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Motiv för intervention i matematik
Förskolebarns matematikkunnande har starka samband med kunskaper i matematik 

i grundskolan (Duncan et al., 2007; Claessens et al., 2009; Bailey, Siegler, and 

Geary, 2014). Särskilt betydelsefull är utvecklingen mellan ungefär 4,5 och 7 års 

ålder (Watts et al., 2014). 

Skillnader i matematikkunnande vid skolstarten tenderar att manifesteras och öka 

med åren (Morgan, Farkas, & Wu, 2009).

En god grund för fortsatt lärande kan utvecklas under förskoleåren (Jordan et al, 

2009; Melhuish, 2008) men en del barn gör trots insatser mindre framsteg än 

förväntat (Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi, 2004).

Kopplingen mellan informell och formell matematik är en kritisk faktor i

barns matematikutbildning (Baroody, et al., 2009; Desoete et al., 2012).

Syfte: under året i förskoleklass ska barnen få utveckla sina informella idéer om

kvantitet till mer explicita uppfattningar om relationer inom tal, mellan tal och 

mellan tal och omvärld.



Skolans uppdrag – en modell i fyra delar  



Studie I: Design och utprövning av ett undervisningsprogram 

med fokus på tal och resonemang om representationer.

Programmet har prövats ut med iterativ metod i fyra cykler i 

samverkan med 26 förskoleklasslärare och deras 

förskoleklasser (Sterner & Helenius, 2015).

Studie II: Implementering och utvärdering av en tio 

veckors matematisk intervention i förskoleklass.

12 förskoleklasslärare och deras barngrupper – sex i

experimentgrupp och sex i aktiv kontrollgrupp.

Förtest, eftertest och uppföljningstest i årskurs 1.
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Undervisning och lärande

Kunskap skapas i social gemenskap

mellan människor och är relaterad

till:

- lärarens erfarenheter och kunskaper

- enskilda elevers och gruppens

erfarenheter och kunskaper

Kunskap är inte direkt greppbar



Matematisk aktivitet
En pågående process som kan fördjupas och utvidgas

(Freudenthal, 1991)    

Resonemang
All matematik är ”skapad” med hjälp av matematiska resonemang

och kan därför återupptäckas genom att vi resonerar oss fram

(Helenius, 2012)

Att arbeta matematiskt
-upptäcka och beskriva samband

- ställa frågor och dra slutsatser

- skapa resonemang, att vrida och vända på resonemang



Hur kan vi beskriva tal?

Vad är tal?



Representationer
Tal är abstraktioner, idéer. Enda sättet att få tillgång till matematiska idéer 

är genom representationer av dem (Kilpatrick et al., 2001).

Att lära sig matematik är att undan för undan addera fler 

representationer i sin begreppsapparat, att flexibelt röra sig mellan

olika representationer och att integrera dem med varandra (Devlin, 2000).

Matematik är konsten att ge saker som ser helt olika ut samma namn (Poincaré, 1914).
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Omfattningen av förskollärarnas användning av matematiska 

ord hade signifikant samband med barnens utveckling av olika 

aspekter av taluppfattning, såsom räkneförmåga, kardinalitet, 

ekvivalens, sifferkännedom, storleksordning samt enkel 

addition och subtraktion (Klibanoff, 2006).

Kommunikation i hemmen med fokus på ord med spatial 

innebörd (Pruden, Levine & Huttenlocher, 2011). 

- vårdnadshavare: 4 – 525 ord

- barn: 4 – 191 ord.

Språkanvändning och matematik



Frågor som kan leda till resonemang

Försök att förklara varför du tror så.

Hur kan vi veta det?

Hur kan vi få samma svar fast på ett annat sätt?

På vilket sätt är era förslag lika? Olika?

Vad händer om vi...?

Varför är det inte ett exempel  på ….?

Hur tror du att Tilde har tänkt när hon svarar så här? 

På hur många olika sätt kan vi ….

Är det alltid så?



Dockans roll

Locka fram lekfullheten i matematik. 

Ställa frågor och gör påståenden som triggar barnens lust

att resonera om begrepp och deras samband, komma med

hypoteser, ge förklaringar och föreslå lösningar. 

Läraren kan hjälpa barnen att rikta sin uppmärksamhet mot 

vissa matematiska aspekter och fenomen. 

Skapa kognitiva konflikter. Barns intuitiva uppfattningar

kan bringas till en medveten nivå.



1. Tema 1: Klassificering, sortering och mönster

2. Tema 2: Mängder, antal och talmönster

3. Tema 3: Tals helhet och delar

4. Tema 4: Talraden och tallinjen

5. Tema 5: Fortsatt arbetet i första klass – positionssystemet

Lekar, spel, rutinsituationer, teman, idrott, estetiskt verksamhet etc.

1. En systematisk och tydlig idé om vad 
som ska läras – ett matematiskt innehåll 



En modell byggd på tre principer

1.   En systematisk och tydlig idé om vad som skall läras. 

(Clements & Sarama, 2007; 2013; Gersten et al. 2009).

2.  En systematisk och tydlig beskrivning av hur undervisningen

kan organiseras (Konkret-Representativ-Abstrakt, CRA-modellen)
(Witzel et al., 2003; Lundberg & Sterner, 2006; Clarke et al., 2011).

3.  Resonemang om representationer och barnens arbete och deras 

dokumentation (teckningar) ses som det huvudsakliga redskapet 

för lärande (Vygotsky, 1978; 2012; Brooks, 2005; 2009).



Barnens 

dokumentation

Diskussion i helklass

Pararbete

Uppföljande aktivitet Inledande aktivitet
Räkneramsa

2.  En systematisk och tydlig beskrivning av hur 
undervisningen kan organiseras 



3. Resonemang om barnens teckningar ses 
som det huvudsakliga  redskapet för lärande 



Representationer: Att översätta mellan det man hör och det man känner, 

till handling, till rörelse, till talat språk och till skrivet språk. 

Talrad



Talrad

Jag står på startlinjen. Jag går fem steg framåt.
Sedan går jag ett steg bakåt. Vilket tal stannar jag på?

Jag står på startlinjen. Jag går tio steg framåt.
Sedan går två steg till framåt. Vilket tal stannar jag på?

Mitt tal är fem mindre än 15. Vilket är talet?

Jag står på startlinjen. Jag går först fem steg framåt.
Sedan går jag några hemliga steg framåt och stannar på
talet 10. Hur många hemliga steg tog jag?
0 + 5 + __ = 10 

Jag står på startlinjen. Jag går åtta steg framåt. Jag går några
hemliga steg bakåt och stannar på talet fem. Hur många
hemliga steg tog jag?
0 + 8 - __ = 5



De nya läroplanstexterna innebär
Att förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan, 

då förskoleklassen kännetecknas av en kombination mellan skolformernas

olika arbetssätt och pedagogik.

Att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.

Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar

från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen 

till skolan.

Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet

i utbildningen vid övergångar.

(Förordning, om ändring i förordningen, SKOLFS 2010:37Skolverket, 2016).

Övergången till årskurs 1


