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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass 

undervisar i matematik och hur denna undervisning bidrar till ”bron” mellan förskola och skola. 

För att ta reda på detta samlades förskoleklass- och årskurs 1 planeringar in från verksamma 

lärare i respektive årskurs och dessa analyserades utifrån läroplanen och Lindes fyra 

kunskapsformer. Studien visade att de deltagande förskoleklasslärare väl förhåller sig till del 3 

i läroplanen i sina planeringar samt att de har mycket lek, skapande och praktisk undervisning. 

Detta bidrar till bron mellan förskola och skola då förskolepedagogiken integreras med skolans. 

Studien visade även att förskoleklassundervisningen bygger mer på det praktiska än årskurs 1. 

Det framgick även i årskurs 1 planeringarna att det är mer fokus på att lära sig bland annat 

begrepp och samband än i förskoleklass. Slutsatsen är att förskoleklasslärarna i denna studie 

bidrar till bron mot skolans värld. 

Nyckelord: Kunskapsformer, förskoleklassplanering, läroplan, skolifiering 
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1.Inledning 

Förskoleklassen uppdrag enligt 9 kap. 2 § skollagen är att förskoleklassen ska stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning, utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov och att förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap (SFS 2017:1115, 9 kap, 2 §)  

Tanken med förskoleklass är att verksamheten ska vara en bro mellan förskola och skola och 

genom detta ska yrkesgrupper förenas och kombinera förskolans pedagogik med skolans 

(Lumholdt & McGrath, 2006).  

Vissa förskoleklasslärare upplever förskola, förskoleklass och skola som olika öar där de ibland 

blir isolerade från varandra. Detta kan bero på att förskoleklassen ligger mellan två olika 

”kulturer” och att denna verksamhet har gjort det under en längre tid (Ackesjö, 2010). 

Pedagogernas utmaning att undervisa i förskoleklass är bland annat att förskoleklasslärare 

upplever det svårt att lägga upp undervisningen i förskoleklass på ett sådant sätt så att det inte 

blir ”för mycket” skola (Prieto, 2006).   

Fyra års studier varav ca två veckor har behandlat förskoleklassverksamheten. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) så var vi totalt ute i två veckor i en förskoleklass. 

Detta gör att jag kan känna en viss osäkerhet kring att undervisa i förskoleklass och skapa 

planeringar, även i matematik fastän det är det ämne jag känner mig allra starkast och säkrast i. 

Jag upplever även att planeringar ger en bild om hur olika pedagoger undervisar då dessa ofta 

är individuella. Så hur ser förskoleklassens ”förberedande” undervisning ut gentemot årskurs 1 

undervisning? Kan lärares planeringar visa om undervisningen skiljer sig, eller har mycket 

likheter med varandra? Är det väldigt olika innehåll i planeringarna kan man fråga sig om 

förskoleklassens undervisning utgör en bro mot skolan eller inte. Om innehållet är väldigt likt 

kan detta tolkas som en så kallad skolifiering.  
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1.1 .Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass planerar 

i matematik och hur dessa planeringar har möjlighet att bidra till ett ”brobyggande” från 

förskoleklass och till grundskola.  

1. Hur ser förskoleklasslärares planeringar ut i matematik i förhållande till 

förskoleklassens läroplan?  

2. Vilka kunskapsformer gestaltar sig i förskoleklassens planeringar respektive årskurs 1 

planeringar? 

3. Hur relaterar de kunskapsformer som visar sig i förskoleklassens planeringar till de som 

förekommer i matematikplaneringarna i årskurs 1? 

 

2.Bakgrund 

Här i bakgrunden redogörs förskoleklassens förutsättningar och form i styrdokumenten för att 

få en bild av hur förskoleklassverksamheten är uppbyggd samt vad forskning anser kring att 

undervisa i förskoleklass. Denna del är även kopplad till skollagen för att visa att det 

förskoleklassverksamheten ska bedrivas på ett visst sätt. Bakgrunden fortsätter med en 

genomgång av begreppen pedagogisk planering och skolifiering då dessa är centrala begrepp 

som är återkommande i arbetet. Fortsättningsvis behandlas tidigare forskning kring planeringar 

i matematik. Den sista delen av bakgrunden handlar om läroplanen i matematik för 

förskoleklass och årskurs 1-3 samt en jämförelse av dessa. En tanke med förskoleklass är att 

det ska utgöra en bro mellan förskola och skola (Lumholdt & McGrath, 2006).  Genom att 

jämföra läroplanen mellan förskoleklass och årskurs 1-3 så kan man se hur styrdokumenten 

förankrar sig i varandra för att skapa en bro till skolan i matematik. 

2.1 Förskoleklass 

Skollagen (SFS 2017:1115) uttrycker att förskoleklass ska bedrivas under ett läsår och omfatta 

minst 525 timmar under ett läsår. Tidigare skulle alla barn bosatta i Sverige ska erbjudas 

förskoleklass från och med höstterminen de fyller sex år, men nu har detta upphört att gälla 

genom med att förskoleklass är obligatoriskt från och med 1 januari (Prop. 2017/18:9). Syftet 

med förskoleklass enligt skollagen (SFS 2017:1115) är att utbildningen ”ska stimulera elevers  
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utveckling och lärande och fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på  

eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap.” (SFS 2017:1115, 9 kap, 2 §)  

I läroplanen beskrivs förskoleklassens syfte: 

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,  

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt,  

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,  

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,  

• använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,  

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och  

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

(Skolverket, 2017:21)  

Vissa pedagoger känner sig osäker till att lägga upp undervisningen i förskoleklass på grund av 

riktlinjerna i läroplanen (Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen (2015) menar att del 1 och 

2 i läroplanen som beskriver skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer, kan vara problematisk att omsätta i målstyrd undervisning då målen är formulerad för 

att uppnås efter avslutad grundskola. Skolinspektionen menar då att förskoleklassens uppdrag 

kan tolkas på olika sätt vilket kan leda till att undervisningen i Sverige blir olika i skolorna, som 

i sin tur kan leda till att utbildningen inte blir likvärdig runt om i landet. Detta kan då komma 

att krocka med den likvärdiga utbildningen som varje skolform oavsett var i landet ska anordnas 

(SFS 2017:1115). Dock så kom det en reviderad läroplan (Skolverket, 2016) där del 3 omfattar  
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förskoleklassen och har både syfte och centralt innehåll som pedagoger ska förhålla sig till och  

i den ytterligare reviderade läroplanen (Skolverket, 2017) kommer kunskapskrav finnas genom 

med att förskoleklassen är obligatoriskt 2018.  

2.2 Begrepp 

2.2.1 Pedagogisk planering 

Den pedagogiska planeringen används för att konkretisera målen med undervisningen och visa 

vad skolan arbetar med i de ämnen som planeringen syftar på (http://www.umeakommun.se). 

En annan viktig aspekt är med planering att eleverna genom strukturerad undervisning ges ett 

kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för 

att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom ramen för utbildningen (Skolverket, 2011:11). Skolverket (2011) anser att en 

planering bland annat ska innehålla: 

• Tydliggörarande kring vad undervisningen ska inriktas mot 

• Förutsättningar att stödja kunskapsutveckling 

• Val av arbetssätt och arbetsformer 

• Erfarenheter från tidigare utvärderingar 

• Utgå ifrån elevernas intresse, erfarenheter och föreställningar kring undervisningen.  

En pedagogisk planering är ett stöd för läraren att dels kunna utvärdera undervisningen och 

elevers kunskaper men även som ett stöd för att själv veta att undervisningen leder mot de 

nationella målen (Skolverket, 2011). 

2.2.2 Skolifiering 

Att förskolan har fått anpassa sig efter skolans arbetssätt är inte något nytt (Prieto, 2006). Förr 

var en tanke med förskoleklass att skolan och förskolan skulle integreras för att göra 

grundskolans tidigare år förbättrad genom att föra in förskolepedagogiken in i skolan (DS 

1997:10). Ackesjö (2010) menar att mötet mellan förskole- och skolpedagogik kan göra 

övergången mellan förskolan och skolan lättare och smidigare för att inte få ett stort glapp då 

förskolepedagogik och skolpedagogik kan skilja sig. Många talar dock för att pedagogiken i  
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förskoleklass är mer riktad mot skolans pedagogik än förskolans (Ackesjö & Persson, 2010; 

Dahlberg & Lenz Taguchi, 2015; Prieto, 2006; Skolinspektionen, 2015). Detta fenomen kallas 

ofta för skolifiering då tanken egentligen är att eleverna i förskoleklass ska ha tillgång till fri 

lek som i förskolan och inte arbeta alltför mycket med exempelvis läromedel. I Lagos (2014) 

studie framkom det att även elever i förskoleklass upplever skolifiering vid skolstart i årskurs1. 

Eleverna upplever detta då de anser att ”de slutar leka” när de ska börja i årskurs ett då deras 

bild av skolan är att man inte leker. Skolifiering kan därför kort förklaras att undervisningen i 

förskoleklass blir alltför lik undervisningen i skolan, fastän det inte var grundtanken med 

förskoleklass (Lumholdt & McGrath, 2006).   

2.3 Forskning kring planeringar i matematik 

Eftersom ”kunskaperna i matematik är en viktig dörröppnare i det moderna samhället” (Hattie, 

Fisher & Frey, 2017, s. 27) är det viktigt att lärare lägger upp sin undervisning så att eleverna 

får lära sig matematiska kunskaper. Att få fram kreativitet i en matematisk planering kan 

däremot vara svårt (Panaoura & Panaoura, 2014). Som Taskin (2017) beskriver får 

lärarstudenter under sin utbildning träna på att skapa lektionsplaneringar. 

Lektionsplaneringarna hjälper lärarstudenter att stänga gapet mellan teori och praktik. Dock 

upplever vissa lärarstudenter att det är svårt att planera aktiviteter till sina lektionsplaneringar 

som stimulerar elevernas inlärningsnivå (Taskin, 2017). Panaoura & Panaoura (2014) skriver 

att lärarstudenter upplever det svårt att planera egna arbeten och att det är lättare om man har 

erfarenhet som verksamma lärare har. Lärarstudenter utgår gärna från läromedel eller så kallade 

”guide-books” för att konstruera sina lektionsplaneringar (Panaoura & Panaoura, 2014; Taskin, 

2017). Att lärare ofta utgår ifrån läromedel och likande är även något som Li, Chen & Kulm 

(2009) kom fram till i sin studie. Hattie, Fisher och Frey (2017) anser dock att 

lektionsplaneringarna inte behöver vara så noggrant nedskrivna då detta hämmar lärarnas 

utrymme för att improvisera och reagera med glädje på elevernas fel. De menar att elevernas 

fel hjälper lärarna att förstå elevernas tänkande och bemöta det med sin undervisning. 

Lärarstudenter ser däremot fördelar med lektionsplaneringar då detta hjälper dem att förbereda 

och organisera deras lektioner för att förhålla sig tidsmässigt (Taskin, 2017). Lärares 

planeringar kan även ses som en länk mellan läroplanen och undervisningen (Li, Chen & Kulm, 

2009). 
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2.4 Kursplanen i matematik för förskoleklass och åk 1-3 

För att få en bättre förståelse för innehållet i denna del kommer begreppen centralt innehåll och 

kunskapskrav att förklaras kort. 

Det centrala innehållet i kursplanerna tar upp de områdena och delarna i dessa områden som 

ska beröras i undervisningen för de olika ämnena och årskurserna. Exempelvis är ett område i 

det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 samband och förändringar. Den del som ska 

beröras i undervisningen för årskurs 1-3 i detta område är olika proportionella samband, 

däribland dubbelt och hälften (Skolverket, 2017).  

Kunskapskrav är de kunskaper inom ett ämne som eleverna ska behärska och förstå i slutet av 

en viss årskurs. Exempelvis ett kunskapskrav i matematik i slutet av årskurs 3 är att eleven kan 

beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder 

(Skolverket, 2017). 

2.4.1 Förskoleklassen 

I del 3 i läroplanen beskrivs förskoleklassens mål och riktlinjer. Stor del av förskoleklass 

verksamheten innebär att eleverna ska lära sig genom lek och skapande och det finns i dagsläget 

inga kunskapskrav att arbeta mot (Skolverket, 2016) I det centrala innehållet så behandlar 

rubriken ”matematiska resonemang och uttrycksformer” den matematiska aspekten. I denna del 

framgår det att eleverna ska få ta del av: 

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt 

olika sätt att lösa problem.  

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. 

Del av helhet och del av antal.  

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, 

riktning, mönster, tid och förändring. (Skolverket, 2017:22) 
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2.4.2 Årskurs 1-3 

I del 5.5 i läroplanen beskrivs matematikämnet för årskurserna 1-9 där syfte, centralt innehåll 

och kunskapskrav finns med. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 finns det fem olika 

områden som eleverna ska få ta del av i sin undervisning. Dessa områden är taluppfattning och 

tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt 

problemlösning. Under dessa områden beskrivs det mer specifikt vad som ska behandlas i 

undervisningen, exempelvis i området geometri ska eleverna få ta del av vanliga lägesord för 

att beskriva föremåls och objekts läge i rummet…. symmetri, till exempel i bilder och i naturen, 

och hur symmetri kan konstrueras  (Skolverket, 2017:58). Det står totalt 20 punkter i det 

centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 som eleverna ska få ta del av i sin utbildning. 

2.4.3 Likheter/olikheter mellan de olika årskurserna 

Matematikämnet för årskurs 1-3 är mer beskrivet än för förskoleklassen. I läroplanen finns det 

fem områden med 20 punkter som eleverna i årskurs 1-3 ska få ta del av medan det finns ett 

område med tre punkter i förskoleklassens del. Förskoleklassen är dock förberedande inför 

årskurs 1 (Lumholdt & McGrath, 2006) och det kan vara en anledning till att det inte finns lika 

mycket ”lärandemål” i ämnet matematik. Förskoleklassen har även mycket andra inslag i sin 

del i läroplanen, exempelvis området som ”lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” som är en 

stor del av förskoleklassen undervisning. Detta beskriver även Alatalo (2017) då flera av 

författarens informanter poängterade leken som en viktig del av förskoleklassen pedagogik. Det 

som däremot är lika i de olika delarna är att förskoleklassens matematiska del i det centrala 

innehållet kopplas till det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3. Enkla matematiska 

resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa 

problem. (Skolverket, 2017:22) kopplas till problemlösningsområdet i del 5.5. ”Naturliga tal 

och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och 

del av antal.” (Skolverket, 2017:22) finns med under området taluppfattning och tals 

användning i första och tredje punkten i del 5.5. ”Matematiska begrepp och olika 

uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och 

förändring.” (Skolverket, 2017:22) kopplas till området geometri i del 5.5 i läroplanen i nästan 

alla fem punkter. Eftersom att de matematiska delarna i läroplanen är förankrade i varandra 

bidrar detta till byggandet av den så kallade bron mellan förskola och skola. 
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3.Teoretiskt perspektiv 

Till en början kommer den valda teorin, Lindes kunskapsformer, att beskrivas för att få en 

förståelse kring vad denna teori innebär. Vidare kommer ”skolans fyra f” att beskrivas då även 

dessa precis som Lindes kunskapsformer är kunskapsformer och kan kopplas till den valda 

teorin. Där näst beskrivs en jämförelse av Lindes kunskapsformer samt de fyra f:en för att få en 

bild av hur dessa kunskapsformer kan kopplas till varandra. Denna del innehåller även teorins 

användbarhet i studien för att lättare förstå varför denna teori används i detta arbete.  

3.1 Lindes fyra kunskapsformer 

Läroplansteori är relevant för denna studie då Linde (2012) beskriver att läroplansteori  handlar 

om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i skolan och vilka mekanismer som verkar på 

skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts fram. (s.100). Läroplansteori är dock inte är 

en fast teori utan är väldigt brett med många olika aspekter och teorier vilket kan göra det svårt 

att säga att man utgår från läroplansteori fast det i själva verket är en kanske en annan teori som 

har tagits upp som en del av läroplansteorin (Nilholm, 2016). Därför har en avgränsning gjorts 

och utgått från en vald aspekt inom läroplansteorin. Den valda aspekten inom läroplansteorin 

är Lindes (2012) fyra kunskapsformer. Linde (2012) beskriver fyra kunskapsformer med grund 

hos Aristoteles och Platons som kan användas i form av stoffurvalet, alltså vilket innehåll som 

ska finnas med i undervisningen. Dessa fyra kunskapsformer enligt Linde (2012) är: 

*´techne´, som står för praktiskt behärskande av uppgifter 

*épisteme´, som avser vetande om fakta, begrepp och samband 

*´fronesis´, som står för omdöme och reflekterat handlande och ställningstaganden med grund 

i vetande, etisk hållning, och erfarenhet och slutligen 

*´noesis´, som är den filosofiska reflektionen över kunskapen, dess användning och 

konsekvenser av användning, dess grund och dess relation till alternativa uppfattningar. 

(s.100-101) 

3.2 De fyra f:en 

Kunskapsuppdraget i skolan vilar på en kunskapssyn som inkluderar de olika 

kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Tanken är att dessa ska  
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samspela med varandra för att bilda en helhet i undervisningen för eleverna (Skolverket, 2014). 

Kommande information är hämtad från Läroplanskommittén (1994). 

Faktakunskaper kan kort beskrivas som information där det inte är någon skillnad mellan djup 

och grundlig kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. Med hjälp av fakta så 

vet vi att något förhåller sig på det ena eller det andra sättet och kan mätas genom något som vi 

har eller inte har samt som vi kommer ihåg eller inte kommer ihåg. 

Förståelsekunskap innebär att förstå och är innefattar även att koppla och uppfatta innebörden 

i ett fenomen. Att tillägna sig strukturer och begrepp inom ämnesområden kan stärka ens 

förståelse kring fenomen. För att ibland förstå bättre kan en språkmässig utveckling vara till 

fördel då fler ord och begrepp kan bidra till alltmer nyanserade uppfattningar. Förståelse kan 

ibland vara omedelbar, men ibland kan det ta lite mer tid och kräva mer mental ansträngning 

för att förstå något. 

Fakta och förståelse hänger ihop. För att uppfatta fakta måste vi förstå, men samtidigt är fakta 

byggstenar för vår förståelse då fakta är det som vi med förståelsen försöker se mening i. 

Färdighet är en medveten ansträngning mot ett mål och kan ses som den praktiska 

motsvarigheten till den teoretiska förståelsen.  En färdighet behöver inte nödvändigtvis vara 

möjlig att uttrycka i ord. Det finns olika slags färdigheter, exempelvis motoriska och 

intellektuella. I matematik använder vi oss utav matematiska färdigheter som bland annat 

infattar förmåga att utföra tankeoperationer.   

Förtrogenhetskunskap kopplas oftast med våra sinnliga upplevelser och är den kunskapsform 

som är mer dold och tyst i jämförelse med de andra tre f:en. Denna kunskap innebär att man 

kan tillämpa regler på olika sätt beroende på situation som man lärt sig genom att delta i 

praktiska verksamheter. Genom många olika situationer kan vi lära oss att se olikheter samt 

likheter i dessa olikheter, och dessa förärvda erfarenheter kan vi använda i nya situationer. 

(Läroplanskommittén, 1994). 

Läroplanskommittén (1994) menar att syftet med att skilja ut olika kunskapsformer är främst 

att visa på mångfalden när det gäller hur kunskaper kommer till uttryck och förhindra ensidiga 

reduktioner av kunskapsfenomenet. s.33 Dock så skriver de vidare att det kan finnas en viss fara 

med att skilja de olika formerna från varandra då det kan uppfattas att dessa  
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kunskapsformer i ”ren” form är åtskilda från varandra i verkligheten. Alla de fyra formerna 

finns i alla kunskapsområden och samverkar med varandra, men de framhävs olika mellan olika 

personer samt mellan olika områden.  

3.3 Jämförbarheten, Lindes kunskapsformer i relation till de fyra f:en 

Lindes (2012) kunskapsformer liknar ”de fyra f:en”.  

”Techne”, det praktiska behärskandet av uppgifter, kopplas till de fyra f:ens färdighet samt 

förtrogenhet. Färdighet är en medveten ansträngning som kan användas för att behärska det 

praktiska och förtrogenhet är regler som vi kan tillämpa utifrån det praktiska erfarenheter vi har 

fått. 

”Episteme”, vetande om fakta, begrepp och samband liknar faktakunskapen och 

förståelsekunskapen i de fyra f:en. Dels genom vetandet av fakta, att vi med hjälp av fakta vet 

att saker och ting förhåller sig och är på ett visst sätt eller inte, men även genom förståelse som 

innefattar att tillägna sig bland annat begrepp för att uppfatta exempelvis samband. 

”Fronesis”, omdöme och reflekterat handlande och ställningstaganden med grund i vetande, 

etisk hållning, och erfarenhet, har likheter med kunskapsformen förtrogenhetskunskap. Detta 

för att denna kunskap precis som fronesis grundar sig på bland annat förvärvade erfarenheter 

som ger oss de kunskaper och erfarenhet vi behöver för att exempelvis döma, reflektera 

handlande och tillämpa regler beroende på situation. 

”Noesis”, den filosofiska reflektionen över kunskapen, dess användning och konsekvenser av 

användning, dess grund och dess relation till alternativa uppfattningar, kopplar till 

kunskapsformen förtrogenhetskunskap, som innebär att man kan tillämpa regler på olika sätt 

beroende på situation. 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass planerar 

i matematik och planeringarna bidrar till ”bron” mellan förskola och skola. Lindes (2012) 

kunskapsformer är användbar i frågeställningen ”vilka likheter/skillnader är det mellan 

förskoleklasslärares planeringar och årskurs 1 lärares planeringar?” då de fyra 

kunskapsformerna förankras till dels de fyra f:en men även läroplanen vilket är det styrande 

dokumenten för undervisningen i förskoleklass. I läroplanen (2017) står det att: 
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Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat … 

s.56 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet … s.56 

I citat så kan exempelvis kunskapsformen episteme kopplas till förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder då den kunskapsformen står för vetande av 

bland annat begrepp.  

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik 

i vardagliga och matematiska sammanhang … s.56 

Begreppet förtrogenhet kopplas precis som i del 3.3 till Lindes kunskapsformer fronesis och 

noesis.  

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens 

betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska 

skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. s.56 

I denna del kopplas ”möjligheter att reflektera matematikens betydelse, användning och 

begränsning i vardagslivet” till kunskapsformen noesis som innebär kort reflektion över 

kunskapen och dess användning.  

Då Lindes (2012) kunskapsformer kopplas till både de fyra f:en och läroplanen visar 

kunskapsformerna till en viss del hur lärarnas planeringar är kopplad till läroplanen.  

Som tidigare nämnt används de fyra kunskapsformerna techne, episteme, fronesis och noesis 

dessutom i stoffurvalet som innebär vilket innehåll som ska finnas med i undervisningen (Linde, 

2012). 

4.Metod 

En beskrivning av urval kommer först, följt av genomförande och vilken forskningsmetod som 

använts. I slutet av denna del beskrivs analys av datamaterialet som kommer att förmedla hur 

analysprocessen gått till. 
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4.1 Urval  

I detta arbete användes ett bekvämlighetsurval. Då detta arbete är tidsbegränsat så var ett 

bekvämlighetsurval det bästa alternativet med tanke på att det saknades datamaterial. 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet bygger på vad som är passande för forskaren. Detta kan 

vara att objekten i fråga ligger nära till hands och fördelen med detta urval är att den passar för 

småskaliga studier där man kan ha en begränsad budget gällande både kostnad och tid att man 

vet att de tillfrågande kan lämna ifrån sig material. (Denscombe, 2016). Givetvis måste urvalet 

fortfarande uppfylla de kriterier som behövs i arbetet (Denscombe, 2016), som i detta fall att 

lärarna som deltog i detta arbete skulle vara verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 

samt ha planeringar i matematik att kunna bidra med. I studien så är det fem stycken 

förskoleklassplaneringar och tre stycken årskurs 1 planeringar som har studerats och 

analyserats. Materialet omfattade fem sidor i förskoleklass och 3 sidor i årskurs 1. Planeringarna 

innehåller mål, arbetssätt och arbetsformer samt en sammanfattning hur de undervisar i sin 

klass. I bilaga 1 finns en planering som ett exempel på hur planeringarna är uppbyggd.  Eftersom 

det är föreklassens som är i fokus och utgångpunkt finns en mindre omfattning av årskurs 1 

planeringar. Årskurs 1 planeringarna är med enbart för att utgöra en referenspunkt för studien 

som fokuserar på förskoleklass. En utmaning i datainsamlingen var att få ihop planeringar i de 

olika årskurserna då många lärare svarade att de inte hade planeringar utan utgick ifrån 

läromedel. Därför har det varit svårt att hitta deltagande lärare som har egna planeringar i sin 

undervisning. 

4.2 Forskningsmetod 

Studien som genomförts är en dokumentstudie då det är insamlade planeringar/dokument som 

har samlats in och studerats. Studien kan ses som en kvalitativ studie då det är innehållet i 

planeringarna som tolkas och förstås (Stukát, 2011). För att komma fram till ett resultat har en 

textanalys gjorts på de olika planeringarna. 

4.3 Genomförande 

Alla lärare kontaktades via mejl och de lärare som svarade att de ville delta togs med i studien. 

Ingen hänsyn till kön eller arbetslivserfarenhet har tagits förutom att de har eller i nuläget 

undervisar i antingen förskoleklass eller årskurs 1. Anledningen till att det är viktigt att 

planeringarna har koppling till de respektive klasserna är för att syftet med studien är att öka  
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kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass undervisar i matematik och hur denna 

undervisning bidrar till ”bron” mellan förskola och skola. De deltagande lärarna skickade sina 

planeringar via mejl med ett godkännande av att planeringarna fick användas i studien.  

4.4 Databearbetning 

Då det är tre olika frågeställningar som behandlas har dokumenten bearbetats olika utifrån 

frågeställningarna. Frågeställning 1 fokuserar på hur förskoleklasslärarnas planeringar förhåller 

sig till kursplanen och vad de innehåller med utgångspunkt från kursplanen. Därför utgår 

bearbetningen från läroplanen och inte kunskapsformerna i denna frågeställning. Frågeställning 

2 fokuserar på vilka kunskapsformer som gestaltar sig i förskoleklassens planeringar respektive 

år1s planeringar. För att ta reda på detta har Lindes fyra kunskapsformer varit utgångspunkt för 

denna fråga. För att svara på frågeställning 3 som fokuserar på hur planeringarna relaterar till 

varandra så undersöktes och relaterades de kunskapsformer som visade sig i förskoleklassens 

planeringar till de som förekom i matematikplaneringarna i årskurs 1 genom att utgå ifrån 

resultaten i frågeställning 2.  

Planeringarna som undersökts och bearbetats är fem stycken förskoleklassplaneringar och tre 

stycken årskurs 1 planeringar. Planeringarnas omfång är mellan 400-600 ord, men endast 

meningar som har en koppling till någon kunskapsform har tagits med i resultatet.  

4.4.1 Hur ser förskoleklasslärares planeringar ut i matematik i förhållande till 

läroplanen?  

Förskoleklasslärarnas planeringar kommer med fokus på frågeställning 1 analyseras utifrån 

läroplanen (Skolverket, 2017) för förskoleklass. Syftesdelen samt matematikdelen i det centrala 

innehållet kommer att vara utgångspunkten för analysen. Utifrån syftesdelen i läroplanen för 

förskoleklass har en kategorisering lista gjorts från det som är relevant för 

matematikundervisning i förskoleklass. Delarna i syftesdelen som exempelvis berör 

skönlitteratur och kultur har ej tagits med då detta inte är i fokus i detta arbete. Fokuset är på 

planeringar i matematik och hur lärare arbetar med matematik med sina elever och därför har 

det mest relevanta för just matematikundervisning tagits med i denna lista. Kategoriseringen 

består av: 

• Utgångspunkt i elevers behov och intresse 

• Variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer 
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• Främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra  

• Lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt 

• Förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer 

• Eleverna ges möjlighet att använda matematiska begrepp och resonemang för att 

kommunicera och lösa problem 

I bearbetningen av förskoleklassplaneringarna kommer denna kategorisering användas som en 

”checklista” för att undersöka hur många av dessa punkter som förekommer i lärarnas 

planeringar. Ett exempel: Under den andra lektionen fick eleverna i par skapa egna mönster av 

valfritt material i klassrummet som vi sedan fotade och satte upp på väggen i vår ”mattehörna” 

så att eleverna fick gissa hur mönstret skulle fortsätta på deras kamraters mönster. Här 

förekommer punkten variation av arbetssätt då eleverna fick skapa egna mönster, fota och sedan 

titta på kamraters mönster och fundera ut fortsättningen. Eftersom eleverna dessutom fick 

arbeta i par så finns punkten förmåga att lära tillsammans med andra med. Genom att följa 

denna lista ges en insyn i hur pass mycket planeringarna är kopplad till läroplanen, och då 

främst syftet för del 3 i läroplanen för att få en bild av hur förskoleklasslärarna planerar i 

matematik i förhållande till läroplanen. 

De tre punkterna i det centrala innehållet:  

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar 

samt olika sätt att lösa problem.  

•  Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och 

ordning. Del av helhet och del av antal.  

•  Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, 

form, riktning, mönster, tid och förändring (Skolverket, 2017:22) 

 

kommer att kopplas till innehållet i planeringarna med hjälp av färgkodning. Färgkodning 

innebär att man markerar olika delar i texten i en viss färg beroende på vilken kategori/område 

innehållet stämmer in på. För att ta reda på hur mycket procentuellt de olika delarna 

förekommer i planeringarna kommer beräkningarna ske på liknande sätt som med Lindes 

kunskapsformer (se 4.4.2). När planeringarna är bearbetad utifrån detta framkommer det hur 

mycket av det centrala innehållet som förekommer i planeringarna samt om det är vissa saker 

som är mer återkommande än andra eller inte. Genom denna färgkodning ges det en bild av hur  

förskoleklasslärarnas planeringar ser ut i förhållande till läroplanen. Färgkodningen och  
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checklistan hör ihop då de båda bearbetningsmetoderna utgår ifrån läroplanen och visar hur  

pass mycket av planeringarna i förskoleklass utgår ifrån läroplanen. Checklistan visar på 

lärarnas arbetssätt medan färgkodningen visar innehållet i de olika planeringarna som kan ge 

en helhetsbild av undervisningen i förskoleklass. 

 

4.4.2 Vilka kunskapsformer gestaltar sig i förskoleklassens planeringar respektive 

årskurs 1 planeringar? Hur relaterar de kunskapsformer som visar sig i förskoleklassens 

planeringar till de som förekommer i matematikplaneringarna i årskurs 1? 

De insamlade planeringarna har bearbetats utifrån Lindes (2012) fyra kunskapsformer och 

bearbetningen har skett i olika steg.  

Varje kunskapsform som Linde (2012) beskriver fick en egen färg, techne-röd, episteme-gul, 

fronesis-grön och noesis-blå.  

Om en lärares planering beskriver ett moment eller liknande som kunde kategoriseras in i någon 

av de fyra kunskapsformerna så markerades denna text efter kategorins färg. Till exempel så 

beskrev en lärare i sin planering att eleverna ska lära sig ord och begrepp och förstå sambanden 

mellan addition och subtraktion. Detta kopplas då till kunskapsformen episteme, vetande om 

fakta, begrepp och samband och detta textstycke i planering markeras då med gul eftersom att 

episteme ”är” gul. Genom att färgkoda ser man snabbt vilka kunskapsformer som förekommer 

mer och mindre i de olika planeringarna och på det viset få en uppfattning om hur man ”oftast” 

undervisar i respektive klasser utifrån kunskapsformerna samt hur förskoleklassens 

undervisning bygger eller inte bygger bron mot skolan.  

Efter att ha bearbetat och färgkodat de olika planeringarna räknades det ut hur stor del av Lindes 

kunskapsformer som förekommer i planeringarna. För att göra detta togs antalet ord på 

exempelvis techne (röd) och delade det med antalet ”berörda ord” för hela planeringen. På detta 

vis får man fram hur stor procent som techne förekommer i planeringen.  Med berörda ord 

menas de meningar som är kopplad till en viss kunskapsform. Om den totala ordmängden i hela 

planeringen används, även det som inte går att koppla till någon kunskapsform, får man en stor 

övrig del som inte är relevant till det som ska undersökas. För att få ett mer rättvist resultat 

användes därför endast de meningar som är kopplad till en kunskapsform för att endast få fram 

kunskapsformernas förekomst i procent. Ett exempel på hur beräkningen gått till:  

15 



 
 

Berörd ordmängd i planering: 452 ord 

Antal ord kopplat till kunskapsformen techne (röd): 297 ord 

Antal ”techne-ord” / berörd ordmängd = Hur stor mängd procent techne förekommer i 

planeringen 

297/452 ≈ 0,66 ≈ 66% 

För att få ut den ordmängd som tillhörde respektive kunskapsform så markerades varje mening 

med innehåll kopplat till kunskapsformen. Detta gjordes för att få en helhet av markerandet 

istället för enstaka ord som kan göra det svårt att skapa ett helhetsperspektiv på innehållet.  

Eftersom tanken är att titta överlag hur lärares planeringar i matematik ser ut så har ett 

medelvärde sedan tagits fram utifrån de olika resultaten från varje planering.  

Denna bearbetningsmetod är lämplig då man får fram en procent som gör det snabbt 

överskådligt över hur ofta de olika kunskapsformerna förekommer i planeringarna.  

Kunskapsformerna hjälper att ta reda på hur de relaterar till de kunskapsformer som visar sig i 

förskoleklassens planeringar till de som förekommer i matematikplaneringarna i årskurs 1 

genom att visa vad planeringarna har gemensamt och inte. Genom att undersöka resultatet i 

frågeställning 2 får vi fram hur brobyggandet sker från förskoleklass till årskurs 1 då det ger en 

bild kring hur planeringarna är uppbyggd. Består planeringarna exempelvis till mesta del av 

techne, som står för praktiskt behärskande av uppgifter eller episteme, som avser vetande om 

fakta, begrepp och samband?  

4.5 Forskningsetik 

Den forskningsetik som har tagit hänsyn till är Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet 

under kontakten med lärarna som deltar i studien.  

Dessa principer uppfylls då mejlutskicket innehöll dessa. I mejlet beskrevs: 

• syftet med studien och anledningen till att samla in pedagogiska planeringar i 

matematik, 

•  beskrivning att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst under studien 

kunde avbryta sitt deltagande och deras planeringar tas bort från studien,  
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• att de skulle i ett svarsmejl ge samtycke till att delta i studien om de ville bidra med 

planeringar,  

• att deras uppgifter och planeringar hanteras konfidentiellt och läses och studeras endast 

av mig i och används endast i detta examensarbete, samt att ingen enskild lärare eller 

skola kommer att kunna identifieras i studien. 

5.Resultatanalys 

Den första delen beskriver analys av frågeställning 1. Den andra delen beskriver resultatet från 

analys utifrån frågeställning 2 och den tredje delen behandlar frågeställning 3. 

5.1 Hur ser förskoleklasslärares planeringar ut i matematik i förhållande till läroplanen?  

Resultatet från analysen med syftessammanfattningen kommer först, följt av analysen utifrån 

det centrala innehållet i matematik för förskoleklass. De olika resultaten är framställda genom 

stapeldiagram och cirkeldiagram. 

5.1.1 Resultat av pedagogiska planeringar i förskoleklass med förankring i syftesdelen i 

läroplanen 

 

Figur 1. Antalet förskoleklasslärare vars planeringar där ”utgångspunkt i elevernas behov 

och intresse” förekommer eller ej 

I figur 1 ser vi att det var i endast en förskoleklasslärares planering där innehållet bland annat 

utgick ifrån elevernas intresse och behov. Denna lärare beskriver tydligt att hen i klassen arbetar 

lekfullt, praktiskt, med olika material med hänsyn för elevernas intresse för att väcka förståelse 

och lust att lära. I de övriga planeringarna framgår det ej om lärarna tar hänsyn och 

utgångspunkt i elevernas behov och intresse för sin undervisning. 
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Figur 2. Antalet förskoleklasslärare vars planeringar där ”Variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer” förekommer eller ej 

 

I alla planeringar av dessa förskoleklasslärare beskrivs det tydligt att de undervisar med 

variation i form av bland annat samlingar, lek, läromedel, arbetsblad, utomhus, inomhus, i 

matsalen och mycket mer i sin matematikundervisning. Det är i olika grad hur pass mycket det 

är beskrivet, men alla planeringar innehåller variation av arbetssätt, uttrycksformer och 

lärmiljöer. Två exempel från förskoleklasslärare 1 och 2: 

I f-klassen lär vi in matematiken på ett lekfullt sätt, vi arbetar praktiskt och med olika material 

för att väcka barnens intresse och förståelse…Vi sjunger och räknar i sånger, vi använder bla 

"mattesånger" av "Smultron och Sång".   

Den fjärde lektionen var vi ute i skogen och skapade mönster med det material vi hittade i 

skogen. När vi kom tillbaka fick eleverna måla ett mönster från skogen som vi sedan satte upp 

i vår mattehörna tillsammans med de andra mönsterbilderna från andra lektionen. 

Eleverna fick här lära sig utomhus och inomhus genom olika arbetssätt i form av sång och 

skapande av mönster. 
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Figur 3. Antalet förskoleklasslärare vars planeringar där ”främjar elevernas fantasi och 
förmåga att lära med andra” förekommer eller ej 

 

I figur 3 kan man se att i tre av de fem planeringarna framkom det att lärarna främjar elevernas 

fantasi och förmåga att lära med andra i sin matematikundervisning. Dessa lärare beskriver i 

sina planeringar hur eleverna tillsammans för lära med varandra samt hur de får använda sin 

fantasi genom att exempelvis skapa egna räknehändelser och mönster. Exempel: Under den 

andra lektionen fick eleverna i par skapa egna mönster av valfritt material i klassrummet som 

vi sedan fotade och satte upp på väggen i vår ”mattehörna” så att eleverna fick gissa hur 

mönstret skulle fortsätta på deras kamraters mönster. Eleverna fick här både använda sin 

fantasi och lära med andra eftersom de arbetade i par. I de andra två planeringarna så beskriver 

lärarna väl vilka områden i matematik som de berör i sin undervisning, men inte hur elevernas 

fantasi främjas eller om eleverna ges möjlighet att lära med andra i undervisningen. 

 

Figur 4. Antalet förskoleklasslärare vars planeringar där ”lek, rörelse och skapande genom 

estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt” förekommer eller ej 
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Precis som i förra figuren kan man se att i tre av de fem planeringarna så beskrivs det av lärarna 

hur de använder och inkluderar lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer och 

praktiska arbetssätt i sin undervisning. Något som alla dessa tre planeringar innehöll var bland 

annat sång, måla/färglägga samt praktiskt arbete i form av pärlor. Exempel: Praktisk matte på 

ett lekfullt sätt, tex genom rörelsesånger (mattesånger med smultron och sång). De två 

planeringarna där denna punkt ej förekom i är det kort och översiktligt beskrivet om vilka 

områden som de arbetar med, men inte hur lek, rörelse och skapande används i deras 

matematikundervisning. 

 

 

Figur 5. Antalet förskoleklasslärare vars planeringar där ”förståelse för hur matematik kan 

användas i olika situationer” förekommer eller ej 

I fyra av fem planeringar beskrevs det hur förskoleklasslärarna undervisar för att eleverna ska 

få en förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Tre av dessa fyra lärare 

beskriver bland annat att de visar eleverna att matematik finns i vardagen genom att till exempel 

leka affär och duka bord. Alla fyra lärare beskriver i sina planeringar hur de undervisar på olika 

sätt och situationer för att befästa kunskapen hos eleverna. Exempelvis en lärare arbetade med 

mönster där eleverna fick diskutera begreppet mönster, tolka och fortsätta mönster med pärlor 

och färgläggning, gå på mönsterjakt i skolan och skapa mönster och leta mönster i naturen. Här 

har läraren gett eleverna en god chans att få en förståelse för att mönster kan förekomma på 

olika platser och i olika konstellationer.  

 

 

20 

0

1

2

3

4

5

Förekommer i planering Förekommer ej i planering

An
ta

l f
ör

sk
ol

ek
la

ss
lä

ra
re

Förståelse för hur matematik kan 
användas i olika situationer



 
 

 

Figur 6. Antalet förskoleklasslärare vars planeringar där ”eleverna ges möjlighet till att 

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem” 

förekommer eller ej 

Fyra av de fem förskoleklasslärare som deltagit i studien betonar och beskriver hur de lägger 

upp undervisningen så att eleverna ges möjlighet till att lära sig och använda matematiska 

begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem. En av dessa lärare beskriver 

till exempel att de i klassen använder rätt begrepp under lektionerna då de arbetar. En annan av 

dessa lärare beskriver att eleverna har som mål att kunna lägesord vid lek, som exempelvis 

”Simon säger”. I den planering där denna punkt inte förekommer framgår det inte hur läraren 

lägger upp undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet till att använda matematiska 

begrepp med mera.  
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5.1.2 Resultat av pedagogiska planeringar i förskoleklass med förankring i det centrala 

innehållet 

 

Figur 7. Diagram som visar medelvärdet i procent av det centrala innehållet i genomsnitt 

som förekommer i lärarnas planeringar 

Den del i det centrala innehållet i matematik för förskoleklass som förekommer oftast i 

förskoleklasslärarnas planeringar är naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning, del av helhet och del av antal. Två exempel: 

 

På hösten brukar jag börja med en siffra tex 3, jag ber barnen berätta hur mycket tre är. Jag 

får olika förslag, de visar på olika sätt. Hur många är tre barn? De får visa mig…De brukar få 

räkna 0 – 10 både fram-och baklänges. Jag kan säga: sätt er två och två, tre och tre osv. Jag 

berättar om talet 0 och dess betydelse beroende vart det står i förhållande till de andra 

siffrorna. Jag har en egen tillverkad almanacka där jag byter siffra varje dag och de ser tex 

datumet 10, dagen efter blir det 11 och då sätter jag entalet ovanpå nollan. De ser konkret hur 

siffrorna förhåller sig. Vi tränar platsbenämning, första, andra… ibland lägger jag ut tallinjen 

på golvet och de får ställa sig på tex 7.e plats, 4.e plats osv. 

 

I exemplen kan man se att förskoleklasslärare 1 arbetar med naturliga tal på olika sätt. Övriga 

lärare beskriver mycket om undervisning med taluppfattning kring talen 1-10 och att de 

laborerar och övar för att förstå likhetstecknet, lika och olika. 

 

Den del som förekommer näst oftast är matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att  
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utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Alla fem lärares 

planeringar beskriver undervisning som innefattar begrepp och uttrycksformer i form av lek, 

praktiska uppgifter med olika material eller genom att använda läromedel. Delen enkla 

matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika 

sätt att lösa problem berörs också ofta i de olika planeringarna. Fyra av fem lärare nämner 

specifikt att de i undervisningen arbetar med problemlösning medan alla fem lärare har moment 

i sin planering som ger eleverna möjlighet att träna på matematiska resonemang för att 

undersöka och lösa problem, ett exempel: 

Vi arbetar med problemlösning och samarbetar i smågrupper. 

Vad ? Det här kommer du att få undervisning om. Centralt innehåll: Matematiska begrepp, 
enkla matematiska resonemang samt problemlösning. 

5.2 Vilka kunskapsformer gestaltar sig i förskoleklassens planeringar respektive årskurs 

1 planeringar?  

Här visas bearbetningsresultatet av förskoleklasslärarnas planeringar utifrån Lindes 

kunskapsformer först, följt utav bearbetningsresultatet av årskurs 1 lärarnas planeringar utifrån 

Lindes kunskapsformer.  

Innebörden av Lindes (2012) kunskapsformer: 

*´techne´, som står för praktiskt behärskande av uppgifter 

*épisteme´, som avser vetande om fakta, begrepp och samband 

*´fronesis´, som står för omdöme och reflekterat handlande och ställningstaganden med grund 

i vetande, etisk hållning, och erfarenhet och slutligen 

*´noesis´, som är den filosofiska reflektionen över kunskapen, dess användning och 

konsekvenser av användning, dess grund och dess relation till alternativa uppfattningar. 

(Linde, 2012, s.100-101) 
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5.2.1 Resultat från analys av förskoleklasslärares planeringar utifrån Lindes 

kunskapsformer 

 

Figur 8. Diagram som visar medelvärdet i procent av Lindes kunskapsformer i genomsnitt 

förekommer i förskoleklasslärarnas planeringar 

I figur 8 tyder det på att planeringarna innehåller till stor del undervisning med praktiskt arbete. 

En lärare har exempelvis som mål att eleverna praktiskt ska kunna se, fortsätta och skapa egna 

mönster med pärlor. I nästan varje lektion som finns med i de olika planeringarna finns det ett 

praktiskt moment. De olika praktiska aktiviteterna är olika. Exempelvis så nämns leka affär för 

att få en förståelse för addition och subtraktion, skapa pärlarmband för att öva på att skapa och 

förstå mönster och att använda djur och bilar för att förstå likhetstecknet.  Detta kan då kopplas 

till kunskapsformen techne då denna kunskapsform innebär praktiskt behärskande av uppgifter.  

Vidare i figur 8 kan man se episteme förekommer mindre än techne. Likaså som med techne 

finns det med i innehållet om begrepp och samband i planeringarna. Ett exempel på innehåll i 

en av planeringarna som kan kopplas till episteme är Eleverna fick sedan beskriva vad de såg 

och ganska fort så dök begreppet mönster upp. Eleverna fick beskriva vad mönster är för något 

och vi pratade om att mönster inte bara måste vara mönster av pärlor utan även andra saker. 

Eleverna fick här beskriva begreppet mönster och fick därför öva på sitt vetande kring begrepp, 

vilket är en del av kunskapsformen episteme. 

Kunskapsformen noesis var den som förekom minst bortsett från fronesis som inte förekom i  
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förskoleklassplaneringarna. Det innehåll som kopplades till noesis var de delar som innehöll 

reflektion över lärande, kunskaper, lektioner samt reflektion över hur kunskapen kan användas. 

Till exempel så kan Även här fick eleverna berätta om deras erfarenheter kring mönster från 

en av planeringarna kopplas till noesis då innehållet i planeringen visar på att eleverna gavs 

möjlighet att reflektera kring deras kunskaper kring mönster för att försöka förklara sina 

erfarenheter kring mönster för sin lärare och sina klasskamrater. 

5.2.2 Resultat från analys av årskurs 1 lärares planeringar utifrån Lindes 

kunskapsformer 

 

Figur 9. Diagram som visar medelvärdet i procent av Lindes kunskapsformer i genomsnitt 

förekommer i årskurs 1 lärarnas planeringar 

 

Som man kan se i figur 9 tar techne upp den största delen av planeringarna. Årskurs 1 lärarna 

har i nästan varje lektion ett praktiskt moment. Ett exempel från en av planeringarna hur techne 

förekommer: Vecka 51 Fortsätta talkamrater 6-10, mycket praktiskt och repetition, maasken i 

asken, app tiokompisar, 10-kamrater i burk, spel. I dessa olika praktiska övningar får eleverna 

möjlighet till att träna sitt behärskande av praktiska uppgifter, vilket är den egenskap som 

kunskapsformen techne står för. 

Vidare visar diagrammet på att episteme tar även upp en stor del av undervisningen i årskurs 1.  
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Begrepp timvisare, minutcisate, hel timme, klockan, hur klockan är uppbyggd, 1 timme= 60 

minuter. Alla tre lärare lägger stor betoning på att eleverna ska förstå olika begrepp och 

uttrycksformer i matematikundervisningen. Även alla av dessa lärare nämner i sina planeringar 

att de har genomgångar inom olika områden där de bland annat brukar gå igenom olika begrepp 

och uttrycksformer. Detta kan kopplas till episteme då denna kunskapsform avser vetande om 

fakta, begrepp och samband, vilket då dessa planeringar berör genom att lärarna har genomgång 

på exempelvis begrepp som stärker elevernas vetande kring begrepp. En lärare tar med i sin 

planering hur kan detta skrivas på mattespråk?. Här blir det tydligt att eleverna måste ha 

förståelse för begreppen för att kunna använda dessa. 

Fronesis förekommer ej i planeringarna, men noesis görs i form av reflektioner och repetition. 

Reflektion och repetition är något som är genomgående i alla årskurs 1 lärares planeringar, men 

tar inte upp så stor del som det praktiska arbetet samt undervisning kring begrepp, 

uttrycksformer och samband. Genom exempelvis repetition så får eleverna öva på 

kunskapsformen noesis då denna kunskapsform bland annat innebär reflektion av kunskap samt 

dess användning. I repetition måste eleverna tänka efter hur den kunskap som bearbetats 

används för att kunna utföra uppgifter som berör den slags kunskap. I början av höstterminen 

repeterar vi mycket från förskoleklass dels för att eleverna ska få känna sig trygg och dels för 

att få en bild om vilken nivå de ligger på så jag kan planera min undervisning utifrån det. Här 

beskriver läraren att repetitionen dels används för att eleverna ska känna sig trygg att arbeta 

med sådant som de redan känner till, men även för att hen ska kunna anpassa sin undervisning 

utifrån elevernas olika nivåer. 
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5.3 Hur relaterar de kunskapsformer som visar sig i förskoleklassens planeringar till de 

som förekommer i matematikplaneringarna i årskurs 1? 

Denna del behandlar forskningsfråga 3, hur relaterar de kunskapsformer som visar sig i 

förskoleklassens planeringar till de som förekommer i matematikplaneringarna i årskurs 1? För 

att svara på forskningsfråga 3 så ställs resultaten upp i ett diagram för att få en bild kring hur 

kunskapsformerna gestaltar sig i de olika planeringarna. 

 

 

Figur 10. Diagram som jämför resultaten från figur 8 och 9 

Kunskapsformen techne förekommer ungefär lika mycket i de olika klassplaneringarna. Både 

förskoleklasslärarna och årskurs 1 lärarna har nästan alltid ett praktiskt moment i sina lektioner. 

En årskurs 1 lärare förklarar i sin planering att hen försöker att ta in mycket praktiskt i 

undervisningen under både genomgångar och eget arbete då det dels finns elever i klassen som 

är i behov av stöd och det praktiska underlättar undervisning, men ser inte detta som något 

negativt för de övriga eleverna då de finner det roligt och praktiskt att få använda praktiskt 

material. En förskoleklasslärare beskriver de praktiska övningarna som bra då det tydliggör hur 

eleverna uppfattar och tänker kring de olika övningarna och innehållet. Hen finner dessutom de 

övningarna praktisk för att följa Gellman & Gallistel fem principer.  

 

Episteme förekommer nästan lika ofta i både förskoleklassplaneringarna och årskurs 1 

planeringarna. Förskoleklassplaneringarna innehållet främst vetande kring fakta, begrepp och 

samband som berör geometriska former och talen 1-10. Vi använder rätt begrepp när vi arbetar,  
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tex addera och subtrahera och geometri beskriver en förskoleklasslärare. En annan 

förskoleklasslärare beskriver Vi jobbar med grundläggande taluppfattning talen 1-10. Större, 

mindre, lika mycket. Att knyta siffra till antal. Vi jobbar med grundläggande begrepp utifrån 

"kön", t ex framför, bakom, först, sist. I citatet framgår det tydligt att läraren bland annat låter 

eleverna träna på begreppen större, lika och lägesord. Årskurs 1 planeringarna har större 

betoning på att eleverna ska lära sig begreppen för att kunna gå vidare med andra områden. 

Vecka 5 Repetition hälften, intro dubbelt, att skriva hälften och dubbelt på mattespråk, kunna 

förklara vad dubbel och hälften är, kunna visa praktiskt, räknehändelse-göra gemensamt. I 

detta citat beskrev årskurs 1 läraren hur hen lagt upp undervisningen så att eleverna får träna 

begreppen hälften och dubbel. En annan årskurs 1 lärare beskriver när vi gick igenom tecknen 

=,< och > så fick vi träna på detta mycket och under flera lektioner för att komma ihåg vad de 

stod för. Vi arbetade både i matteboken, med arbetsblad och praktiskt för att lära oss dessa. 

Bland annat så var vi i skogen och plockade blåbär där eleverna fick öva på dessa tecken. När 

jag introducerade < och > så använde jag mig av den ”klassiska” krokodilbilden där 

krokodilen gapar mot det större för det är mer. Eleverna fick i grupper om tre plocka blåbär 

och sedan arrangera sig så att uträkningen skulle stämma. Elev A höll i 3 blåbär, elev B höll i 

5 blåbär och elev C fick ställa sig och gapa mot det större. Vi fotograferade och satte upp dessa 

i klassrummet för att kunna tala kring dessa bilder under repetitioner. Här beskriver läraren att 

de tränade extra på dessa tecken för att det var viktigt att eleverna skulle lära sig dessa. 

Även förskoleklasslärarna siktar mot att eleverna ska lära sig begreppen för att kunna gå vidare 

med andra områden. 

Kunskapsformen noesis förekommer mer i årskurs 1 planeringarna än i 

förskoleklassplaneringarna. Årskurs 1 lärarna har regelbundet repetition i sin undervisning där 

eleverna får reflektera över kunskapen de lärt sig och dess användning för att kunna genomföra 

de uppgifter/aktiviteter som förekommer under repetitionslektionerna. Årskurs 1 läraren som 

arbetade med tecknen =, > och < (i förra citatet) beskriver i sin planering att hen alltid brukar 

börja med en genomgång om antingen ett nytt område eller repetition för att eleverna ska 

komma ihåg vad de arbetat med under förgående lektion och vilka viktiga saker de behöver 

komma ihåg. När denna lärare gick igenom tecknen =, < och > fick eleverna träna på detta 

mycket och under flera lektioner för att komma ihåg vad de stod för och för att dessa tecken var 

en stor del av undervisningen under denna period de arbetade med detta. Utifrån detta exempel 

kan man se att kunskapsformen episteme och noesis hänger ihop i denna lektion då  
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repetitionslektionen bygger på begreppen och tecknen =, < samt >. Episteme, vetande om fakta, 

begrepp och samband kommer då in i noesis reflekterande över kunskapen de lärt sig och dess 

användning genom att eleverna måste komma ihåg och reflektera över =, < och > betydelse för  

att komma ihåg och få en förståelse för dessa. 

Kunskapsformen fronesis förekom varken i förskoleklass- eller årskurs 1 planeringarna. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Hur ser förskoleklasslärares planeringar ut i matematik i förhållande till läroplanen?  

Efter att ha analyserat fem olika förskoleklasslärares planeringar framkommer det att alla fem 

förskoleklasslärare förhåller sig till läroplanen men i olika grad utifrån just dessa planeringar. 

Alla planeringar beskriver vilka områden förskoleklasslärarna arbetar med, men det 

framkommer inte alltid i planeringarna att de exempelvis utgår ifrån elevernas intresse och 

behov eller inkluderar lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer och praktiska 

arbetssätt i sin matematikundervisning. Därför är det svårt att avgöra om förskoleklasslärarna 

brukar ha med detta i sin undervisning eller att det inte framkommer just i planeringen. Däremot 

är det tydligt att förskoleklasslärarnas undervisning förankrar i det centrala innehållet. 

Planeringarna berörde de tre delarna i det centrala innehållet olika mycket, men de framkom 

och kan kopplas till innehållet i planeringarna väl. Vissa planeringar kopplade väldigt tydligt 

till läroplanen genom att ta med delar från läroplanen sin planering. Exempel från en 

förskoleklassplanering: 

Vad ? Det här kommer du att få undervisning om. Centralt innehåll: Matematiska begrepp, 

enkla matematiska resonemang samt problemlösning.  

Resultaten kan därför ge en bild av att förskoleklasslärare förhåller sig väl till förskoleklassens 

syftesdel- och det centrala innehållet i läroplanen då det är mycket från planeringarna i denna 

studie som går att koppla till läroplanen. 

Vilka kunskapsformer gestaltar sig i förskoleklassens planeringar respektive årskurs 1 

planeringar? 

Det var väldigt intressant att se hur de olika kunskapsformerna förekom i de olika 

planeringarna. Kunskapsformen techne förekom oftast i både förskoleklassplaneringarna samt 

årskurs 1 planeringarna. Likaså förekom kunskapsformen episteme näst ofta i båda årskurserna  
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följt av kunskapsformen som förekom minst, bortsett från kunskapsformen fronesis som inte 

förekom alls i någon av planeringarna. I de olika planeringarna förekom de olika 

kunskapsformerna nästan lika ofta. Techne förekom mer i förskoleklassplaneringarna och detta 

kan tolkas som att förskoleklassundervisningen bygger mer på det praktiska än vad de högre 

årskurserna gör. Episteme förekom ungefär lika mycket medan noesis förekom i en större 

utsträckning i årskurs 1 planeringarna. Överlag är planeringarna väldigt lika i upplägg. Alla 

planeringar beskriver undervisning kring begrepp, samband, praktiskt arbete och repetition och 

reflektion. Det som blir märkbart i de olika planeringarna är att årskurs 1 planeringarna lägger 

större vikt i sin undervisning att eleverna ska lära sig begrepp och uttrycksformer för att kunna 

förklara och skriva på ”mattespråk”. Detta är på sätt och vis förståeligt då årskurserna 1-3 har 

kunskapskraven också att förhålla sig till, och att årskurs 1 faktiskt ligger på en högre nivå för 

att eleverna ska ta sig framåt i sin undervisning då det kan bli ”tråkigt och ointressant” för 

eleverna att göra samma saker som de gjorde i förskoleklass. Min egna åsikt som blivande lärare 

är att det kan vara bra tänka på att lusten att lära kan stimuleras genom att ge eleverna uppgifter, 

aktiviteter och utmaningar inom deras proximala utvecklingszon så att undervisningen blir 

givande till skillnad från om eleverna ska göra samma saker som de redan kan flera gånger. 

Repetition är bra, men i lagom mängd.  

Hur relaterar de kunskapsformer som visar sig i förskoleklassens planeringar till de som 

förekommer i matematikplaneringarna i årskurs 1? 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass planerar 

i matematik och hur dessa planeringar har möjlighet att bidra till ett ”brobyggande” från 

förskoleklass och till grundskola. Genom detta arbete har jag fått en inblick i hur dessa 

verksamma förskoleklasslärare undervisar i matematik och att deras undervisning i många fall 

kan kopplas till årskurs 1 lärarnas undervisning. En bild av hur ”bron” mellan förskolan och 

skolan sker i förskoleklassundervisningen kan ses utifrån dessa planeringar samt en inblick i 

hur väl förskoleklassplaneringar är kopplad till läroplanen. Denna bild kan ges utifrån att: 

• Att utifrån analysmetoderna se att planeringarna är kopplad till läroplanen väl, men 

vissa mer än andra. 

• Förskoleklassplaneringarna innehåller sång, lek och rörelse som är en stor del av 

förskolepedagogiken, men även mer skolinriktade lektioner som arbetsblad kring 

mönster som är riktat mot skolpedagogiken.  
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På detta vis berör förskoleklassplaneringarna förskole- och skolpedagogiken som är 

tanken för att bygga en bro mellan förskole- och skolverksamheten (Lumholdt & 

McGrath, 2006) 

• Att både förskoleklass- och årskurs 1 planeringar består till mesta dels av 

kunskapsformen techne, det praktiska behärskandet följt av episteme, vetande om fakta, 

begrepp och samband och slutligen noesis, reflektionen över kunskapen och dess 

användning. Detta kan ses som att planeringarna är uppbyggd på någorlunda lika sätt 

utifrån kunskapsformerna. 

 

6. Diskussion 
Denna del börjar med en diskussion av resultatet där resultatet i denna studie ställer sig mot 

tidigare forskning för att diskutera om resultatet är trovärdigt eller ej. Vidare kommer en 

metoddiskussion kring urval, datainsamlingsmetod, datamaterial och databearbetningen att 

diskuteras för få en förståelse om och i sådana fall hur de har påverkat resultatet.   

6.1 Diskussion av resultatet 

Det som man måste ha i åtanke med detta arbete när det kommer till resultatens rimlighet är att 

detta arbete inte kan ge en generell syn på hur förskoleklasslärare undervisar då det endast är 

fem stycken som deltagit. Likaså gäller resultaten för årskurs 1 lärarna. Arbetet kan ge en liten 

inblick om hur just dessa lärare undervisar i matematik utifrån de olika analysmetoderna, men 

inte hur alla lärare undervisar i matematik.  

Efter att ha analyserat och fått fram de olika resultaten är den väsentliga frågan är detta rimligt? 

Är det rimligt att förskoleklasslärare förhåller sig väl till läroplanen och att deras undervisning 

utgör grunden inför årskurs 1?  

Att de olika syftena, det centrala innehållet och kunskapsformerna förekommer olika mycket i 

planeringarna beror på att det är olika lärare som har konstruerat dessa planeringar och har gjort 

det på sitt sätt. De olika delarna förekommer i olika grad. Vennberg (2015) beskriver i sin 

licentiatuppsats om att resultaten visade på att matematikutvecklingen uppmärksammades och 

skedde i alla förskoleklasser i studien, men även här var det skillnad i vilken utsträckning 

förskoleklasslärarna såg elevernas matematikutveckling.  

Att kunskapsformen techne, det praktiska tar upp mest del av planeringarna låter även rimligt. 

Tanken med förskoleklass är som sagt att verksamheten ska utgöra en bro mellan förskola och 

skola genom att förena och kombinera förskolans pedagogik med skolans (Lumholdt &  
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McGrath, 2006; Karlsson, Melander, Prieto & Sahlström, 2006). Förskolepedagogiken utgår 

till stor del lek och den fria leken, och tre av förskoleklasslärarna i denna studie beskriver att de 

på ett lekfullt praktiskt planerar och lägger upp sin matematikundervisning. På detta vis kan 

man säga att lärarna i denna studie gjorde det som lärarstudenterna i Panaoura & Panaouras 

(2014) studie upplevde som svårt, att få in kreativitet i matematikundervisningen. Om lärarna i 

min studie upplevde det är lättare att göra planeringar då de har erfarenhet framgår ej. Ackesjö 

(2014) beskriver dock att många barn förväntar sig att få göra mer skolrelaterade saker i 

förskoleklassen, då flera av barnen i Ackesjös studie ansåg att det var lite skola och mycket 

förskola i sin förskoleklassverksamhet. Det lekfulla och det praktiska som förskoleklasslärarna  

i denna studie beskriver kan vara den ”förskoledelen” som eleverna i Ackesjös studie syftar på. 

Den lekfulla matematiklektionen innefattar oftast inte en matematikbok som många elever 

önskar att arbeta med då det är en ”typisk att börja skolan sak”. Även Lago (2014) skriver om 

den fria leken och att eleverna uppskattar detta men inte riktigt ser det som undervisning. Fastän 

förskoleklasseleverna även uppskattar skolarbete i Lagos (2014) studie visar studien att 

eleverna inte ser lika framemot årskurs 1 som förskoleklass då det blir för mycket skola och 

leken försvinner då leken är betydelsefull för eleverna. Eleverna vill ha fortsatt utrymme för lek 

för att det ska vara intressant och roligt. I denna studie så innehåller inte årskurs 1 planeringarna 

någon lek, men de innehåller spel, utomhusmatematik och annat praktiskt arbete för att lära sig, 

men detta kan vara ett tecken på att leken inte förekommer så mycket i undervisningen för 

årskurs 1. Även Ackesjö (2014) beskriver som Lago elevernas tankar kring att det inte är lika 

roligt i årskurs 1 då det blir mindre lek. Ackesjö uttrycker sig att leken är gränsmarkören mellan 

förskoleklass och årskurs 1. Flera av förskoleklasslärarna i studien försöker att föra samman 

lek och matematik för att eleverna på ett lekfullt sätt ska få lära sig. Detta beskriver Lago (2014) 

i sin studie att lärarna försöker föra samman lek och skolarbete dels för att eleverna ska få lära 

på ett lekfullt sätt och dels för att ge skolarbetet en positiv innebörd.  

 

Förskoleklassplaneringarna innehåller inte så mycket ”typiskt” skolarbete. Som Sandberg 

(2012) beskriver så ska förskoleklassen skapa en mjuk övergång från förskolan till skolan och 

ge eleverna en trygg atmosfär som förbereder eleverna på inträdandet i skolan genom att bland 

annat konstruera undervisningen för att ge fortsatt lärande. Genom att förskoleklasslärarna i 

min studie inte har ”så mycket skola” i sina planeringar utan kombinerar skolarbetet med fri 

lek, rörelse, sång och andra olika praktiska aktiviteter för deras lärande så skapar de den så 

kallade ”bron” och den mjuka övergången till årskurs 1 då de möter både förskole- och  
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skolpedagogiken. Detta är det viktigaste resultatet i arbete då syftet med detta arbete är att öka 

kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass undervisar i matematik och hur denna 

undervisning bidrar till ”bron” mellan förskola och skola. Den så kallade skolifieringen 

(Ackesjö & Persson, 2010; Dahlberg & Lenz Taguchi, 2015; Prieto, 2006; Skolinspektionen, 

2015) märks ej av i förskoleklassplaneringarna i denna studie. Likaså talar Ackesjö (2014) mot 

skolifieringen då resultatet i hennes avhandling visar på att eleverna inte upplever 

undervisningen som skolifierad utan menar på att det blir mycket skola i årskurs 1 och inte i 

förskoleklassen. Som tidigare nämnt så anser eleverna i Ackesjös (2014) avhandling att det är  

för lite skolarbete i förskoleklass och för mycket förskola.  

6.2 Metoddiskussion 

 

6.2.1 Urval  

Resultatet påverkades mest troligt inte av bekvämlighetsurvalet då det inte finns någon slags 

relation till lärarna i studien och alla lärare arbetar på olika orter. Dock för att ha fått ett mer 

pålitligt urval hade ett randomiserat urval kunnat ske då detta urval baseras på att valet sker helt 

på slump (Denscombe, 2016). Bekvämlighetsurvalet blev dock det bästa alternativet i denna 

studie då det var svårigheter att få deltagare i studien. 

 

6.2.2 Datainsamlingsmetod och datamaterial 

All insamling och kontakt skedde via mejl och detta kan ha haft betydelse för antalet deltagande. 

Egna erfarenheter utifrån VFU och bekanta är att vissa lärare får väldigt mycket mejl och ibland 

kan det vara svårt att läsa alla. Därför hade telefonkontakt eller personlig kontakt på skolor 

möjligtvis kunna ökat antalet deltagare då de på en gång få ta del av informationen och måste 

ge ett svar muntligt och inte skriftligt där man lätt kan låta bli att svara.  

Datamaterialet har betydelse för resultatet i denna studie. Antalet deltagande är inte så stort och 

därför är det svårt att kunna dra en slutsats för förskoleklass- och årskurs 1 lärare generellt utan 

man får ha överseende att resultatet endast gäller i just denna studie då resultatet kan skilja sig 

om det mer deltagande eller andra deltagande. Inte alla deltagare hade en specifik planering 

som de deltog med utan skrev en sammanfattning på hur de undervisar i matematik samt 

beskrev ett eller flera exempel från tidigare lektioner. Detta gör att datamaterialet ser lite olika 

ut, men de berör fortfarande undervisning i matematik och de gick bra att analysera dessa fastän 

det var en sammanfattning. 
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6.2.3 Bearbetningsmetod 

Bearbetningsmetoderna fungerade bra då det i frågeställning 1 tydligt gick att få fram hur 

förskoleklassplaneringarna kopplas till läroplanen och hur väl förskoleklasslärarna uttrycker 

läroplanen i sina planeringar. Lindes (2012) kunskapsformer var även en lämplig analysmetod 

då dessa kunskapsformer kan kopplas till läroplanen och visar exempelvis om lärarna 

undervisar mestadels praktiskt eller kring begrepp. Genom att använda denna teori framgick 

det hur ofta kunskapsformerna förekom i de olika planeringarna och hur lärarna väljer att lägga 

upp sin undervisning. Dock så förekom ej kunskapsformen fronesis i någon planering. Detta  

beror på att kunskapsformen fronesis står för omdöme och reflekterat handlande och 

ställningstaganden med grund i vetande, etisk hållning samt erfarenhet, och att detta inte var en 

relevant kunskapsform till matematikundervisningen då den har som grund i etisk hållning och 

handlande och att detta inte framkommer enligt min åsikt så ofta i matematikundervisningen. 

Möjligtvis skulle denna kunskapsform förekomma vid matematikuppgifter som exempelvis 

handlar om att dela så det blir rättvist mellan varandra, men nu innehöll ingen av planeringarna 

detta och därför blev resultatet som det blev. Det kan även därför handla om hur fronesis 

uttrycks och att det inte uttrycktes på ett sådant sätt att det kunde upptäckas i denna studie. Till 

nästa gång kan man välja att ta bort denna kunskapsform i analyseringen eller att ha kvar den 

ifall en ”dela lika” beskrivning finns med i någon planering.  

 

Det som skulle kunna ifrågasätta trovärdigheten i denna studie är vilken betydelse alla ord i 

uträkningen hade. Exempel: Eleverna fick beskriva vad mönster är för något och vi pratade om 

att mönster inte bara måste vara mönster av pärlor utan även andra saker. Detta var en mening 

som användes i uträkningen och här räknas även ord som och, vad, är, vi osv med. Detta kan 

ha en betydelse då det blir många icke relevanta ord i en mening som är relevant till 

kunskapsformen. Svårigheten om endast vissa ord ska kopplas till kunskapsformerna är att 

avgöra exakt vilka exakta ord som är relevant. Detta kan vara något att tänka på om studien ska 

genomföras en till gång för att få ett mer trovärdigt resultat. 

 

6.3 Relatering till yrket 

Denna studie kan ge en bild av hur olika kunskapsformer förekommer i matematikplaneringar 

samt hur planeringar bygger på läroplanen. Med hjälp av denna studie kan man själv som lärare 

reflektera över sina planeringar, om man skriver planeringar, för att tänka över hur mycket 

praktiskt delar osv som finns med. Studien bidrar till en syn om hur bron byggs och hur man i  
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sin egen undervisning kan planera för att denna bro ska finnas.  

 

6.4 Vidare forskning 

En reflektion som gjorts under detta arbete är att under insamlandet av datamaterial så fick jag 

svar från sex stycken lärare som förklarade att de inte hade några planeringar utan utgick ifrån 

deras läromedel. Jag själv skulle ha svårt att genomföra min undervisning utan någon som helst 

planering. Vissa lärarhandledningar är väldigt bra och andra mindre bra, men hur gör man om 

inte alla elever förstått? Om man behöver ha en vikarie i klassen om man blir sjuk, hur förmedlar 

man lektionernas innehåll om man inte har någon slags planering? Panaoura & Panaoura (2014) 

beskriver att vissa lärarstudenter upplever det svårt att komma på egna originella och kreativa 

arbeten och utgår då gärna ifrån läromedel. Lärarstudenterna trodde och ansåg att det är lättare 

att komma på egna lektioner om man har erfarenhet (Panaoura & Panaoura, 2014). Hur kommer 

det då sig att verksamma lärare inte har planeringar? Det finns många fördelar med att skriva 

planeringar. Vissa tycker att lektionsplaneringar hjälper en att förbereda och organisera 

lektionerna så att det blir lättare att förhålla sig tidsmässigt till lektionerna (Sahin-Taskin, 2017). 

Det hade varit intressant att undersöka varför vissa lärare inte skriver planeringar och om de 

såg fördelar eller nackdelar av att skriva planeringar. 
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Bilaga 1 

Matematik. Varför? Varför ska vi arbeta med det här ? Syfte och förmågor  

Att på ett lekfullt sätt väcka barnens intresse och nyfikenhet för ämnet matematik.  

Vad ? Det här kommer du att få undervisning om. Centralt innehåll  

Matematiska begrepp, enkla matematiska resonemang samt problemlösning.  

Vi utgår ifrån Eldorado materialet som är kopplat till Lgr11 samt läromedlet Livet i mattelandet. 

Eleverna har fått arbetsböcker som de arbetar i varje vecka. Innehållet är kopplat till centralt 

innehåll i Lgr11.  

Det här ska du lära dig. Kunskapskrav 

Du kommer på ett lekfullt sätt få lära dig olika matematiska begrepp och uttrycksformer för att 

utforska och beskriva geometri, tiokamraterna, lägesord, sortering och gruppering, samt olika 

sätt att visa talen 1-10.  

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna  

Benämna 4 geometriska former 

Känna till talraden 1-10  

Bygga ett enklare mönster med tex pärlor.  

Här bryter du ner och förtydligar kunskapskraven för arbetsområdet. Här kan du förtydliga vilka 

färdigheter /förmågor som eleven ska kunna.  

Hur? Så här kommer vi att arbeta Praktisk matte på ett lekfullt sätt, tex genom rörelsesånger 

(mattesånger med smultron och sång). 

Vi använder rätt begrepp när vi arbetar, tex addera och subtrahera och geometri. Vi mäter med 

reella saker i klassrummet, tex kaplastavar.  

Bedömning.  

Så här kommer dina kunskaper att bedömas. Så här kan du visa vad du lärt dig. Genom att du 

arbetar med olika diagram, tex former, frukter, tappade tänder mm, på detta sätt kan du visa att 

du vet hur ett diagram fungerar samt hur man fyller i det. Du gör klart mönster där du visar att 

du förstått hur ett mönster ser ut. Du mäter olika föremål och visar att du förstått hur man kan 



 
 

visa längd med tex kaplastavar. Du visar talen 1-10 med olika föremål, du visar också hur talen 

ser ut och hur man kan dela upp dem, med tex kulor eller stenar.  

Utvärdering  

Vi reflekterar och utvärderar löpande under läsåret, vi ser över var barnen befinner sig vid 

vårterminens start. 

Pedagogisk planering: 

Matte 

I f-klassen lär vi in matematiken på ett lekfullt sätt, vi arbetar praktiskt och med olika material 

för att väcka barnens intresse och förståelse. Matematiken kommer fram i olika situationer 

under dagen i verksamheten. Vi arbetar med problemlösning och samarbetar i smågrupper. Vi 

varierar arbetssättet för att väcka nyfikenhet och intresse. Vi sjunger och räknar i sånger, vi 

använder bla "mattesånger" av "Smultron och Sång". Vi pratar om olika matematiska begrepp, 

olika sätt att beskriva och resonera kring matematik. 

 


