföra att viktig data kan gå förlorad (Kihlström 2007a, s. 33). Om intervju hade används 
istället ansågs det finnas en risk att medverkande möjligtvis svarat efter vad som anses vara 
goda handlingar och inte efter som läraren faktiskt gör i klassrummet. Vidare upplevdes lärarna 
vara positivt inställda till observationerna, vilket medförde ett gott klimat för observatören och 
medverkande i studien. Observationerna genomfördes utifrån ett icke deltagande perspektiv, 
vilket i denna studie ansågs som en förutsättning eftersom det var lärarens handlingar som var 
fokus. Detta gav möjlighet till att följa lärarnas handlingar under hela observationstillfällen. 
Observationerna var även öppna observationer, vilket menas att medverkande var medvetna om 
vilket syfte som studien hade. Detta medförde att lärarna utformade lektionstillfällen där 
studiens frågeställning kunde belysas. Vilket ansågs som en förutsättning i denna studie 
eftersom matematisk kommunikation och resonemang inte nödvändigtvis behöver vara 
aspekter som synliggörs i förskoleklassens klassrum. Detta grundar sig i studiens 
problemområde, där lärare medvetet väljer bort dessa aspekter eftersom dessa kan medföra 
problematik i arbete med yngre elever. Trots att lärarna var medvetna om studiens syfte kunde 
skillnader mellan skolorna synliggöras, där lärarna behandlade studiens centrala begrepp i olika 
utsträckning. Som tidigare beskrivits kan detta bero på lärares förståelse för studiens centrala 
begrepp, men även kring dagens förutsättningar för denna typ av undervisning. Dessa 
förutsättningar kan handla om elevers eller lärares dagsform.  
 
Valet gjordes att inte filma eller använda röstinspelare, vilket möjligtvis medförde att inte alla 
detaljer kunde synliggöras. Detta kan medföra svagheter i studier. Men detta ansågs ändå vara 
en fördel i denna studie, eftersom observatörens närvaro inte skulle påverka lärarens handlingar 
i klassrummet. Larsen (2009, s. 94) menar att filmning eller inspelning kan medföra att aktörer 
blir obekväma och handlingarna blir då inte naturligt framställda. Lärarna i denna studie ansågs 
inte bli påverkade av observatörens närvaro. Genom att använda både flytande anteckningar 
och observationsschema kunde flera aspekter synliggöras, vilket anses som en förutsättning i 
denna studie. Genom att observatören stannade upp och fyllde i observationsschemat när det 
blev avbrott i undervisningen och det ansågs fungera förhållandevis bra och skapades goda 
möjligheter att ringa in viktiga aspekter för denna studies syfte samt frågeställning.  Larsen 
(2009, s. 93-94 ) menar dock att loggbok är en mer ostrukturerad metod och formulär gör det 
enklare att ringa in studiens syfte. Kanske gjorde flytande anteckningar det svårare att analyser 
observationsmaterialet i denna studie och därför hade det möjligtvis varit enklare att använda 
endast loggbok som observationsmetod.  

7.3.3 Den valda analysmetoden 
Studiens frågeställning var hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att använda 
matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i 
förskoleklassen. Val av analysmetod grundar sig i studiens syfte och frågeställning. Delar av 
Engvalls (2013) studie användes som analysverktyg. Engvalls (2013) studien har redan 
framarbetade teman som var av relevans för denna studie, vilket ansågs som en förutsättning 
för denna studie. Dessa teman omformulerades i ett vidare steg och kategoriserades för att 
fungera för denna studies syfte och frågeställningar. Observationsschemat var även utformat 
efter Engvalls (2013) studie, vilket skapade goda förutsättningar analysen. Dock användes 
replikering som analysmetod, vilket Bryman & Nilsson (2011, s. 50) menar handlar om 
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upprepning eller reproducering. Denna metod används för att undersöka andra forskares 
resultat, vilket inte var tanken från början i denna studie. Resultatet av denna undersökning blev 
delvis en upprepning av Engvalls (2013) studie, men medförde även nya slutsatser och 
funderingar. Därför har val av metod i det här avseendet medfört både för och nackdelar.  

8 Studiens validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska vara trovärdig behöver validitet och reliabilitet beaktas (Larsen 
2009, s.26-27). Med reliabilitet avses hur trovärdig och tillförlitlig en studie är. Detta handlar 
om att studiens ska fungera att genomföra igen och resultatet ska bli desamma (Kihlström 
2007a, s. 164). Bryman och Nilsson (2011, s. 353) menar dock att det blir omöjligt att upprepa 
en studie på exakt samma sätt i kvalitativa studier likt denna studie, vilket medför att det blir 
svårt att uppnå god reliabilitet i denna bemärkelse. I denna studie handlar det även om att 
hantera observationsinformation på rätt sätt och vara noggrann av hantering av data, för att inte 
blanda ihop sekvenser i observationerna. Observatören behöver dessutom vara medveten om 
att observationer kan medföra att observatören behöver tolka data, vilket medför en risk och 
kan leda till låg reliabilitet (Larsen 2009, s.81). Därför är det viktigt att analysmetoden är tydligt 
framskriven. För att beakta detta har en observationsmall använts, vilket handlar om att 
medverkande har fått samma information och att observationerna genomförts utifrån samma 
förutsättningar. För att beakta detta ytterligare har även ett observationsschema använts som 
komplement för att synliggöra observationsdata som berör studiens syfte.  
 
Den andra aspekten som behöver beaktas är validiteten i studien. Det handlar om studiens 
giltighet och relevans. Denna aspekt syftar till att observatören undersöker relevanta aspekter 
för att finna svar på studiens frågeställning (Larsen 2009, s.80). För att uppnå god validitet har 
ett observationsschema använts i denna studie. Detta för att observatören skulle fokusera på 
relevant data under observationen samt att huvudpunkterna för denna studie skulle bli 
synliggjorda (Larsen 2009, s.26-27); (Bryman & Nilsson 2011, s. 353). Kvalitativa 
undersökningar skapar möjligheter att nå god validitet, eftersom dessa undersökningar 
innehåller verkliga möten med deltagare. Observationer i denna bemärkelse leder till att det blir 
enklare att tolka information än vad det kan vara i kvantitativa studier (Larsen 2009, s.26-27). 
Dock hade observationstillfällenas innehåll efterfrågats och därmed inte möjligtvis ett naturligt 
inslag i lärarnas undervisning, vilket leder till att validiteten kan diskuteras.  
 
Studiens frågeställning var hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att använda 
matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i 
förskoleklassen. Avslutningsvis medför studien en viss reliabilitet, genom att den ger 
möjligheter att upprepas och som kan medföra ett motsvarande resultat. Studien medför även 
en viss validitet eftersom studiens frågeställning har besvarats, vilket tyder på att relevant 
undersökning har bedrivits. Trots studiens förutsättning och svagheter har denna studie har ändå 
ett värde genom att den medför en bild om hur olika lärarhandlingar i matematikundervisning 
skapar olika möjligheter till lärande.  
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Bilaga 1. Observationsschema 
Observationsscheman framtagna utifrån Engvalls (2013) studie. 

 

 

 
 
 
  

 Organisation Aspekter utifrån Engvalls (2013) studie Värde a-d 
1. Syftar till produkter a) metoder och beräkningsförmågan 

tränas 
b) läraren håller i genomgångar som sedan 

leder till att eleverna övar enskilt i 
läroböcker 

c) kommunikation i klassrummet ofta består 
av vardagsspråk 

d) nyckelord används 
 

 

2. Syftar till relationer & 
processer 

a) läraren omformulera eller upprepar 
elevernas svar 

b) lärarens frågor uppmuntrar till elevers 
tankesätt 

c) matematiken konkretiseras med hjälp 
material 
 

 

 Kategori Aspekter utifrån Engvalls (2013) studie Värde a-d 
1. Förutsättningar för 

kommunikation 
a) Uppmuntrar till matematisk kommunikation 
b) Beskrivningar kring metoder & procedurer 

framhävs 
c) Beskrivande språk 
d) Muntligt upprepande av tillvägagångssätt 

 

 

2. Förutsättningar för 
resonemang & 
elevens egna tankar 

a) Elever har möjlighet att förklara hur de 
har förstått matematikens processer 

b) Möjliggör olika tankesätt 
c) Förklarande språk 
d) Stöttning och vägledning i matematiska 

resonemang 
e) Framhäver elevers förklaringar 
f) Motiverar för egna tankar 
g) Elever förklarar för varandra 
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Bilaga 2. Informationsbrev lärare 
Informationsbrev till lärare om en studie gällande 
matematikundervisning i förskoleklassen 
 
Hej! Jag heter Sara Klasson och är lärarstudent på Högskolan Dalarna. Jag inne på min sista 
termin på utbildningen och ska nu skriva mitt andra examensarbete. Examensarbetet är en 
empirisk studie som syftar till att undersöka vilka arbetssätt utifrån lekfullt lärande i 
förskoleklassen som möjliggör träning av förmågan att använda matematiska resonemang och 
kommunicera matematik i samspel med andra. 
 
I denna studie är lärare som har erfarenhet och kunskap om matematikundervisning i 
förskoleklassen mycket värdefulla. Jag är mycket tacksam om just du skulle vilja medverka i 
denna studie. Studien kommer att genomföras genom klassrumsobservationer, där två olika 
skolor i kommunen kommer att ingå i studien. Jag kommer då att besöka dig och din klass under 
två/tre tillfällen för att observera matematikundervisning. 
 
Observationerna kommer att genomföras genom att observatören finns med i klassrummet och 
antecknar vad som sker i klassrummet. Studien fokuserar på undervisningsstrategier och inte 
enskilda personer. Som deltagare i denna studie är du garanterad anonymitet. Likaså kommunen 
och den berörda skolan. Studien omfattas av forskningsetiska ställningstaganden och yrkesetik, 
vilket innebär att det insamlade materialet kommer att behandlas med konfidentialitet. Studien 
kommer att genomföras under v.39-40 och kommer att ske efter lärarens schema.  
 
Det insamlade materialet kommer endast att hanteras av mig och handledare på Högskolan 
Dalarna i undersökningssyfte. Vidare kommer materialet att presenteras i form av en uppsats 
som ska godkännas av Högskolan Dalarna. Den färdiga uppsatsen kommer du att få tillgång till 
om du önskar det.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 
är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. Om du väljer 
att avbryta ditt deltagande kommer ditt bidrag inte ingå i den färdiga uppsatsen. 
 
Vid funderingar kan du kontakta mig via telefon 072-9147481, alt. Mail h13sarja@du.se  
Eller min handledare Jonas Jäder via telefon 023-778055, alt. Mail jjd@du.se  
 
Ort/Datum   Underskrift student 
 
_______________________ ______________________________________ 
 

 
Tack på förhand! 
 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
 
 

mailto:h13sarja@du.se
mailto:jjd@du.se
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 Ja, Jag vill delta i denna undersökning. 
 
 
 Nej, jag vill inte delta in denna undersökning. 

 
Ort/Datum    Underskrift  
 
_______________________ ______________________________________ 
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Bilaga 3. Informationsbrev vårdnadshavare 
Informationsbrev till vårdnadshavare till elever i 
förskoleklassen om en studie gällande matematikundervisning 
i förskoleklassen 
 
Hej! Jag heter Sara Klasson och är lärarstudent på Högskolan Dalarna. Jag inne på min sista 
termin på utbildningen och ska nu skriva mitt andra examensarbete. Examensarbetet är en 
empirisk studie som syftar till att undersöka vilka arbetssätt utifrån lekfullt lärande i 
förskoleklassen som möjliggör träning av förmågan att använda matematiska resonemang och 
kommunicera matematik i samspel med andra. 
 
I denna studie är lärare som har erfarenhet och kunskap om matematikundervisning i 
förskoleklassen mycket värdefulla. Studien kommer att genomföras genom 
klassrumsobservationer, där observationerna kommer att ske på två olika skolor i kommunen. 
Jag kommer då att besöka ditt barns klass under två/tre tillfällen för att observera 
matematikundervisning. Observationerna kommer att genomföras genom att observatören finns 
med i klassrummet och antecknar vad som händer i undervisningssammanhanget. Studien 
fokuserar på undervisningsstruktur och inte på den enskilda eleven. Alla deltagare i denna 
studie är garanterad anonymitet. Likaså kommunen och den berörda skolan. Studien omfattas 
av forskningsetiska ställningstaganden och yrkesetik, vilket innebär att det insamlade materialet 
kommer att behandlas med konfidentialitet. Studien kommer att genomföras under v.39-40 
 
Det insamlade materialet kommer endast att hanteras av mig och berörda personer på 
Högskolan Dalarna i undersökningssyfte. Vidare kommer materialet att presenteras i form av 
en uppsats som ska godkännas av Högskolan Dalarna. Vid funderingar kan du kontakta mig via 
telefon 0729147481, alt. Mail h13sarja@du.se Eller min handledare Jonas Jäder via telefon 
023-778055, alt. Mail jjd@du.se  
 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. Ditt barns deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt och du som vårdnadshavare kan när som helst avbryta ditt 
barns deltagande utan motivering. Om du väljer att avbryta ditt barns deltagande kommer ditt 
barns bidrag inte ingå i den färdiga uppsatsen. 
 

Ja, mitt barn kan delta i denna undersökning. 
 

Nej, mitt barn ska inte delta in denna undersökning. 

 
Ort/Datum    Underskrift  
 
_______________________ ______________________________________ 
 
Med vänliga hälsningar/ Sara 
 

Bilaga 4. Bilder observation 
     Bild 1. Tavla med siffror  

mailto:h13sarja@du.se
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Den första sektionen handlade om att räkna hur många elever som var närvarande under 
morgonsamlingen. Varje elev fick ett nummer av läraren. Sedan fick eleverna säga sitt nummer 
i tur och ordning, där första eleven hade nummer 
ett och andra eleven hade nummer två o.s.v. 
Samtidigt som eleverna berättade vilket nummer 
de hade använde läraren sig av en tavla med siffror 
och vände upp det nummer som eleverna sa.  
 
 
 

Eleverna skulle arbeta parvis med kuber. Dessa 
kuber var sammansatta och bildade stavar av tio 
kuber. Stavarna finns i olika färger. Eleverna 
skulle välja hur långa sina stavar skulle vara, 
välja hur många kuber som skulle plockas bort 
från staven. Sedan skulle de be kamraten bredvid 
att bygga en stav som var längre än denna. Innan 
eleverna börjar demonstrerar läraren hur eleverna 
ska göra. Läraren är aktiv i klassrummet genom 
att gå runt och hjälpa eleverna. Sedan ber läraren 
eleverna att bygga kuberna med varannan färg i 
stavarna. Lektionen avslutas med att läraren samlar in stavarna och visar upp alla stavar som 
eleverna har konstruerat i varannan färg, där hon även berömmer varje stav och elevpar för 
arbetet. 

Bild 2. Kuber byggda till stavar 
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Bild 3. Centikuber 
Eleverna ska arbeta med 
centikuber. Dessa kuber 
bildar olika figurer i 
olika färger som läraren 
har konstruerat i 
förhand. Varje elevpar 
fick en figur var och 
skulle tillsammans rita 
av figurerna på rutat 
papper. 
 
 
 
Bild 4. Hitta föremål i skogen. 
Eleverna arbetade gruppvis med att finna ett visst antal föremål som hade en viss färg. 
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