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SAMMANFATTNING  

I den här studien undersöktes förskoleklasslärares möjligheter att följa och 

analysera elevers matematikutveckling utifrån en intervention i matematik 

läsåret 2012/2013. 

 

Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien.  I Skogs-

gruppen som under studien fortsatte sin ordinarie undervisning, ingick 

lärare och elever från tre förskoleklasser och i Trädgårdsgruppen som 

påverkades att ändra sin undervisning genom en intervention, ingick lärare 

och elever från fyra förskoleklasser. Interventionen innebar att förskole-

klasslärarna arbetade utifrån en tydlig struktur genom att använda 

materialet, Tänka, resonera och räkna med förskoleklass (Sterner, Helenius 

& Wallby, 2014). Materialet är framtaget genom forskning och beprövad 

erfarenhet. Förskoleklasslärarna i Trädgårdsgruppen genomgick även en 

fortbildning på totalt 18 timmar knuten till interventionsmaterialets teorier 

och bakgrund.  

 

Utifrån den empiri som samlades in och de analyser som gjorts kan jag säga 

något om när och hur elevernas matematikutveckling och elevernas 

svårigheter i matematik blev synligt för förskolklasslärarna. Det framkom att 

matematikutveckling sker hos elever i alla förskoleklassgrupper men studien 

visar att det är skillnad mellan Trädgårdsgruppen och Skogsgruppen 

beträffande vilken kunskapsutveckling hos eleverna som är synlig för 

förskoleklasslärarna. Studien visar även att kommunikation, pedagogisk 

kunskap och ämneskunskap ökar möjligheterna för förskoleklasslärarna att 

upptäcka, följa och analysera elevernas matematikutveckling och därmed 

även upptäcka elever som kan vara i risk att hamna i matematiksvårigheter. 

 

Av studien framgår att interventionsmaterialet tillsammans med fort-

bildning stöttar förskoleklasslärarna och bidrar till att elevernas svårigheter 

eller missuppfattningar i matematik uppmärksammas tidigare och därmed 

kan komma att åtgärdas av förskoleklasslärarna. Interventionsmaterialet 

bidrar till ett ökat samspel mellan lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev. Det 

ökade samspelet upplevde förskoleklasslärarna ge en ökad medvetenhet 

angående deras egen kunskap och kommunikation. Den ökade kunskaps-

medvetenheten ledde till ökad medvetenhet om elevernas kunskaps-

utveckling vilket i sin tur gav bättre kunskapsutveckling hos eleverna. 
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ABSTRACT 

This study examined preschool-class teacher's possibilities to monitor and 

analyse pupils' mathematical development based on an intervention in 

mathematics 2012/2013. 

 

Two groupings with preschool-classes participated in the study. In the Forest 

group who during the study continued their regular teaching, participated 

teachers and pupils from three preschool-classes and in the Garden group 

who were affected to change their teaching through an intervention, 

participated teachers and pupils from four preschool-classes. The 

intervention affected the preschool-class teachers to use a clear structure in 

their teaching using the material, Tänka, Resonera och Räkna med för-

skoleklass (Sterner m fl., 2014). This material is designed and based on 

research and experience. Preschool-class teachers in the Garden group also 

underwent an 18-hour professional development program linked to the 

intervention material’s theories and background.     

                                                                             

Based on the data collected and the analysis made, I can say when and how 

pupils' mathematical development and pupils' difficulties in mathematics 

development become visible to the preschool-class teachers. It is visible that 

the pupils’ mathematical development occurs in all preschool-classes, but 

the study shows that there is a difference between the Garden group and the 

Forest group regarding the mathematical development that is visible for 

preschool-class teachers. The study also shows that communication and 

subject knowledge increases the opportunities for preschool-class teachers to 

detect pupils' difficulties in mathematics development. 

 

The intervention material together with the professional development 

program provides assistance to preschool-class teachers and presents an 

increased opportunity to detect and remedy difficulties or misunder-

standings that pupils may get into in mathematics. The intervention material 

also contributes to increased interaction between teacher-teacher, teacher-

pupil and pupil-pupil. The increased interaction gives preschool-class 

teachers an increased awareness regarding their own knowledge and 

communication. The increased knowledge awareness leads to increased 

awareness of pupils’ progress, which in turn provides better progress of the 

pupils’ knowledge. 
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FÖRORD 

För 22 år sedan lämnade jag lärarutbildningen som nyexaminerad 

grundskollärare för årskurserna 1-7 i Ma/No. Matematik har redan från 

början varit i fokus för min lärargärning. Jag har intresserat mig för allt ifrån 

att hitta möjligheter att strukturera och tydliggöra matematik för elever och 

lärare till att själv försöka arbeta läromedelslöst. Det som särskilt fångade 

mitt intresse var de elever som hamnar i svårigheter inom matematik men 

även på ett generellt plan. Frågor jag sökte svar på var: Hur kan vi i skolan 

hjälpa dessa elever och hur ska vi förhålla oss för att lärandet ska optimeras? 

Frågeställningarna var en huvudsaklig anledning till att jag vidareutbildade 

mig till specialpedagog. Som specialpedagog hade jag mitt största fokus på 

elevers rätt till inkludering och goda mellanmänskliga relationer, med Jesper 

Juul och Ross Green som förebilder. Bilden av hur skolans verksamhet 

behövde förändras, för att vara bättre för elever i behov av särskilt stöd, 

gjorde att jag fortsatte söka kunskap. Frågor som jag brottades med var: Vad 

är bra skolutveckling och vad behövs för att skolutveckling ska ske? Genom 

fortbildning inom särskilda utbildningsinsatser i matematik och även en 

rekryteringsutbildning för blivande skolledare ökade min förståelse inom 

kunskapsområdet men jag kände fortfarande inte att jag hade några bra svar 

på mina frågor om hur man på bättre sätt främjar barns lärande i 

matematik. 

Att börja forskarskola utgick från ett behov att försöka söka svar och att till 

skillnad från i skolans vardag, kunna stanna och gräva istället för att greppa 

över alla delar på en och samma gång. Grävande har gett mig många nya 

kunskaper men att gräva innebär mer än att bara planera var du ska gräva 

och börja. Jag liknar mitt grävande med att anlägga en trädgård. Den plats 

som tillsynes verkar vara idealisk kan visa sig vara alldeles för stenig för att 

gräva vidare eller kanske alldeles för sank, så underarbetet kommer att ta allt 

för mycket tid. Att se hur det sedan växer skapar förstås en tillfredsställelse 

men också en frustration över att det inte växer och frodas på det sätt som 

planerats! Att anlägga en trädgård kräver vision, planering, flexibilitet, 

skaparkraft, tålamod och fokus. Ibland kolliderar dessa olika delar med 

varandra men ibland uppstår något nytt och överraskande. Min studie utgör 

ett såväl teoretiskt som praktiskt försök att designa, anlägga och vårda en 

trädgård i en klimatzon med utmanande förutsättningar. Så med stor 

respekt för Skogen bjuder jag nu in er till min Trädgård.   



vi 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 
 
INLEDNING 

Åtta ”tandlösa” 6-åringar försöker sitta på stolar i en halvcirkel, läraren sitter 

framför dem. Läraren är förväntansfull, det är första gången hon har matte-

stund med den här gruppen elever. Hon tycker matematik är viktigt och vill 

skapa förutsättningar för bra matematikutveckling i gruppen. 
 

Läraren:  Nu ska vi ha mattestund… Varför är matte viktigt? 

Elev Anna: Leva.  

Läraren:  Ja, men när har man användning av matte? 

Elev Svea:  I skolan. 

Läraren: Annars? 

Elev Hilda: Läsa! 

Läraren: Men använda!? 

Elev Ida: Affären! 

Läraren: Varför i affären? 

Elev Ida: Hur mycket man ska köpa! 

Läraren: Kanske hur mycket det kostar… När mer? Hemma? I köket? 

Elev Olle: Ja, i köket när man använder spisen och ugnen. 

Elev Ellen: Eller när man lagar mat, till exempel en tesked… 

Läraren: Ja, ni ser… det är viktigt med matte! För att veta hur långt och hur 
mycket. 

Elev Ida: Min mamma köper tyg hela tiden! 

Elev Olle: Jag kan göra varmkorv själv!  (Skogsgruppen, 2013) 

 

Dialogen ovan utspelar sig i en vanlig förskoleklass. Läraren vill att eleverna 

ska få syn på hur viktig och nyttig matematik är. Hen öppnar och bjuder in 

med en fråga och eleverna gör sitt bästa att försöka lista ut vad som läraren 

anser vara det rätta svaret. Läraren vill så gärna att eleverna ska komma på 

svaret själva att hen tycks glömma bort att stanna upp och visa vart de är på 

väg. Eleverna tappar tråden, de ser inte det läraren avser att de ska få syn på.  

En elev stannar i köket och en annan är fortfarande kvar i affären!  

Utifrån dialogen väcks frågor hos mig. Hur får förskoleklassläraren syn på 

elevernas kunnande i matematik? Vad påverkar förskoleklasslärarens 

möjligheter att få syn på elevernas kunskapsutveckling och behov i 

matematik? Kan det ligga något i citatet som brukar tillskrivas Einstein? 

Om du inte kan förklara för en sexåring har du inte förstått själv.                      
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Media sköljer över oss med katastrofscenarier om den svenska skolan. 

Internationella utvärderingar som TIMMS och PISA visar på fallande resultat 

rörande svenska elevers kunskaper i matematik. TIMMS utvärderar 13-

åringars kunskapsnivåer och PISA mäter kunskapsnivåerna hos 15-åringar. 

65 länder deltog i den senaste PISA-undersökningen, varav samtliga av de 34 

OECD-länderna. De svenska PISA resultaten i matematik har sjunkit från 

2009 till 2012. Alla de nordiska länderna har bättre resultat än Sverige 

(Skolverket, 2013c).  Detta har lett till diskussioner om förändringar inom 

svensk utbildning.  

Flera studier har visat att kontakten barn får med matematik före skolstarten 

har stor betydelse för barns fortsatta kunskapsutveckling i matematik. De 

matematikkunskaper barn har vid skolstart förutsäger i hög grad deras 

prestationer i matematik senare i skolan (Duncan, Dowsett, Claessens, 

Magnuson, Huston, Klebanov & Japel, 2007; Nunes, Bryant, Sylva & Barros, 

2011). I en studie från University of California visades att elevers 

matematiska kunskaper i början av grundskolan var den enskilt mest 

betydelsefulla förutsägelsen om en elev skulle ta examen från high school 

och gå på college (Duncan m fl., 2007).  

I Sverige finns bra förutsättningar att tidigt möjliggöra en god matematisk 

miljö, då majoriteten av alla 6-åringar går i förskoleklass. I hela riket är 95 % 

av alla 6-åringar inskrivna i förskoleklass och i den aktuella kommunen för 

studien är 98 % inskrivna i förskoleklass (Skolverket, 2013a). Därmed finns 

goda förutsättningar att använda förskoleklass för att tidigt utveckla det 

matematiska tänkandet hos elever samt identifiera och undanröja hinder för 

lärande och förebygga att svårigheter i matematik uppstår (Dowker, 2004; 

Gersten, Jordan & Flojo, 2005; McIntosh, 2008; Lunde, 2011).  

I en sammanställning av forskarartiklar inom fälten matematikundervisning 

och specialpedagogik lyfts forskningens olika perspektiv på elever i 

matematiksvårigheter fram. Elevens sociokulturella kontext är i stor 

utsträckning fokus i artiklarna inom matematikundervisning i jämförelse 

med artiklarna med specialpedagogisk inriktning. Elevers matematik-

svårigheter tenderar att i större utsträckning bli individfokuserade när 

matematiksvårigheter diskuteras på ett specialpedagogiskt plan (Bagger & 

Roos, 2015). Skillnaderna i de olika forskningsinriktningarna visar på vikten 

av att tidigt fundera över den matematiska kontext elever befinner sig i för 

att förhindra att eleven går från att vara en elev i svårigheter till att vara en 

elev med svårigheter. 

I förskoleklass ska förskolans och grundskolans pedagogik och tradition 

mötas och bidra till utveckling och lärande. Verksamheten ska stimulera 
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varje barns utveckling och vara grundläggande för deras fortsatta skolgång 

(SFS 2010:800, kap. 2, 1§). Den svenska förskoleklassen beskrivs ofta som 

en länk mellan förskola och skola. Förskoleklasserna finns ofta inom skolans 

lokaler men omfattas inte av hela skolans läroplan.  

Förskoleklasslärare beskriver ofta att de mer upplever sig befinna sig mellan 

förskola och skola än att utgöra länken mellan de två skolformerna 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006). Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) har ett ambitiöst matematiskt innehåll som på många sätt 

hänger ihop med grundskolans kursplan i matematik (Skolverket, 2011). 

Men förskoleklassen saknar kursplan i matematik. Förskoleklassen omfattas 

av värdegrundsdelen i skolans läroplan, men inte av dess kursplan i 

matematik, vilket innebär en brist på tydlig vägledning för det matematiska 

arbetet i förskoleklass. Hur påverkar det förskoleklasslärares syn på 

matematikkunnande? På vilka grunder möter, följer och analyserar för-

skoleklasslärare elevers kunskaper i förskoleklass? När upptäcker förskole-

klasslärare svårigheter och missuppfattningar som elever kan ha i 

matematik?  

Utifrån att det inte finns någon specifik styrning för matematik arbete i 

förskoleklass, varken i syfte eller i innehåll, anser jag det vara viktigt att 

skapa stöd för förskoleklasslärare att resonera kring kunskaper, möjligheter, 

behov och stöd. Detta är avstampet för min licentiatavhandling. Studien är 

en fallstudie av förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera 

förskoleklasselevers matematikutveckling under förskoleklassåret och 

inbegriper även förskoleklasslärares möjligheter att identifiera och åtgärda 

eventuella matematiska svårigheter och missuppfattningar. En intention 

med studien är att implementera ett interventionsmaterial i matematik som 

är framtaget med tanke på att det ska kunna användas i alla förskoleklasser, 

för att stötta både elever och lärare.  Jag följde förskoleklasslärare från 

november till juni och funderade över: När, hur och varför ser förskoleklass-

lärare elevers kunskapsutveckling? Hur klarar förskoleklasslärare att 

upptäcka elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter? När 

upptäcks elever av förskoleklasslärare? Undersökningsgrupperna utgörs av 

förskoleklasslärare och deras elever.  Uppmärksamheten vilar i huvudsak på 

förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunnande 

inom matematik.  

Som framgått, finns det många motiv för att närmare studera undervisning, 

lärande och förståelse av matematik i förskoleklass. Min förhoppning är att 

den här studien ska tillföra nya kunskaper som i sin tur kan bidra till bättre 

möjligheter att följa och analysera elevers matematiska utveckling i förskole-

klass och att tidigt, utifrån identifierade svårigheter, kunna sätta in relevanta 
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åtgärder. I förskoleklasslärarnas uppdrag att stimulera elevernas utveckling 

och lärarande i matematik med bibehållen lust att lära (Skolverket, 2011), 

ligger en stor utmaning! Jag vill även komplettera den förhållandevis okända 

bilden av förskoleklassen och belysa de behov förskoleklassen som verk-

samheten står inför och de många olika utmaningar förskoleklasslärare 

behöver kunna hantera och tillgodose.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka huruvida förskoleklasslärares 

möjligheter påverkas beträffande förmåga att följa och analysera elevers 

matematik utveckling, genom att delta i en intervention med fokus på tal, 

taluppfattning och resonemang hos elever i förskoleklass. Syftet är också att 

undersöka hur interventionsmaterialet bidrar till förskoleklasslärares och 

elevers lärande. För att besvara syftet har fyra forskningsfrågor väglett 

studien: 

 

1. Vad uppmärksammar förskoleklasslärare beträffande elevers 

matematikutveckling?  

2. När blir elevers matematikutveckling synlig för förskoleklassläraren? 

3. När blir elever i risk att hamna i matematiksvårigheter synliga för 

förskoleklasslärare? 

4. Hur och varför blir elevers matematikutveckling synlig för 

förskoleklasslärare att följa och analysera?  

I den fortsatta framställningen redovisar jag kontinuerligt studiens fråge-

ställningar, empiri och analysarbete i tabellform för att visa hur de använts 

och hur de hör ihop. I tabell 1 redovisas forskningsfrågorna i kolumn 1. 

Senare i tabell 6 visas i kolumn 2 hur empiri använts i förhållande till 

forskningsfrågorna och slutligen i tabell 15 visas i kolumn 3 vilka analyser 

som genomförts för att besvara respektive forskningsfråga.  
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Tabell 1. Kontinuerlig redovisning av studiens frågeställningar, empiri och analys. 

 
 
FRÅGOR 

 
EMPIRI 

 
ANALYS 

 
F 1 
Vad? 

 
 

 
 

 
F 2 

När? 

 

 

 
 

 
F 3 
När? 
 

 
 

 
 

 
F 4 
Hur? Varför? 
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FÖRSKOLEKLASSEN 

I detta kapitel avser jag att ge en inblick i det forskningsområde som 

behandlar förskoleklassen och som är kontexten som avgränsar studien. 

Sammantaget är forskning, rapporter och undersökningar angående för-

skoleklassen dock relativt begränsad och information kring innehåll och 

styrdokument likaså.  I kapitlet behandlar jag fyra delvis överlappande 

områden som rör olika utmaningar som förskoleklassens placering i skol-

systemet för med sig; vem arbetar i förskoleklass; förskoleklassens uppdrag; 

läroplaner som styr och påverkar och slutligen syn på lärande.  

Men först, för att skildra vilka funderingar som kan finnas bland förskole-

klasselever tar jag hjälp av några elevröster som svarar på frågan om i vilka 

sammanhang de tänker att man kan använda matte/matematik. 

Helena: - När kan man använda matematik?  

Ida: - Inte vet väl JAG!  

Oskar:  - Det var faktiskt en bra fråga... När man inte kommer ihåg 

   då är det bra att använda matematik.  

Ellen:  - Jaa du… man kan ju gå ifrån bråket och göra matte…  

Karl: - När jag tycker att det är kul… typ en gång i veckan! 

 (Citat från elever i Skogsgruppen & Trädgårdsgruppen, 2013) 

Tankarna om användbarheten av matematik skiljer sig mycket i en 

förskoleklass. Elever har skilda erfarenheter om hur matematik kan vara 

användbar. De kommer ofta från olika förskolor och att möta elevers skilda 

erfarenheter är en förskoleklasslärares vardag.  

 

FÖRSKOLEKLASSLÄRARE 

Det är ofta flera verksamheter som förskoleklasslärare har att beakta. Enligt 

Skolverkets uppgifter och statistik har förskoleklasslärare ofta ansvar för 

förskoleklassen på förmiddagen och fritidshemmet på eftermiddagen 

(Skolverket, 2015). På Skolverkets hemsida finns statistik över vilka yrkes-

grupper som är verksamma i förskoleklass. Läsåret 2012/2013 hade 83 % av 

de som var verksamma i förskoleklass en högskoleutbildning. Rikssnittet 

från 2012/2013, visar att av dessa hade 56 % förskollärarexamen, 21 % 

http://www.skolverket/
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lärarexamen och 6 % fritidspedagogexamen. I den här studien var deltagarna 

som undervisade i de undersökta förskoleklasserna förskollärare och/eller 

grundskollärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och mot 

grundskolans årskurser 1-3 eller enbart grundskollärare. I den fortsatta 

framställningen benämns alla medverkande lärare som förskoleklass-

lärarna. 

I en studie av Ackesjö (2010) vittnar förskoleklasslärare om att i förskole-

klass ska både förskolans barnfokus och skolans målorientering rymmas 

detta skapar en oklar läraridentitet där förskoleklasslärare upplever sig 

vilsna. Även förskoleklassens lokalplacering i förhållande till förskolan och 

skolan får betydelse för hur vi ser på förskoleklassen. Ackesjö (2011) ger en 

beskrivning av upplevelsen att arbeta i förskoleklass som en ö, avskild från 

förskola och skola. Laco (2014) använder ”mellanklass” som en annan 

beskrivning av hur det är att hamna mellan två verksamheter. Båda 

uttrycken ger visuella bilder av upplevelsen att arbeta i förskoleklass. 

 

UPPDRAGET 

Förskoleklassen är ett led i strävan mot ökad integration mellan förskola och 

grundskola. Där förskoleklassen ska bidra med att skapa förutsättningar för 

att inslag från förskolepedagogiken får genomslag i skolan (Prop. 1997/ 

98:94). Förskoleklassens verksamhet ska inte vara en skolverksamhet men 

inte heller förskoleverksamhet (Myndigheten för Skolutveckling, 2004). Det 

är en skolform som pågår under ett läsår och ska omfatta minst 525 timmar.  

Kommunerna har skyldighet att erbjuda plats i förskoleklass från det år då 

barnet fyller sex år. Förskoleklassen infördes som egen frivillig skolform 

inom det offentliga skolväsendet 1998 (Skolverket, 2001) i syfte att förena 

förskolans och skolans pedagogik, tradition och kultur. Förskoleklassen 

skulle med andra ord utgöra en bro mellan förskolan och skolan (Skolverket, 

2014). I regeringspropositionen som ligger till grund för införandet av 

förskoleklass betonas att förskoleklassens identitet ska bygga på både 

förskolans och skolans arbetssätt och metodik. 

Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling 

och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i 

arrangerade inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin 

identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans 

arbetssätt och metodik. 

              (Prop. 1997/98:94) 
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Förskoleklass ska bedrivas utifrån läroplanens mål. Syftet med förskoleklass 

är att den ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 

fortsatt utbildning och undervisning. I skollagen definieras undervisning 

som målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande (SFS 2010:800, kap 1, 3 §).  

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och 

förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från 

en helhetssyn på eleven och elevens behov.  

           (SFS 2010:800, kap 9, 2 §) 

Skolformen är som tidigare framgått frivillig och skolor har givits frihet att 

använda, tolka och tillämpa läroplanen på sätt som de anser gagnar den egna 

verksamheten (Skolinspektionen, 2015). Friheten att utforma under-

visningen så att alla elever i förskoleklass utvecklas mot de nationella målen 

är därmed stor. Det leder även till frågeställningen om vad som är 

tillämpbara delar av läroplanen, vilket ger stort utrymme för egen tolkning 

(Skolinspektionen, 2015). Skolverkets undervisningsråd Bellita Torén (för-

skoleklassens rikskonferens, 2014) pekar på att riktlinjerna för förskoleklass 

är otydliga vilket har lett till stora skillnader både mellan och inom skolor 

angående förskoleklassens verksamhetsutformning. Det stora utrymmet för 

egna tolkningar av uppdraget ifrågasätts också av Skolinspektionen (2015) 

utifrån principen om likvärdighet.  

Varje huvudman har stor frihet att utforma arbetet och verksamheten så att 

förskoleklasslärare har möjlighet att hjälpa elever att utvecklas mot de 

nationella målen. Skolinspektionens granskning undersökte hur under-

visningen i förskoleklass planeras, genomförs och följs upp. Eftersom det 

inte finns några kunskapskrav som anger vad en elev i förskoleklass ska 

uppnå, är det viktigt att rektor ser till att skolenheternas dokumentation 

innehåller en analys och bedömning av hur väl verksamheten arbetar i 

riktning mot läroplansmålen och utifrån hur väl varje elev utvecklas i 

förhållande till den verksamhet förskoleklassen genomför. Då det visat sig 

att många förskoleklasslärare inte utgår från läroplanens mål för kunskaper 

när de planerar undervisningen, vilket grundas i otydliga styrdokument, 

bristande styrning från skolhuvudman och rektor samt att förskole-

klasslärare saknar tillräckligt med tid tillsammans. Detta medför att lik-

värdigheten för eleverna är i fara (Skolinspektionen, 2015). 

På politisk nivå förs diskussioner ifall förskoleklass borde ingå i grundskolan 

eller göras obligatorisk. Tidigare erfarenheter visar att grundskolans kultur 

är stark och riskerar att ta över förskoleklassen och präglingen av förskolan 
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försvinner. Norge är ett exempel, där sexåringarna relativt snabbt blev en del 

av grundskolan (Haug, 2003).  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskoleklass (Skolinspektionen, 

2015) framgick att tre fjärdedelar av elever i förskoleklass inte mötte en 

undervisning som på ett systematiskt sätt planerades, genomfördes och 

följdes upp utifrån läroplanens övergripande mål. Vidare framgick att det 

fanns mycket att utveckla angående anpassning av undervisning utifrån 

elevers individuella behov av utmaning på rätt nivå. Granskningen visade 

även behov av utveckling av hur elevers utveckling och lärande följs upp, 

utifrån verksamhetens mål att utveckla verksamheten mot de nationella 

målen för utbildning.  

 

LÄROPLANER 

I förskoleklassen ska eleverna förflytta sig från förskolans lärande till skolans 

lärande. Utgångspunkten är att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och elevens behov (SFS 2010:800) vilket innebär förståelse för var 

eleverna befinner sig och var de är på väg. Betydelsen av förtrogenhet med 

både läroplanen för förskolan och för grundskolan får betydelse för förskole-

klassen.  

Majoriteten av elever i förskoleklass har tidigare gått i förskola där lärandet 

har utgått från förskolans läroplan. Förskolans första läroplan, Lpfö-98 

infördes i slutet av 1990-talet (Utbildningsdepartementet, 1998). Under 

samma tidsperiod inträffade två andra förändringar för förskolan; allmän 

förskola infördes från 4-års ålder samt att förskolan bytte huvudman från 

Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet. Varmed förskolan inordnades 

inom utbildningssektorn. Förskolan närmades ytterligare till grundskolan 

genom revidering av Lpfö-98 år 2010 (Skolverket, 2010) och likheterna med 

grundskolans läroplan blev starkare. I den fortsatta framställningen avser 

hänvisningar till förskolans läroplan den reviderade upplagan, Lpfö-98/10. 

Förskoleklassen har ingen egen läroplan.  Arbetet i förskoleklass ska utgå 

från grundskolans läroplan, Lgr11, när det gäller värdegrund, uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Det ställs inga kunskaps-

krav som ska uppnås av eleverna i förskoleklass så delarna i läroplanen som 

berör kunskapskrav ska användas i tillämpbara delar (Skolverket, 2014).  

Den idag aktuella läroplanen för grundskolan, Lgr-11, är indelad i tre delar 

av vilka den första delen skolans värdegrund och uppdrag även uttryckligt 

omfattar förskoleklassen (Skolverket, 2011). I den andra delen anges skolans 

övergripande mål och inriktning, hur skolans arbete bör se ut samt vilka 
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kunskaper eleverna förväntas ha när de lämnar grundskolan. Här ingår även 

riktlinjer för bedömning och betyg. Den tredje delen består av kursplaner för 

respektive ämne med kompletterande kunskapskrav.  

Under slutförandet av denna avhandling inledde Skolverket arbetet med att 

förtydliga förskoleklassens uppdrag, syfte och centralt innehåll. Förslag till 

förändring var ute på remiss under hösten 2015 och Skolverket förväntas 

redovisa ett förslag till beslut till regeringen i slutet av november 2015 

(Skolverket, 2015:201). 

När det gäller matematik har förskolans läroplan ett ambitiöst matematiskt 

innehåll, som liknar grundskolans mål för matematik. I Lpfö-98/10 kan vi 

läsa att förskolan ska sträva efter att varje elev  

… utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

                 (Lpfö-98/10, s.10) 

I grundskolans läroplan, Lgr-11, beskrivs målet för matematikunder-

visningen på följande sätt:  

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder, använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och 

använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, 

och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser. 

   (Lgr-11, s.63) 

Utifrån de mål som finns i matematik finns flera likheter mellan förskolans 

och skolans målsättningar, men tittar vi utifrån läroplanerna i stort är 

skillnaderna större. Forskning visar att läroplanskoderna i förskola och skola 
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är olika (Henkel, 1990; Haug, 1992; Pramling Samuelsson & Mauritzson, 

1997). I förskolan är koden barncentrerad, vilket innebär att tankar om 

lärande är sammankopplat med barnets personliga utveckling. I skolan är 

koden framförallt ämnescentrerad, där tillämpning av på förhand uppställda 

kunskapsmål står i fokus. I förskolan är även lek ett centralt tema medan 

koden i skolan är mer centrerad till att barn i grupp ska lära sig något som på 

förhand är bestämt (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997).  

I skollagen betonas att förskoleklassen ska vara en mötesplats för förskolans 

och skolans olika pedagogiska traditioner (SFS 2010:800). Förskoleklassen 

är som tidigare framgått en verksamhet där förskoleklasslärare har att 

förhålla sig till både förskolans och skolans olika traditioner, vilket i sin tur 

leder till att förskoleklasslärare behöver ha kunskap och förståelse för båda 

dessa verksamheters synsätt på lärande.  

 

SYN PÅ LÄRANDE 

Med tanke på att förskoleklassen är en arena där förskola möter skola är det 

av vikt att belysa hur skolan respektive förskolans tradition ser på lärande 

och utveckling. De två begreppen används i både skolan och förskolas läro-

planer trots i grunden olika synsätt. Som tidigare framgått, är utgångs-

punkten för förskoleklassens verksamhet att utveckling och lärande sker 

ständigt och inte endast i arrangerade inlärningssituationer (prop. 1997/ 

98:94). I en senare proposition (2009/10:165) finns samma formuleringar 

som i 1997 års proposition (1997/98:94): 

I förskoleklassen ingår lek och skapande som väsentliga delar i det 

aktiva lärandet. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. 

Utgångspunkten är att utveckling och lärande sker ständigt, inte 

bara eller ens huvudsakligen i arrangerade inlärningssituationer. 

Det är kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt 

och metodik som ger förskoleklassen dess identitet. 

            (Prop. 2009/10:165) 

I det följande kommer lärande i matematik att ligga till grund för fortsatt 

resonemang kring syn på lärande och här redovisas forskning om lärande i 

matematik hos barn i förskola och elever i skola.  

Det finns skillnader i uppfattningar om vad som utvecklar elevers kunskaper 

och/eller kompetenser i matematik mellan förskola och skola (Wedges, 

2010). Wedges uttryck Knowing mathematics in the world kan förstås i två 
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olika typer av kunskap. Typ 1 är kunskap utvecklad i vardagen och typ 2 är 

kunskap behövd i vardagen. Förskolan i Sverige är mer påverkat av typ 1, 

medan skolan är starkt påverkade av typ 2. Inom typ 1 återfinns 

etnomatematik med personer som D'Ambrosio och Bishop som 

representanter. Typ 2 däremot domineras av mathematical literacy med 

representanter som Kilpatrick och Niss. Beroende på vilket perspektiv på 

matematiska kunskaper man antar får det konsekvenser. Olika perspektiv på 

matematiska kunskaper som omfattas av en individ innebär utifrån Atweh 

olika synsätt på individens möjligheter att förstå och utveckla matematiska 

kunskaper. 

Concerns about equity are about who is excluded from the 

opportunity to participate and achieve in mathematics within our 

current practices and systems, and about how to alleviate their 

disadvantage 

              (Atweh, 2011 s. 65).   

 

Matematik är på många sätt kopplad till den verkliga världen och vardagen i 

förskolan; i förskolans barncentrerade läroplanskod framgår att barns 

lärande har nära samband med det enskilda barnets personliga utveckling 

(typ 1). Koden för skolans läroplan däremot är i första hand ämnescentrerad, 

vilket innebär fokus på vissa, tidigare fastställda lärandemål (typ 2). 

Förskolan är också lekfull och frihet är centralt, medan koden i skolan är mer 

centrerad till att barn i gruppen ska lära sig sådant som någon annan har 

bestämt (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997). Då förskoleklassens 

matematikundervisning ska planeras, följas och analyseras med stöd i Lgr-11 

(Skolinspektionen, 2015; Skolverket, 2011) kommer fortsättningsvis tyngd-

punkten på lärande i studien att utgå från ett skolperspektiv (typ 2).  

 

BEDÖMNING 

Som tidigare nämnts har Skolverket (2014) pekat på att uppdraget för 

förskoleklassen är otydligt i flera avseenden. Vid den nyligen genomförda 

nationella granskningen av förskoleklass (Skolinspektionen, 2015) påpekas 

vikten av uppföljning av förskoleklasselevers utveckling och lärarande. Att 

förskoleklassen befinner sig mellan två verksamheter för med sig att 

förskoleklassen befinner sig mellan två olika bedömningskulturer. I det 

följande skissas spänningar mellan olika synsätt på bedömning som skrivs 

fram i de olika läroplanerna.  Detta utifrån förskoleklassens uppdrag och 

placering i skolsystemet samt att bedömning av elevers kunnande är en del 

av studiens utformning. Förskoleklassen har inga mål att uppnå men god 

kvalitet i förskoleklassens verksamhet definieras formellt utifrån hur 
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förskoleklassens elever utvecklas mot läroplanens (Lgr-11) mål och riktlinjer 

(Skolinspektionen, 2015). I läroplanen Lpfö98/10 anges mål att sträva mot, 

till skillnad från läroplanen Lgr-11 som anger bedömningskriterier av 

förmågor och kunskapsmål som eleverna ska uppnå. I förskolans uppdrag 

ingår, trots avsaknad av specifika kunskapskrav, en betoning på att elevers 

utveckling ska följas i förhållande till läroplansmålen i syfte att förbättra 

verksamheten och bättre anpassa pedagogiska aktiviteter till barnen 

(Skolinspektionen, 2011). 

Det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap om det enskilda 

barnets utveckling i förhållande till läroplansmålen. Genom den 

kunskapen kan pedagogerna möta det enskilda barnets behov och 

utifrån denna kunskap förändra och utveckla innehållet i den 

pedagogiska verksamheten. För att kunna uttala sig om målupp-

fyllelse måste pedagogerna observera och dokumentera enskilda 

barns förståelse av ett område innan en lärande aktivitet inleds. 

Bara då kan man i efterhand göra motsvarande bedömning och 

göra uttalanden om vad barnen lärt sig.  

     (Skolinspektionen, 2011, s.20) 

Frågan om det är barnet eller verksamheten som ska utvärderas i förskolan 

aktualiserades när en vägledande mening togs bort i den reviderade läro-

planen, Lpfö-98/10. I den tidigare läroplanen stod det skrivet att det inte är 

det enskilda barnets resultat som ska utvärderas och att betyg och omdömen 

inte ska utfärdas. I Lpfö98/10 framhålls att barnets utveckling och lärande 

ska följas, dokumenteras och analyseras. Detta samtidigt som det är kvalitén 

på verksamheten som ska utvärderas. Denna förändring i skrivning skapar 

motstridiga tolkningar av uppdraget (Åsén, 2015).  Förskolans mål är 

formulerade som strävansmål för verksamheten och den pedagogiska 

verksamheten i förskolan ska anpassas till alla barn i förskolan (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagser, 2015). Men läroplanen är tydlig, menar Åsén (2015), man 

behöver dokumentera och analysera barns lärande för att kunna utveckla 

verksamheten. Om fokus är hur verksamheten möjliggör lärande och 

kunnande kan man se på barns lärande som redskap att få syn på 

verksamhetens kvalitet och villkor (Åsén, 2015).  

Utifrån tanken att man behöver ha kunskap om elevers kunnande, för att 

veta hur verksamheten kan möjliggöra lärande, så kommer bedömning att 

representera denna process i studien. Med utgångspunkt i förskoleklassens 

kontext följer i kommande kapitel en beskrivning av bakgrund och den 

teoretiska förståelsegrund som studien vilar på.  



 

14 

 
 
BAKGRUND 

Förskoleklassen som verksamhet är bredare än vad denna studie avser att 

studera. Detta avsnitt avser att placeras förskoleklassen i den delkontext som 

studien befinner sig i.  De områden som är viktiga för att förstå studien i sin 

kontext redovisas under fem rubriker; Projektet, Elever i risk, Matematik-

didaktik, Bedömning och Förändring & Utveckling. Under avsnittet 

Matematikdidaktik, är fokus på förståelse kring matematiska  kompetenser, 

taluppfatttning och matematiska resonemang. I avsnittet Förändring och 

utveckling vidarutvecklas tankar kring tidiga insatser, interventioner samt 

elevers och lärares lärarande genom fortbildning. 

 

PROJEKTET 

Studien utgår från ett utvecklingsprojekt i matematik som inleddes 2010 av 

Ingvar Lundberg, Görel Sterner och Gunnar Sjöberg. Utvecklingsprojektet 

startades i syfte att stödja alla elevers matematikutveckling med särskilt syfte 

att hjälpa elever som kan vara i risk att hamna i matematiksvårigheter 

(Sterner, 2015). Utvecklingsprojektet kom att leda till ett samarbetsprojekt 

mellan Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM vid Göteborgs 

Universitet och det matematikdidaktiska forskarnätverket, UFM vid Umeå 

universitet. I projektet ingick att konstruera, implementera och utvärdera ett 

material innehållande en arbetsmodell som syftar till att underlätta elevers 

matematiska utveckling i förskoleklass. Strävan med projektet är att bidra 

med större kunskap och fördjupade insikter i området och även att bidra 

med konkret hjälpmedel för tidig identifiering och underröjning av hinder 

för elever som riskerar hamna i matematiksvårigheter senare i skolan. Med 

utgångspunkt i detta projekt har jag haft möjlighet att delta som licentiand 

vid Umeå universitet för att genomföra denna studie där forskningsfrågorna 

undersöks och besvaras i relation till de interventionsinsatser som 

genomförs inom ramen för projektet.  

I projektet designades ett material, Tänka, resonera och räkna i förskole-

klass (Sterner m fl., 2014) med en undervisningsmodell innehållande en 

strukturerad serie av aktiviteter som syftar till att utveckla förskoleklass-

elevers matematikförmågor inom taluppfattning under ledning av förskole-

klasslärare.  
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ELEVER I RISK  

Särskilt stöd ska sättas in till elever i förskoleklass om det finns risk att 

eleven inte når upp till de kunskapskrav som ska uppnås senare i skolan, 

eller att eleven har andra svårigheter i skolan som gör att hen behöver 

särskilt stöd (Skolinspektionen, 2015). Med anledning av detta blir det 

angeläget att fundera på vem eleven i risk kan vara i förhållande till 

matematik. 

 

I forskningslitteraturen visar sig flera olika uppfattningar om matematik-

svårigheter. Två av dessa grundläggande uppfattningar får illustrera spänn-

vidden. Den första uppfattningen är att lågpresterande elever har ett neuro-

fysiologiskt handikapp, dyskalkyli, vilket kan yttra sig i svårigheter att 

hantera och genomföra olika typer av matematiska operationer. Den andra 

uppfattningen redovisar Magne (1998) då han lanserar begreppet Special 

Educational needs in Mathematics (SEM), som på svenska översätts till 

Särskilda Utbildningsbehov i Matematik (SUM). Låga prestationer och ett 

icke godkänt betyg i matematik definierar denna kategori. Definitionen är 

alltså beroende av gränsen för de olika nivåerna i betygssystemet. De 15 

procent lägst presterande eleverna betecknar Magne, i sin rapport, som 

elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik, SUM. Magne 

definierar också en annan grupp elever, Specifik SUM. Dessa elever anses ha 

Specifikt Utbildningsbehov i Matematik vilket innebär att eleven endast i 

ämnet matematik inte når godkänt betyg. Denna grupp ska ses som en del-

mängd av särskilt utbildningsbehov i matematik (SUM). Termen dyskalkyli 

har inte med definitionen av begreppen SUM eller specifik SUM att göra. 

Sjöberg (2014) anser att dyskalkyli begreppet bör tonas ned för att ge 

utrymme för ett mer tvärvetenskapligt angreppssätt där elevens hela 

situation vägs in.  

 

Med utgångspunkt i de skillnader som finns rörande hur elever i behov av 

särskilt stöd i matematik skrivs fram i forskningsartiklar från olika fält 

(Bagger & Roos, 2015) anser jag det värdefullt att titta lite närmare på 

definitionen av SUM-eleven. Det råder en oenighet i definitionen för elever i 

matematiksvårigheter vilket medför att det inte heller finns några allmän-

giltiga diagnoskriterier (Sjöberg, 2014). Begreppet är oprecist och det är 

oklart hur många elever som befinner sig i matematiksvårigheter (Lunde, 

2003). Fenomenet är komplext och förklaringsgrunderna som hittas i 

forskningen tillskrivs flera olika fält, så som medicinska/neurologiska, 

psykologiska, sociologiska och didaktiska (Engström, 1999).  På special-

pedagogiska skolmyndighetens, SPSMs hemsida (2015) definieras 

matematiksvårigheter som ett omfattande och komplext begrepp som kan 

bero på en mängd olika orsaker.  
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Det är många olika faktorer som kan ligga till grund för dessa 

svårigheter, inte minst brister i den grundläggande pedagogiken.   

                            (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015) 

Vad orsaken är att elever hamnar i matematiksvårigheter diskuterar Sjöberg 

(2006) som ett komplext problemområde och visar på många förklaringar 

till problemets uppkomst, men att det är av vikt att analysera problem 

utifrån ett relationellt synsätt. Skolmiljön behöver få större utrymme och 

orsaken bör sökas i det sociokulturella fältet (Magne, 1998). Bagger (2015) 

fördjupar funderingen kring bildandet av SUM-eleven och med utgångs-

punkt i de nationella proven i matematik för årskurs 3 visar hennes resultat 

att situationen konstruerar SUM-elever.  

Vidare i texten kommer dessa elever, som kan vara de elever som senare i 

skolan kan bli SUM-elever, att benämnas elever i risk.  

 

MATEMATIKDIDAKTIK 

Utvecklingen av de senaste 15 årens matematikdidaktiska forskning jämförs 

av Niss (2007) i förhållande till Utopia. Utopia står för en tid i framtiden då 

vi vet, förstår och kan visa på hur man på bästa sätt planerar, iscensätter och 

genomför matematikundervisning så att alla elever få ta del av en optimal 

matematikinlärning. Niss visar på politikens ökade efterfrågan av evidens-

baserad forskning och insyn i matematikutbildningen. Det leder i många fall 

till att forskningen förväntas ge ”sanningar” som leder till tydliga förslag att 

använda. Han beskriver även den aktuella situationen och diskuterar vem 

matematikundervisning är till för, vad det innebär att behärska matematik 

och var matematikinlärningen sker. Han kopplar detta till hur eleverna kan 

garanteras optimalt lärande och vilka kompetenser lärarna behöver inneha.   

 Vem är matematikundervisningen till för?  

 Vad innebär det att behärska matematik? 

 Var sker matematikinlärningen?  

Dessa tre frågor som är kopplade till elever är enligt Niss nära samman-

bundna till vad som förväntas av lärare: 

 Hur garanterar vi optimalt lärande? 

 Vilka kompetenser behöver lärarna ha?     
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Utifrån Niss (2007) diskussion och i förhållande till interventionen som 

används i studien beskrivs vidare i avsnittet de områden som har betydelse 

och är centrala för upplägget och utformningen av denna studie.  

Matematiska kompetenser 

Det har gjorts flera försök att visa vilka komponenter som behövs för att 

bemästra matematik och att kategorisera matematikkunskaper med hjälp av 

kompetenser. OECDs (2006) definition av samhällets behov av matematiskt 

kunniga personer och vad det innebär att vara det som beskrivs som 

matematiskt litterat återfinns som förmågor i våra styrdokument för skolan, 

Lgr-11 (Skolverket, 2011).  

Matematisk kompetens innebär förmågan att förstå, bedöma, 

konstruera och använda matematik i olika sammanhang där 

matematik har en viktig roll. 

                            (Niss & Jensen, 2003, s.6-7). 

I det danska KOM-projektet (Niss & Jensen, 2003) identifieras åtta så 

kallade kompetenser i två grupper. Dessa överensstämmer till stor del med 

de matematiska kompetenserna i OECD:s/PISA:s mathematical literacy 

ramverk (OECD, 2006). Två andra beskrivningar av kompetenser ges i 

NCTM’s fem processnormer (NCTM, 2000) samt i rapporten Adding it up 

gjord av Mathematics Learning Committee (Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001) som identifierar fem trådar i matematiskt kunnande. Kilpatrick m fl. 

(2001) identifierar och diskuterar elevkompetenser och lärarkompetenser. 

Elevkompetenserna beskrivs utifrån fem sammanflätade delar som 

formuleras så här: 

Mathematical proficiency, as we see it has five strands/.../ The 

most important observation we make about these five strands is 

that they are interwoven and interdependent. 

(Kilpatrick m fl., 2001, s.5).  

De olika ramverken beskriver tillvägagångssätt och förmågor som krävs för 

att utöva matematik och de har det gemensamma målet att ge råd och 

rekommendationer för att förbättra matematikundervisningen. En samman-

ställning av kompetenser/förmågor från de beskrivna ramverken visas i 

tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2. En sammanställning av kompetenserna/förmågor i ramverken. 

 KOM NTCM Adding it up Lgr-11 

     

Problem x x x x 

Resonemang x x x x 

Räknefärdighet (procedur)   x x 

Representation x x   

Samband  x   

Kommunikation x x  x 

Modellering x    

Symbol- och formalism x    

Tankegång x    

Hjälpmedel x    

Begrepp   x x 

En positiv inställning till 
matematik 

  x  

Jag använder fortsättningsvis Ryves (2009) förslag till översättning av de 

fem sammanflätade komponenterna i Adding it up. 

 

 Begreppsförståelse 

 Räknefärdighet 

 Problemlösningsförmåga 

 Matematiskt resonemang 

 En positiv inställning till matematik. 

Fyra av dessa komponenter överensstämmer väl med de förmågor som 

återfinns i Lgr-11:   

 

 Begreppsförmåga 

 Räkneförmåga 

 Problemlösningsförmåga 

 Resonemangsförmåga 

 Kommunikationsförmåga 

Avgörande för att utveckla brett kunnande inom matematikens alla områden 

har visat sig vara att få möjlighet att tillägna sig en god taluppfattning och 

resonemangsförmåga (Nunes, Bryant, Sylva, & Barros, 2009). Utifrån 

utformningen och begränsningen av denna studie utgör räknefärdighet, med 
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tyngdpunkt på taluppfattning och räkning, tillsammans med matematiskt 

resonemang, de delar som vidare i huvudsak kommer att diskuteras.  

Taluppfattning och räkning 

God taluppfattning definieras vanligtvis som förtrogenhet med flera 

representationsformer av tal (Reys & Reys, 1995). Det innebär en känsla för 

talets storlek och ett förhållningssätt där man använder det man vet om talet 

på olika sätt i olika situationer, en intuitiv känsla för tal och hur tal tolkas 

och används.  Taluppfattning är inte ett avgränsat kunskapsområde som en 

elev behärskar, utan snarare ett kunnande och förmåga som utvecklas med 

erfarenhet och kunskaper (Reys & Reys, 1995; Reys, Reys & Emanuelsson, 

1995). Ett annat begrepp för att beskriva taluppfattning är det engelska ordet 

number sense (Jordan, 2007). Number sense kan ibland uppfattas ha en 

vidare betydelse än taluppfattning. Här används dessa två begrepp parallellt 

och båda bär betydelsen att ha en känsla för tal och hur tal kan hanteras. 

God taluppfattning avser förståelse för tals betydelse och storlek, förståelse 

för tals relativa storlek, kännedom om tals delbarhet och förståelse för och 

användning av räknelagarna (Emanuelsson & Emanuelsson, 1997; Reys & 

Reys, 1995; Reys m fl., 1995). 

När det kommer till förståelse för tal och räkning har barn i tidig ålder 

förmåga att förstå och lära grundläggande matematik. Gelman och Gellistel 

(1978) delar in viktiga grundläggande räkneförmågor i fem principer. De 

menar att barn måste ha förståelse för dessa principer för att de ska ha en 

antalsuppfattning. De tre första anser de vara genetiskt nedärvda och 

utvecklas vanligen i tidig ålder. För att det ska vara möjligt för barn att 

hantera dessa tre principer krävs en miljö där de kan användas. 

1. Abstraktionsprincipen  

2. Ett- till ett-principen  

3. Principen om godtycklig ordning 

De två övriga principerna utvecklas i en social kontext och kräver träning:  

4. Principen om talens stabila ordning 

5. Antalsprincipen 

Principerna innebär att förstå att alla föremål som ingår i avgränsad mängd 

kan räknas oavsett vilken sorts föremål det är (1), att kunna jämföra antal 

föremål i två olika mängder genom att bilda par med ett föremål från varje 

mängd (2), att förstå att man kan starta var man vill i räkning av föremål i en 

bestämd mängd men att varje föremål bara får räknas en gång (3). Det 
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innebär också att förstå att det sista sagda uppräkningsordet är också det 

som anger antal föremål i den räknade mängden (5) och att alltid använda 

samma ordning i uppräknandet av räkneorden (4).     

När barn har problem med att hantera tal eller antal har man sett att 

svårigheter visar sig i en eller flera av de ovan nämnda principerna och detta 

för med sig svårigheter att följa skolans undervisning i matematik (Gellman 

& Gallister, 1978). Men för att elever ska uppmärksamma och uppskatta 

vikten av att ha en god taluppfattning krävs, att lärare visar tydligt att det är 

viktigare med förståelsen av och meningen i matematiken de undervisar, än 

att kunna regler och algoritmer (Reys & Reys, 1995).  

Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmåga är en av förmågorna som Lgr-11 (Skolverket 2011) 

framhåller. I kursplanen för matematik beskrivs matematiska resonemang i 

samband med logiskt tänkande, undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang (Skolverket, 2011). 

Att resonera är att utveckla och utvärdera matematiska argument, till 

exempel att motivera varför man använder ett visst räknesätt eller att 

motivera varför en utförd beräkning är korrekt. Att få möjlighet att resonera 

tros leda till ökad matematisk medvetenhet. Matematiska resonemang kan 

förstås som nio grundläggande förståelser (Lannin, J., Ellis, A. & Elliot, R, 

2011). De grundläggande förståelser som är relaterade till matematiska 

resonemang är enligt Lannin m fl. att utveckla antaganden; generalisering 

för att identifiera likheter; generalisera genom tillämpning; antaganden och 

generalisera genom användandet av termer, symboler och representationer; 

undersöka varför; motivera utifrån förförståelse; motbevisa att ett påstående 

är falskt; motiverar och bevisa styrkan av resonemanget och slutligen 

styrkande påståenden. Matematiskt resonemang är den tankeprocess som 

krävs för att göra påståenden och nå slutsatser i uppgiftslösning.  Ett 

resonemang är något som uppkommer under en följd av tankar som startar 

med en uppgift och slutar i en lösning (Lithner, 2008).  

Ett matematiskt resonemang är inte nödvändigtvis logiskt, det 

behöver inte heller vara rätt svar. Det handlar snarare om att 

kunna lyfta fram sina beslut som görs och argumentation som 

förankras i matematiska resonemang. 

     (Lithner, 2008, s. 257). 
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Vidare i texten ska resonemang förstås som de förståelser som att utveckla 

gissningar, generalisera och identifiera gemensamma nämnare, undersöka 

varför och motivera samt validera motiveringar (Lannin m fl., 2011) till-

sammans med den process som Lithner (2008) visar på. Tankekedjan är 

samlande av argument, till exempel olika representationer, värdering av de 

samlade argumenten och slutligen slutsats.  

 

BEDÖMNING 

Det är lätt att tänka att bedömning handlar om prov och betyg men här vill 

jag använda bedömning  i ett bredare perspektiv. Bedömning är en aktivitet 

som har stark koppling till inlärning och kunskap (Björklund Bistrup, 2010). 

Pettersson (2007) beskriver bedömningsprocessen genom en modell (figur 

1) vilket synliggör hur bedömning, lärtillfällen, lärande och kunskap hänger 

ihop.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bedömningsprocess enligt Pettersson (2007).  

Modellen visar vikten av att sätta kunskap, som valts att läras, i direkt 

relation till bedömning och undervisning. I bedömning för lärande bör alla 

hörn i figuren tas med (Pettersson, 2010) och elevers lärarande i matematik 

har visat sig ha en stark koppling till bedömning (Black & William, 1998; 

Hattie  & Timperley, 2007; Pettersson, 2010).  

Internationell forskning visar att bedömning ofta är generell, oprecis och 

utan hänvisning till vad som kan förbättras (Black & William, 1998). Den 

visar också att bedömning i matematik har två problem (Niss & Jensen, 

2002).  

 

Kunskap 

Lärande   Lärtillfällen 

Bedömning 
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 Uppfattning och tolkning av prestation och progression. 

 Överensstämmelsen mellan användning av bedömning och 

undervisning. 

Bedömning kan göras med olika syften. Det är vanligt att man skiljer på 

summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning handlar om att 

summera vad eleven kan vid en viss tidpunkt.  Betyg är ett exempel på 

summativ bedömning. Formativ bedömning, till skillnad från den 

summativa, ska utgöra ett stöd för elevens fortsatta lärande och användas 

som stöd och underlag för lärarens planering. När det gäller bedömning kan 

lärarens inställning ha en stor betydelse (Black & William, 1998; 2001). Vid 

formativ bedömning är det viktigt att läraren ser lärandet som en process där 

ny kunskap skapas i samspel med andra. Det förutsätter kommunikation 

mellan elev och lärare och mellan elever och mellan lärare.    

När det gäller att utveckla matematiska kunskaper bedömer förskolan sin 

verksamhet, vilket skiljer sig från skolans sammanhang där elevernas 

kunskaper bedöms. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, 

(Skolverket, 2010) har ett nytt kapitel om uppföljning, utvärdering och 

utveckling tillkommit. Här betonas att förskolan ska dokumentera barnens 

utveckling och lärande i syfte att utmana och stimulera dem och genom detta 

utvärdera kvaliten på förskolans verksamhet. Det krävs kunniga lärare, som 

får möjlighet att tillsammans reflektera för att klara uppdraget att  kartlägga 

lärandet och utveckling hos barn i relation till verksamhetens kvalitet och 

villkor (Nilsson, 2003).  

 

FÖRÄNDRING & UTVECKLING 

En förutsättning för att klara uppdraget att stimulera elevers utveckling och 

lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning (SFS 2010:800, 9 kap 2§) 

är att ha tydliga mål för var man vill med undervisningen som elever deltar i 

(Skolinspektionen, 2015). Lärare måste därför ha möjlighet att tillsammans 

kunna planera, följa upp och utvärdera undervisningen. Planering och 

reflektionstid för förskoleklasslärare ser olika ut och det visar sig att flera 

förskoleklasslärare och rektorer ser brist på tid för planering och reflektion 

som ett hinder för en god undervisning (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2013; 

Skolinspektionen, 2015). 
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Tidiga insatser och interventioner 

Bornholmsmodellen används för utveckling av barns fonologiska medveten-

het (Lundberg, 2007). Det är ett forskningsbaserat, pedagogiskt arbetssätt 

med syfte att stärka den fonologiska medvetenheten genom systematiskt 

arbete med språklekar. Genom att ordna lärande utvecklar barnens 

fonologiska medvetenhet som i sin tur är grunden för att lära sig att läsa och 

skriva. Bornholmsmodellen är en framgångsrik och välbeforskad modell 

inom läs- och skrivinlärning. Det genomfördes en stor studie 1980 och en 

liknande uppföljande studie 2007.  

Båda studierna visar på positiva resultat, både gällande utveckling av 

fonologisk medvetenhet men även för att identifiera och hjälpa elever med 

dyslexi (Lundberg, 2007). När det gäller lässvårigheter verkar fonologisk 

medvetenhet vara en nyckelfaktor. Någon sådan lika tydlig motsvarighet 

finns inte belagd i forskning om matematiksvårigheter. Men mycket pekar på 

att god taluppfattning tillsammans med resonemang är viktiga komponenter 

(Sterner, 2015). I sin licentiatuppsats Tal, resonemang och representationer 

- en intervention i matematik i förskoleklass visar Sterner att interventionen 

ger en signifikant effekt på elevers kunskapsutveckling i matematik.  

De kunskaper elever har med sig när de kommer till förskoleklass har visat 

sig vara en stark indikation för framgångar i skolan och forskning pekar på 

vikten av tidiga insatser för bättre långsiktiga resultat (Aubrey, Dahl & 

Godfrey, 2006; Lundberg, 2007; Duncan m fl., 2007; Nunes m fl., 2011). När 

det gäller matematik har det visat sig att tidiga insatser påverkar de fortsatta 

studieresultaten (Holmes & Dowker, 2013). De kunskaper som elever har 

med sig in i skolan påverkar deras fortsatta möjligheter (Clements & Samara, 

2007; 2009; Geary, 2011). Vissa barn som saknar erfarenhet från 

matematiskt resonemang under förskoleåldern och börjar skolan med svag 

matematisk kunskap utvecklar ytterligare matematiksvårigheter (Clements 

& Sarama 2009; Geary, 2011). Förutom resonemang har även number sense 

visat sig vara en stark indikator för matematiksvårigheter (Jordan, Kaplan, 

Olah & Locuniak, 2006; Jordan, Kaplan, Locuniak & Ramineni, 2007). 

Geary, Berch & Mann Koepke (2015) visar att elever som börjar årskurs 1 och 

har en förståelse för tal och tals representationer lyckas bättre med sin 

matematikinlärning.  

Resultat visar att interventioner i matematik kan vara framgångsrika för att 

främja nödvändiga matematikkunskaper redan innan skolstarten (Aunio, 

Hautamäki & Van Luit, 2010; Clements, Samara, Lange & Wolfe, 2011; 

Cohen, Dowker, Heine Kaufmann & Kucian, 2013; Mononen, Anunio, 

Koponen & Aro, 2014). Sterner (2015) visar att strukturerat arbete i förskole-
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klass kring number sense tillsammans med resonemang visar goda resultat 

på elevers matematikkunskaper speciellt för de elever som visar svag tal-

uppfattning vid start i förskoleklass. 

En stor del av forskningen är samstämmig på området men Häggblom 

(2000) visar att elevers kunskapsutveckling inte är statisk genom skolåren. 

Prediktionsvärdet av hur elever lyckas under skoltiden, utifrån deras resultat 

vid 6 års ålder, är litet. Kunskapsdynamiken visar sig variera av miljö och 

över tid.  
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TEORETISK FÖRSTÅELSEGRUND 

Olika teorier och ramverk har hjälpt mig att se och upptäcka olika aspekter 

på området. I kapitlet presenteras de teoretiska perspektiv som studien vilar 

på och som ligger till grund för analys av empiri i denna licentiatavhandling. 

Jag kommer att belysa de ramverk och teorier som jag tagit hjälp av och 

inspirerats av. 

En teori omfattar ofta en strukturerad uppsättning hypoteser, principer och 

begrepp som ska hjälpa oss att förklara företeelser eller händelser. Målet 

med en teori är att den ger en förklaring på ett observerat fenomen (Niss 

2007).  Eftersom teorier är konstruktioner av den kända världen och inte av 

världen, betyder det att vi faktiskt kan göra olika tolkningar beroende av 

vilken teori vi väljer att använda. Teorier är inte sanna eller falska utan finns 

bara för att göra världen begriplig (Radford, 2013). Teorier kan alltså inte ge 

oss enkla svar som kan visa hur vi ska göra eller borde göra för optimal 

inlärning men teorier kan styra och ge oss vägledning i vårt letande efter 

svar. 

En inlärningsteori är beroende av vilket perspektiv som väljs som 

utgångspunkt för att undersöka lärande. Lärande sker alltid i ett 

sammanhang. En lärsituation kan förenklat delas in i två delar, form och 

innehåll (Kroksmark, 2003). Formen är inramningen, hur det går till och 

vilka personer/relationer som finns i lärsituationen och innehållet är 

handlingen som sker i lärsituationen. Formen svarar på frågorna vem, var, 

hur och när. Medan innehållet svarar på frågan vad. Varför svarar på hur 

form och innehåll hänger samman och hur det svarar mot frågeställarens 

intentioner (Jensen, 2011). Jag har av denna anledning valt att använda 

dessa frågeord i mina forskningsfrågor.  

 

1. VAD uppmärksammar förskoleklasslärare beträffande elevers 

matematikutveckling?  

2. NÄR blir elevers matematikutveckling synlig för förskoleklassläraren? 

3. NÄR blir elever i risk att hamna i matematiksvårigheter synliga för 

förskoleklassläraren? 

4. HUR och VARFÖR blir matematikutveckling synlig för förskoleklasslärare 

att följa och analysera?  
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I det här kapitlet beskriver jag de teoretiska utgångspunkter, som utgör 

basen och förförståelsen för det tidigare beskrivna forskningsområdet samt 

de teorier och ramverk som senare kommer att hjälpa mig i förståelsen och 

tolkningen av resultatet. 

 

LÄRANDE I ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

I det vardagliga livet samspelar vi ständigt med andra människor. Vi tänker 

tillsammans. I den här studien har jag valt att se lärande som en del av 

människors ständiga verksamhet. Jag väljer att utgå från att se människan 

utifrån att hen är läraktig och har förmåga att använda sina erfarenheter. 

Sätt vi lär är beroende av det sociala och kulturella sammanhanget vi 

befinner oss i. Det är inte utan betydelse vad vi föds med men i ett större 

sammanhang skapas ny kunskap som vi tar med oss tillsammans med andra 

(Säljö, 2000).  

Kommande teoriavsnitt är inriktat på att beskriva lärande i sammanhanget 

av interventionsmaterialet med gemensamma aktiviteter och resonemangs-

förmåga som centrala delar. Utifrån en övergripande sociokulturell teori som 

bas har jag försökt att förstå de centrala delarna vilket lett mig vidare till 

andra teorier och ramverk som varit till hjälp senare i analysarbetet. 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är 

intresset för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet visar 

tydligt att viljan till lärande beror på hur meningsfullt det upplevs, vilket i sin 

tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga (Dyshte, 2003).  

I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer 

och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i 

framtiden.             

                (Säljö 2000, s. 13).   

I ett större sammanhang betyder det att kunskap lever först i samspel mellan 

människor och sedan blir en del av den enskilde individen och hens 

tänkande och handlande. Kunskapen kommer sedan tillbaka i nya 

kommunikativa sammanhang och lärande bör därför förstås i ett 

kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. I en kort historisk tillbaka-

blick på människans biologiska utveckling, gjord av Säljö (2000), 

konstateras att våra biologiska förutsättningar inte har förändrats märkbart 

under väldigt lång tid. Det var däremot skett en stor förändring i våra 

intellektuella och fysiska färdigheter och i våra kunskaper. Men vi ser inte 
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förändringarna genom att analysera hjärnan eller nervsystemet. 

Förändringarna blir synliga först när vi tittar på de redskap eller verktyg som 

vi använder för att observera och bearbeta omvärlden och den kollektiva 

kunskap som byggts upp. Med redskap eller verktyg menas här de resurser, 

både språkliga och fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi 

tolkar och agerar i vår omvärld. 

Det finns variation i gruppen av teorier som återfinns under paraplyet 

sociokulturellt/kulturhistoriskt perspektiv men vissa gemensamma generella 

drag finns alltid representerade:  

 

 Lärande är socialt 

 Lärande är socialt medierad med mottagligt stöd i 

prestation/utförande. 

 Lärande förmedlas av kulturella redskap och artefakter 

 Lärande sker i praxisgemenskaper och av förändringar i deltagandet 

i dessa gemenskaper. 

Det är inom gemenskaper som lärande sker. Mening och social tillhörighet 

skapas där den lärande inte är individen, utan individen i ett visst socialt 

sammanhang. Antagandet är att lärande och utveckling är socialt 

konstruerade och underlättas av engagemang i en gemensam verksamhet 

(Portes & Salas, 2011). Lärande är mycket mer än det som sker i elevers 

huvud och har att göra med omgivningen. Det är genom interaktion mellan 

människor som mening skapas (Dysthe, 1996). Lärande har alltså med 

relation att göra och sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel. 

I lärprocessen är språk och kommunikation grundläggande delar och 

balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande del i 

lärmiljön. 

I försök att förstå lärande, med utgångspunkt i mina frågeställningar, har 

Vygotskijs arbete varit till hjälp. Hans idéer ligger till grund för den 

sociokulturella teorin och Vygotskij var särskilt intresserad av hur högre 

mentala processer bildas. Vidare i avsnittet tas några centrala delar i teorin 

upp. 

Vardagliga och vetenskapliga begrepp 

Vardagliga och vetenskapliga begrepp skiljer sig åt (Vygotskij & Kozulin, 

1986). Med utgångspunkt i det som barnet redan vet, får barnet de 

vardagliga begreppen genom erfarenheter i vardagen och utvecklas genom 

upplevelse av begreppet i olika situationer. Ingen undervisning eller 
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förklaring behöver ligga till grund för vardagliga begreppskonstruktioner. 

Det motsatta gäller för de vetenskapliga begrepp som startar i undervisning. 

För att utveckla dessa vetenskapliga begrepp behövs ett samarbete mellan 

barnet och läraren (Chaiklin, 2003; Vygotskij & Kozulin, 1986). Vygotskij 

sätter på det sättet undervisning i centrum för utveckling. Undervisningen i 

skolan bidrar till att utvecklar en förmåga att uppfatta en del av sitt eget 

agerande mera generellt och lär sig att mentalt bortse från handlingar för att 

kunna fokusera på den mentala aktiviteten (Wood & Nilsson, 1999). Språk 

och kommunikation och även undervisning sätts i centrum för den 

intellektuella och personliga utvecklingen. Att arbeta tillsammans i grupp 

och samlas i helklass för att redovisa sina lösningar bidrar utifrån Vygotskijs 

synsätt till uppkomsten av processer som rör matematisk reflektion, 

självreglering och bedömning (Wood & Nilsson, 1999). 

Den närmaste utvecklingszonen, ZPD  

Skillnaden mellan vad barnet kan klara själv och vad barnet kan göra 

tillsammans med en mer kvalificerad person, till exempel en vuxen, kallar 

Vygotskij zonen av proximal utveckling, ZPD (Vygotskij, 1978; Vygotskij & 

Kozulin, 1986; Chaiklin, 2003).  

What is the zone of proximal development today will be the actual 

development level tomorrow – that is, what a child can do with 

assistance today she will be able to do by herself tomorrow. 

         (Vygotskij 1978, s. 33).  

Chaiklin (2003) betonar vikten av att förstå och tolka Vygotskijs begrepp 

närmaste utvecklingszonen som en del av Vygotskijs generella analys av 

barns utveckling. Skott, Jess, Hansen, & Lundin (2010) har på ett tydligt och 

sammanfattande sätt beskrivit vad den närmaste utvecklingszonen är och 

vad den inte är.  

Att lärande skapar den närmaste utvecklingszonen betyder att 

lärande kan förverkliga en rad möjliga utvecklingsprocesser, som 

var för sig endast kan förlöpa när barnet interagerar med 

människor i sin omgivning och i samarbete med vissa former med 

ett visst innehåll. ZPD är alltså inte ett intervall på en fastlagd 

utvecklingskurva, utan en rad potentiella utvecklingsspår som kan 

aktiveras genom undervisning. Olika typer av undervisning kan 

alltså hejda eller sätta igång olika typer av lärande och därmed 

olika utvecklingsprocesser. ZPD betyder alltså inte en på förhand 

fastlagd utvecklingszon (eller lärandezon) som undervisningen 
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ska inriktas på. Den närmast utvecklingszonen är snarare ett 

möjligt resultat av deltagande i social praxis som t ex. den i ett 

klassrum.  

 (Skott m fl., 2010, s.106) 

God undervisning, där utgångspunkten ska vara elevers potential att 

prestera, ger möjlighet till förändring och skapar den närmaste utvecklings-

zonen. I den proximala utvecklingszonen, ZPD, finns fyra lärandefaser; först 

att lära med hjälp av andra; sedan att självständigt lyckas; pröva i nya 

situationer och slutligen återgång till tidigare faser för att lära nytt (Kozulin, 

1995). 

Kontexter och lärande  

I ett sociokulturellt perspektiv ses inte kontexten som något separat. Det är 

inte så att en handling föregås av en kontext utan alla våra handlingar och 

vår förståelse ingår i, skapar och återskapar kontexter (Säljö, 2000). 

Möjligheter till lärande uppstår i det enskilda klassrummet. Elever deltar i 

gemenskaper som de inledningsvis kanske inte förstår meningen med och 

kanske inte heller ser vart det leder. Det är kommunikationen i gemen-

skapen, som bestämmer potentialen för lärande. (Skott m fl., 2010). Lärande 

är inte en separat aktivitet som är isolerad till skolor utan lärande består i 

elevens/barnets utvecklande av mer och mer avancerat sätt att delta i 

gemenskaper (Wenger, 1998; Lave & Wenger, 2007). För lärande är tre 

viktiga delar med och påverkar, var, vem/vilka och hur. 

 

 Var sker lärandet? 

 Vilka är involverade och hur är deras relation? 

 Hur överförs det som ska läras? 

Lave & Wenger (2007) skriver att situerat lärande innebär att vi lär under en 

aktivitet eller i en situation och att dessa aktiviteter och situationer påverkar 

vad och hur vi lär oss. Det situerade lärandet ger kunskaper om liknande 

aktiviteter och situationer. Det skulle innebära att i ett undervisnings-

sammanhang lär elever inte bara ämnesinnehållet utan hela situationen som 

lärandet sker i. Lärarens sätt att undervisa och miljön runt påverkar alltså 

elevens inlärning och upplevelse.  
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KUNSKAP OCH LÄRANDE 

Studien är designad utifrån idén att skolkunskap och praktik kan anses 

utgöra av tre sinsemellan relaterade budskapsbärande meddelandesystem 

för lärande i skolan; STYRDOKUMENT, PEDAGOGIK och BEDÖMNING1 

(Bernstein, 1973) där: 

Curriculum defines what counts as valid knowledge, pedagogy 

defines what counts as valid transmission of knowledge, and 

evaluation defines what counts as a valid realization of the 

knowledge on the part of the taught. 

       (Bernstein, 1973 s. 85).  

Bernstein menar att STYRDOKUMENT definierar vad som räknas som giltig 

kunskap, PEDAGOGIK definierar vad som räknas som giltig överföring av 

kunskap och BEDÖMNING definierar vad som räknas som giltigt 

förverkligande av lärd kunskap.   

Bernsteins teori är inte neutral utan kodad utifrån rådande makt-

förhållanden. Med begreppen klassifikation och inramning karakteriserades 

koden som antingen synlig eller osynlig. I denna studie väljer jag att inte 

koda systemet utan centrerar enbart kring det som Bernstein (1973) 

benämner de tre sinsemellan relaterade kunskapsbärande meddelande-

system i utbildning. Jag presenterar, i figur 2, hur delarna i det kunskaps-

bärande systemet förhåller sig till varandra och hur de kommer att tolkas i 

denna studie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tolkning av Bernsteins kunskapsbärande meddelandesystem (1973). 

                                                             
1 Dessa tre kunskapsbärande meddelandesystem kommer vidare i texten att skrivas med versaler för att 

särskilja från innehållsorden styrdokument, pedagogik och bedömning.  
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I kontexten, som i detta fall är förskoleklassen, finns alltså de sinsemellan 

relaterade kunskapsbärande meddelandesystem. Lärandet i förskoleklassen 

schematiseras, i figur 2, av kunskapsflödet genom systemet och hur de olika 

meddelandesystemen påverkar, möjliggör eller hindrar elevers och lärares 

möjligheter till lärande. I studien används dessa system som hjälp för att 

fokusera och avgränsa förklaringen av förskoleklasslärares möjligheter att 

följa och analysera elevers kunnande. I tolkningen av de kunskapsbärande 

systemen utgör STYRDOKUMENT ram för giltig kunskap som ska överföras 

vilket i detta sammanhang avser läroplaner, riktlinjer, ämneskunskaper samt 

tolkningar som görs av innehåll i relation till vilken kunskap som ska 

överföras. PEDAGOGIK utgör ram för överförd kunskap och avser strukturer, 

miljö, resonemang, kommunikation och pedagogisk kunskap. Ram för lärd 

kunskap är BEDÖMNING och avser här olika möjligheter att få syn på elevers 

kunnande. 

Rapporten Adding It Up (Kilpatrick m fl., 2001) ger en rekommendation 

över hur undervisning bör se ut för att förbättra matematiklärandet. 

Effektivitet i matematikundervisning och lärande beskrivs som en 

kombination av lärares kunskap och användning av matematiska innehåll, 

av lärares uppmärksamhet på elever och arbete med elever samt elevers 

engagemang i matematiska uppgifter och elevers användning av 

matematiska uppgifter. Dessa kan ses som tre områden: 

1. Lärares kunskap om matematiska innehåll 

Lärares användning av matematiska innehåll 

2. Lärares uppmärksamhet på elever 

Lärares arbete med elever 

3. Elevers engagemang i matematiska uppgifter  

Elevers användning av matematiska uppgifter 

En omfattande studie av lärare, med syfte att klargöra vad lärare till elever 

som presterar bra har gemensamt, visar att det avgörande för elevers lärande 

är lärares aktiva roll i att utmana elevers tänkande anpassat utifrån varje 

elevs förutsättningar (Askew, Brown, Rhodes, William & Johansson, 1997). 

Studier har också visat att lärare saknar den matematiska kunskap som 

behövs för att stimulera elevers matematiska tänkande (Ball & Bass, 2000; 

Ma, 1999). Vad matematiklärare behöver kunna har flera forskare funderat 

kring (Shulman, 1986; Ball, 2003; Ball, Hill & Bass, 2005; Goodchild, 2014).  

Matematiska kunskaper för undervisning kan redovisas som olika 

pedagogiska kunskaper. Ball (2003) beskriver det som; pedagogisk kunskap, 

PK, innebär kunskap att undervisa; pedagogiskt kunskapsinnehåll, PCK,  

kunskap om att undervisa matematik och kunskapsinnehåll, CK, kunskap om 
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matematik. Jag avser inte att särskilja de olika pedagogiska kunskaper som 

lärare behöver utan konstaterar att en kombination av lärares kunskap och 

användning av matematiska innehåll påverkar elevers lärande.  

Kunskap har betydelsen fakta, förståelse och färdigheter som är tillägnade 

genom utbildning eller genom erfarenhet. En samling kunskaper som kan 

omsättas i faktiskt handlande benämns som kunnande (www.NE.se). 

Kunnandet kan sägas vara förmågan att använda det man lärt. Jag väljer att 

fokusera på kunnande och använder Wells teori kring kunnandetsspiral 

(Wells, 1999). 

 

 
  

Figur 3. Kunnandets spiral. (Wells, 1999). 

I figur 3 visas att nytt kunnande startar i egna erfarenheter och kunnandet 

just vid det tillfället. Detta förstärks med ny information och omvandlas till 

ny förståelse och nytt kunnande genom kunskapsbyggande med andra. Varje 

vetandespiral börjar med förståelsen av tidigare erfarenhet som tas med in i 

situationen. På olika sätt blir sedan ny information tillgänglig, till exempel 

genom text, situation eller aktivitet. För att den nya informationen ska leda 

till ökad förståelse behövs ett gemensamt kunskapsbyggande i menings-

skapande handling, dialog och utvärdering (Wells, 1999). 

Forskning visar att god undervisning är förankrad i kunskap om läroplaner, 

undervisning och lärande (Håkansson & Sundberg, 2012). I en rapport från 

Skolverket (2013b) lyfts fem exempel på verktyg fram för att stärka 

undervisning, där läraren är i fokus i alla fem delarna. Det framhålls att det 

är viktigt att läraren använder en bredd och variation i undervisnings-

metoder och skapar ett tillåtande dialogklimat. Läraren bör även se till att 

skapa trygghet och se alla elever. Vidare har det visat sig vara framgångsrikt 

att lärare uppmuntrar erfarenhetsutbyte mellan elever och även att lärare är 

insatta i och använder formativ bedömning i sin klassrumspraktik.  

http://www.ne.se/
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Lärande genom fortbildning 

En viktig lärdom från forskning kring lärares kunskaper, 

kompetenser och effektiv undervisning är att lärare utvecklar sitt 

yrkeskunnande genom att delta i stimulerande lärandemiljöer 

med kolleger och elever. 

                                           (Håkansson & Sundberg 2012 s.200) 

 

Kollegialt lärande behövs för att utveckla undervisningen eftersom elevers 

lärande påverkas positivt om lärares kompetensutveckling leder till att lärare 

tillsammans reflekterar kring sin undervisning (Håkansson & Sundberg, 

2012; Timperley, 2013). Det har även visat sig att fortbildning fungerar 

bättre om den är över tid (Emanuelsson, 2001) speciellt om kompetens-

utveckling är för att synliggöra sin egen syn på kunskap, lärande och 

bedömning deltagandet innebär att genomgå en förändring (Lindvall, 2004). 

Andersson (2015) visar att om lärare får tid och stöd i sin fortbildning i 

formativ bedömning så leder det till ökade elevprestationer i matematik. 

Timperley’s forskning, att främja lärares professionella utveckling, har som 

syfte att förbättra elevers  lärande och har ett tydligt fokus på elever både i 

början och i slutet av lärprocessen (Timperly, 2013). 

 

 
 

Figur 4. Illustration av den cykliska process som Helen Timperley förespråkar för 

lärares professionsutveckling. 

Vilka kunskaper och 
förmågor behöver 
eleverna utveckla?

Vilka kunskaper, 
färdigheter och förmågor 
behöver lärarna utveckla 

för att tillgodose elevernas 
behov?

Vilket stöd behöver 
lärarna för att förbättra 

elevernas resultat?

Fördjupa och förfina 
professionell kunskap och 
färdigheter. Eleverna får 

nya erfarenheter av 
lärande.

Bedömnning. Vilka 
effekter har ett nytt 

agerande haft på 
elevernas resultat?
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Timperleys cykliska process grundar sig i en forskningssammanställning om 

proffessionellt lärande och utveckling. Den cykliska processen startar med 

att lärare undersöker vilka kunskaper och förmågor som deras elever 

behöver utveckla. När lärare förstår elevernas behov kan de gå vidare och 

undersöka vilka kunskaper, färdigheter och förmågor de själva behöver  för 

att tillgodose elevers behov. Utifrån detta fördjupar lärare sina kunskaper 

och färdigheter inom de identifierade områdena som ska komma elever 

tilldel. Innan processen går in i en ny cykel analyseras vilka effekter ett nytt 

agerande har haft på elevers kunskaper och förmågor.  

I detta kapitel har jag placerat och visat hur min avhandling ska förstås i 

relation till kontext, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Nu följer en 

framställning av studiens metodologi. 
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METOD 

I följande kapitel presenteras och motiveras designen som används i denna 

studie. Kapitlet inleds med urval av informanter sedan följer utgångspunkter 

i vald forskningsteoretisk ansats för att sedan fortsätta med presentation av 

metoder och genomförande. 

 

URVAL 

Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien. En 

interventionsgrupp med 85 elever, samt en ordinarie grupp med 64 elever. 

För att få en uppfattning om arbetsmaterialets möjligheter för förskole-

klasslärares och elevers lärande och utveckling fungerar den ena gruppen 

som interventionsgrupp med ett medvetet arbete med matematik. Den andra 

gruppen fungerar som en ordinarie grupp där inga åtgärder vidtogs utan 

dessa förskoleklassgrupper har under testperioden följt sin ordinarie 

planering och undervisning. Jag väljer att kalla den grupp som inte deltog i 

intervention för ordinarie då de följde sin ordinarie verksamhet och då jag 

inte använder dem som en traditionell kontrollgrupp utan snarare som en 

kontrastgrupp för att möjliggöra upptäckten av olikheter, skillnader eller 

kritiska punkter. 

Utifrån underlag från skolkontoret i aktuell kommun har skolor valts ut och 

rektorer tillfrågats. Valet av skolområden och klasser i underlaget utgick från 

liknande förutsättningar och liknande socioekonomiska och etiska faktorer 

hos elever. Urvalet byggde på de tillfrågade rektorernas intresse och i nästa 

steg förskoleklasslärarnas intresse att medverka i studien. Alla tillfrågade 

rektorer fick informationen att en kartläggning av matematik i förskoleklass 

skulle genomföras. Ingen av rektorerna fick dock i detta skede information 

om hur studien skulle genomföras.  
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Figur 5. Empirigruppernas fördelning. 

Fyra skolor är med i studien (figur 5), två skolor ingår i interventions-

gruppen och två skolor ingår i den ordinarie gruppen. På interventions-

skolorna finns totalt sex förskoleklasser och fyra av dessa ingår i studien men 

förskoleklasslärarna från de övriga två förskoleklasserna deltar även de i 

interventionen och fortbildningen. På de ordinarie skolorna finns fyra 

förskoleklasser och tre ingår i studien. I studien ingick totalt 11 förskole-

klasslärare. Av dessa var åtta från interventionsgruppen och tre stycken 

kopplade till den ordinarie gruppen. Anledning till att det var fler förskole-

klasslärare i interventionsgruppen berodde på organisationen av förskole-

klasserna, i flera av dessa hade två pedagoger ansvar för matematik vilket 

gjorde att alla förskoleklasslärare på interventionsskolorna använde 

materialet samt deltog i fortbildning.  

Genom att genomföra en intervention, påverkade och manipulerade jag 

förskoleklassernas undervisning. Jag valde därför att tänka på dessa 

förskoleklasser som en trädgård där jag var och petade och försökte styra. De 

grupper där jag inte medvetet påverkade tillhör skogen. Jag benämner 

fortsättningsvis grupperna Trädgårdsgruppen och Skogsgruppen. 

Interventionsgruppens fyra förskoleklasser kallar jag Trädgårdsgruppen: 

Hallon, Smultron, Jordgubbar och Vinbär. De tre förskoleklasserna inom 

den ordinarie gruppen benämner jag, Skogsgruppen: Lingon, Blåbär och 

Hjortron.  

I en av förskoleklasserna i Trädgårdsgruppen och i en av förskoleklasserna i 

Skogsgruppen skedde personalförändringar under förskoleklassåret. I 

Trädgårdsgruppen slutade en av förskoleklasslärarna. Förskoleklassläraren 

hade deltagit vid första intervjun och första bedömningstillfället samt första 

fortbildningsträffen. Vid både intervjutillfället och bedömningstillfället var 

det två förskoleklasslärare som representerade denna förskoleklass. Den 

andra förskoleklassläraren fullföljde arbetet i klassen och sitt deltagande i 

studien tillsammans med den nya förskoleklassläraren. I Skogsgruppen 

slutade en förskoleklasslärare som var ansvarig för planeringen av 

matematikarbetet kort efter att studien påbörjats. Förskoleklassläraren hade 

4 skolor

2 skolor

4 klasser

85 elever

Intervention

2 skolor

3 klasser

64 elever

Ordinarie 
undervisning
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tillsammans med sin kollega deltagit vid första intervjun och första 

bedömningen. Kollegan tog över rollen som informant i studien och stod 

initialt för matematikplaneringen. Senare togs matematikarbetet i förskole-

klassen över av en vikarie.  

I förskoleklasserna fanns olika yrkeskategorier av pedagoger representerade. 

Det fanns förskollärare, förskollärare med behörighet för grundskolans 

tidigare år, grundskollärare och grundskollärare med behörighet för 

förskoleklass. Jag har valt att inte inrikta mig på pedagogernas olika 

personliga förutsättningar utan fokuserar på möjligheter för gruppen lärare i 

förskoleklass. Jag använder förskoleklasslärare som benämning på alla 

pedagoger som medverkar i studien.  

 

FORSKNINGSTEORETISK ANSATS 

Den syn vi har om hur vi skaffar information om världen avgör, grovt 

generaliserat, vilken forskningsansats vi antar i forskning. Utifrån syftet med 

studien var jag i första hand intresserad av att söka en förståelse men även 

till viss del att förklara. Jag har antagit ett avstånd till det studerade genom 

data i form av siffror men till största delen haft en närhet till och interaktion 

med dem jag har studerat. Detta sammantaget gör att jag anser det 

motiverat att ta en utgångspunkt i kvalitativ forskning men med en 

medvetenhet att studien även har kvantitativa inslag.   

Generellt är kvantitativa metoder mindre flexibla än kvalitativa metoder 

(Cohen, Manion & Morrison, 2011). Kvantitativa metoder har använts i 

studien för att kontrastera grupper och synliggöra skillnader. För att besvara 

syftet förklaras och förstås dessa skillnader genom att använda de mer 

flexibla kvalitativa metoderna. En variation av kvalitativa forskningsmetoder 

används inom flera olika discipliner utifrån att kvalitativa metoder kan 

definieras på flera olika sätt (Yin, 2007; Merriam, 2009; Cohen m fl., 2011; 

Bassey, 1999). Bassey framhåller att kvalitativ forskning är användbar om 

det finns begränsad kunskap om det undersökta fenomenet. Yin (2014) 

pekar på fem gemensamma aspekter som han anser vara utmärkande för 

kvalitativ forskning. Det är studier som tillskrivs människors liv under 

verkliga förhållanden, som strävar efter att återge människors åsikter och 

synsätt, innefattar sammanhang och omständigheter som människor lever 

i. Det är studier som ger insikter vilket kan förklara socialt beteende och 

som strävar efter att använda många källor istället för en enda typ av belägg. 

För att studera lärande i ett sociokulturellt perspektiv, bör enligt Säljö 

(2000) tre olika, men samverkande företeelser uppmärksammas: utveckling 
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och användning av 1) intellektuella redskap, 2) fysiska redskap och 

kommunikation samt 3) olika former av samarbete.  Med dessa aspekter i 

fokus och samtidigt med medvetenhet om att matematikinlärning och 

matematiksvårigheter kan bero på många olika faktorer har alltså både 

kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpats.  Empiri har genererats 

genom insamling av data från klassrumsobservationer, kunskapstest med 

elever, intervjuer med elever och förskoleklasslärare och bedömningsenkät 

riktad till förskoleklasslärare beträffande elevers kunskaper.  

När frågor som hur eller varför ställs är fallstudien att föredra då intresset 

ligger i det som sker i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2007). För att 

undersöka och utvärdera materialet Tänka, resonera och räkna i förskole-

klass (Sterner m fl., 2014) tar den här studien sin utgångspunkt i en 

fallstudie, som med Yins definition betyder att studera ett fenomen i dess 

verkliga sammanhang (Yin, 2007; se även Merriam, 2009; Cohen m fl.2011).  

 

FALLSTUDIE 

För att systematiskt studera en företeelse kan fallstudie vara ett metodiskt 

angreppssätt (Merriam, 2009; Yin, 2007; Cohen m fl., 2011; Bassey, 1999). 

Fallstudie definieras av Merriam (1994) som en helhetsinriktad beskrivning 

och analys av en enda enhet eller företeelse. En mer teknisk definition 

presenteras av Yin där en fallstudie utgör en empirisk undersökning som 

studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Framför allt då där 

gränserna mellan företeelse och kontext är oklara (2009). Cohen m fl. (2011) 

definition på fallstudie är att forskaren observerar egenskaperna hos en 

speciell enhet till exempel ett barn, en klass, en skola eller ett samhälle. 

Syftet är då att gräva djupt och analysera de fenomen som utgör enheten för 

att fastställa generaliseringar om den breda befolkningen som den enheten 

tillhör. Andra forskare, vars uppfattning Bassy (1999) redovisar ser det dock 

som mycket problematiskt att utifrån fallstudie dra slutsatser som gäller en 

större befolkning.  

Fyra egenskaper som är utmärkande för fallstudien är att de oftast är 

partikularistiska, vilket innebär att de har fokus på en viss händelse eller 

företeelse. Fallstudier är också deskriptiva och heuristiska, vilket oftast 

betyder en omfattande beskrivning av det som studeras för att förbättra 

förståelse. Fallstudien bygger även på ett induktivt resonemang, där 

slutsatser uppstår från empiriska erfarenheter (Merriam, 2001). En 

fallstudie är en egen forskningsmetod med egen design och metodologiska 

tillvägagångssätt (Yin, 2009). Tre specifika tillvägagångssätt lyfts fram; 
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multipla källor, sammanställning av empiri, belägg- och beviskedja med 

tydliga kopplingar. Dessa tre tillvägagångssätt har varit vägledande i 

utförande av studien. Angående multipla källor kan, enligt Yin, sex olika 

källor ligga till grund för belägg och empiri inom fallstudien.  

 

• Personliga noteringar  

• Formella skriftliga källor 

• Intervjuer 

• Direkta observationer 

• Deltagande observationer 

• Fysiska artefakter (t ex material)    

Vidare i kapitlet beskrivs vilka, utifrån Yins (2009) av källorna som ligger till 

grund för genererad empiri i studien samt på vilket sätt de använts.  

 

METODER FÖR EMPIRIGENERERING 

Flera olika kvalitativa och kvantitativa metoder har använts i studien; 

intervjuer med förskoleklasslärarna och eleverna, bedömningsenkät, klass-

rumsobservationer, för- och eftertest av förskoleklasselevernas matematik-

kunnande samt ett interventionsmaterial som använts i fortbildning och i 

verksamhet. Genereringen av empiri har överlappande skett under perioden 

november 2012 till juni 2013.  

Tidsram  

Under en period november 2012 till juni 2013 genererades den empiri som 

användes som underlag. Generering till skillnad från insamling av empiri 

öppnar för de delar av empirin som skapas i situationen. I tabell 3 visas en 

översikt över empirigenereringen som följs av en beskrivning av 

empirigenereringen månad för månad.  Vidare i texten följer en fördjupning 

kring de olika genereringsmetoderna som använts. 
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Tabell 3. Empirigenerering över tidsperioden november 2012 till juni 2013. 

 
 
 

 
nov 

 
dec 

 
jan 

 
feb 

 
mars 

 
april 

 
maj 

 
juni 

 
Fortbildn. 

 
v.44 
Träff 

 
v.49 

Tema 1 

 
v.5 

Tema 2 

 
v.8 

Tema 3 

 
v.13 

Tema 4 

  
v.22 
Träff 

 

 
Arbetet  
I-material 

  
Tema 1 
v.3,4,5 

 
Tema 2 
v.6,7,8 

 
Tema 3 
v.9,11,12 

 
Tema 4 

v.15,16,17 

   

 
Elever 
 

 
ENT A 

      
ENT B 

Intervju 

 

 
Trädgårds
lärare 

 
Intervju 
Bedöma 

  
Observation 

Bedöma 

  
Observation 

Bedöma 

  
Bedöma 

 
Intervju 

 
Skogs 
lärare 
 

 
Intervju 
Bedöma 

  
Observation 

Bedöma 

  
Observation 

Bedöma 

  
Observation 

Bedöma 

 
Intervju 

 

I november 2012 förtestades alla eleverna med ENT A och alla 

förskoleklasslärare intervjuades och gjorde en bedömning av elevernas 

matematikkunnande. Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare träffades första 

gången för en informationsträff. 

I december 2012 inleddes fortbildningen för Trädgårdsgruppens förskole-

klasslärare. Förskoleklasslärarna i Trädgårdsgruppen arbetar sedan med 

Tema 1 med sina förskoleklasser under tre veckor (ca 30 minuter/dag).  

I januari 2013 fortsatte fortbildningen inför Tema 2, med Trädgårds-

gruppens förskoleklasslärare. Trädgårdsgruppen arbetar sedan med Tema 2 

i sina grupper under tre veckor. Observationer genomförs i alla förskole-

klasser i både Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen. Alla förskoleklasslärare 

genomförde sin andra bedömning av elevernas matematik-kunnande.  

I februari 2013 var fortbildningens fokus Tema 3 och Trädgårdsgruppen 

arbetade med Tema 3 i sina respektive förskoleklasser.  

I mars 2013 var fortbildnings fokus Tema 4 och Trädgårdsgruppens förskole-

klasslärare arbetade med Tema 4. Observationer genomfördes återigen i alla 

förskoleklasser. Alla förskoleklasslärare gjorde sin tredje bedömning av 

elevernas matematikkunnande.  

I maj 2013 avslutades fortbildningen med en avslutande träff med 

Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare. Alla eleverna, i både Trädgårds- och 
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Skogsgruppen eftertestas med ENT B och intervjuades. Alla förskoleklass-

lärare gjorde den fjärde bedömningen av elevernas matematikkunnande. 

Observationer genomfördes i Skogsgruppens förskoleklasser.  

I juni 2013 genomfördes intervjuer med alla förskoleklasslärare i både 

Skogs- och Trädgårdsgruppen. 

Vidare i avsnittet presenteras en mer detaljerat beskrivning av de olika 

metoderna och hur de används i klassrum, i fortbildning och i bedömning av 

förskoleklasselevernas matematikkunnande. 

Interventionsmaterialet 

Materialet, Tänka, resonera och räkna i förskoleklass utvecklat av Sterner, 

Wallby & Helenius (2014), användes i denna studie som ett interventions-

material. Materialet är designat för att bidra till kunskapsutveckling av tal 

och räkning i förskoleklass genom att bygga upp en strukturerad verksamhet 

i matematik där elever både individuellt och i grupp får möta, använda, 

utveckla och resonera kring olika representationer av tal (Sterner & 

Helenius, 2015). Materialet utgår från att grunden till lärande byggs genom 

social interaktion och att utvecklingen av många olika representationer antas 

spela en stor roll i elevers fortsatta matematiska utveckling.  Att öka elevers 

resonemangsförmåga och synliggöra hur elever utvecklar förståelse för 

matematiska principer genom gemensamma aktiviteter är viktiga syften med 

materialet. Materialet utgår från forskning, styrdokument och beprövad 

erfarenhet. Genom arbete inom området tal och räkning antas möjligheten 

öka att få syn på elevers förståelse och kunnande i matematik i syfte att tidigt 

kunna få syn på och åtgärda svårigheter eller missuppfattningar för att 

hindra att det skapas svårigheter senare under skoltiden. Interventionen 

innefattar ett program med aktiviteter som förskoleklasslärare i 

förskoleklass följer under 12-13 veckor, aktiviteterna tar cirka 30 minuter per 

dag att genomföra. Interventionsmaterialet är indelat i fyra teman: 

 

1. Sortering, klassificering och mönster    

2. Mängder, antal och talmönster 

3. Tals helhet och delar 

4. Talraden 

Designen av undervisningsmodellen i förskoleklassmaterialet bygger på en 

omfattande kunskapsöversikt och har sin grund i tre principer; principen om 

strukturerade sekvenser av aktiviteter; principen om explicit undervisning 

och principen om kollektiva resonemang om representationer (Sterner & 
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Helenius, 2015; Sterner, 2015). I utvärderingen av undervisningsmodellen 

framgår att elevers kunskapsutveckling förbättras och att kunskaps-

utvecklingen består över tid (Sterner, 2015). 

För att arbetet och genomförandet av interventionsmaterialets aktiviteter i 

så stor utsträckning som möjligt skulle användas under likande former i de 

studerade förskoleklasserna, genomfördes en gemensam fortbildning för 

förskoleklasslärarna i Trädgårdsgruppen i användandet av materialet.  

Fortbildningen 

Utifrån tanken om likvärdighet i utförandet av undervisningen kring 

interventionsmaterialet genomförde jag en fortbildning i användandet av 

interventionsmaterialet och en fördjupad beskrivning kring bakomliggande 

teorier och tankar. Fortbildningen planerades i samråd med materialets 

författare Görel Sterner och den genomfördes sedan kontinuerligt under 

perioden för interventionen. Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare fick 

fortbildning kopplat till interventionsmaterialet, fortbildningen bestod av 

fyra träffar à tre timmar. Vid varje fortbildningstillfälle gjordes en 

fördjupning av teori och innehåll inom det tema som förskoleklasslärarna 

skulle jobba med i sina förskoleklasser de följande tre veckorna. Förskole-

klasslärarna fick kunskap om olika svårigheter och missuppfattningar som 

elever kan hamna i kopplade till de olika ämnesområden som materialet 

berör. De fick även stöd i hur de skulle hjälpa och stödja elever som de 

upptäckte var i eller som de misstänkte kunde komma att hamna i 

matematiksvårigheter. Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare träffades 

förutom fortbildningen även en gång i november, före studiens start, och en 

avslutande gång i maj.  Vid den avslutande träffen fick de deltagande 

förskolklesslärarna skriftligt reflektera över hur deras organisation sett ut 

och över interventionsmaterialet påverkan samt vilka utmaningar de stött 

på. 

För- och eftertest    

Elevernas matematikkunnande testades med materialet The Early 

Numeracy Test, ENT, (Van Luit & Van de Rijt, 2005; Aunio m fl., 2006). 

Testet är ett väl beprövat och normerat test som används för att identifiera 

elever i åldrarna 5-7 år med svagt utvecklad taluppfattning och som därav 

riskerar att hamna i matematiksvårigheter.   

Testet består av två parallella delar, A och B, som sinsemellan är jämförbara. 

A-delen användes i den här studien som förtest och B-delen som eftertest. 
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Både A- och B-delen består av fyrtio uppgifter som är indelade i 8 områden 

där de första fyra områdena har fokus på relationella matematiska förmågor 

och de fyra sista har mer uttalat fokus på räkneförmåga. 

 

1. jämförelse 

2. klassificering 

3. ett- till ett- principen 

4. seriering 

 

5. användning av räkneord 

6. strukturerad räkning 

7. resultaträkning 

8. generell kunskap om tal      

ENT har använts och översatts i flera länder och även används i 

jämförelsestudier mellan länder (Aunio m fl., 2006; Aunio & Niemivirta, 

2010). Den engelska förlagan (Van Luit & Van de Rijt, 2005) låg till grund 

för översättning till svenska och som senare använts i denna studie.  

Testet är upplagt som en standardiserad forskningsintervju med omsorgs-

fullt formulerade och avvägda frågor som är i en specifik ordningsföljd med 

mer eller mindre slutna frågor. Intervjun är konstruerad som en bemannad 

enkät för att lättare kunna behandla svaren och för att samma undersökning 

ska kunna göras om och jämföras vid olika tidpunkter. Vid användning av 

standardiserad forskningsintervju kan ett stort antal elever snabbt intervjuas 

men detta sätt att intervjua är oflexibelt vilket kan leda till missar av det 

oförutsedda (Krag Jacobsen, 1993). Möjligheten att anpassa testets frågor 

eller att möta funderingar som uppkommer hos intervjuaren eller test-

tagaren är begränsad vilket medför att viktig förståelse eller information 

kanske inte kommer fram.  I försök att få del av elevernas resonemang kring 

uppgifterna i testet gjordes uppföljningsfrågor som varierade mellan 

eleverna. Dessa gjordes inte vid alla frågor utan när elevernas svar var 

otydliga eller för att bättre få förståelse för vad elevernas svar eller val 

grundade sig i.  

Intervjuer av barn och ungdomar ger unika möjligheter men också 

dilemman. Det är dock nödvändigt att intervjuaren börjar med att undersöka 

maktdynamik mellan vuxen och barn då intervjuaren behöver vara 

medvetna om denna maktobalans. I en intervjurelation mellan barn och 

vuxna är den vuxne ansvarig för att situationen upplevs trygg (Gubrium & 

Holstein, 2002).  Under testperioden var vi två personer som, var för sig, 

utförde testen med eleverna. Inför perioden användes gemensam tid till att 
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fundera över förhållandet till testet, frågorna och mötet med eleverna, för att 

kunna skapa likvärdiga testtillfällen.  

Elevernas poäng, det antal uppgifter som besvarats korrekt, omvandlades 

enligt en tabell till kompetenspoäng. Dessa kompetenspoäng indikerar, i 

förhållande till och i jämförelse med andra elever i samma grupp eller ålder, 

hur väl eleverna bemästrar tidiga matematiska kompetenser (Van Luit & Van 

de Rijt, 2005). Testet är normerat utifrån sex olika åldersintervall från fyra 

år och sju månader (4.07) till sju år och fem månader (7.05). Alla elevernas 

kompetenspoäng för test A normerades utifrån att de under höstterminen 

föll inom åldersgrupp fyra (6.01–6.06) och kompetenspoängen för 

vårterminen utifrån åldersgrupp fem (6.07–6.12). Elevernas kompetens-

poäng inom åldersgruppen nivågrupperades sedan utifrån fem nivåer A, B, 

C, D och E (figur 6). I tabell 4 markeras A som blå och avser 25 % av den 

jämförbara normgruppen och betyder att kompetenens är mycket god eller 

mycket fungerande. B markeras med grön och avser 25 % av den jämförbara 

normgruppen med kompetens precis över medel. C markeras också med 

grön och avser de 25 % som är precis under medel i den jämförbara 

normgruppen. B och C representera en och samma grupp med färgen grön 

och står för god eller fungerande kompetens. Nivå D markeras med gul färg 

och avser de 15 % av eleverna i den jämförbara normgruppen som har 

kompetenspoäng tydligt under medel i den jämförbara normgruppen och 

har kompetenser som ibland fungerar och som är på väg. Den sista 

nivågruppen är E och avser de 10 % mest svagpresterande eleverna i den 

jämförbara normgruppen med svaga kompetenser eller inte fungerande 

kompetenser. Nivågrupperna D och E, det vill säga gul och röd, kommer att 

hänvisas till elever i risk, risk att hamna i matematiksvårigheter senare 

under skolgången. 

 

 

Figur 6. Normeringsgrupper 

Tabell 4. Normering 

 

 RÖD GUL GRÖN BLÅ 

     

Normerad grupp 10 % 15 % 50 % 25 % 

A

Mycket god

Mycket 
fungerande

D

På väg

Ibland 
fungerande

C + B

Ok

Fungerande

E

Svag

Ej fungerande
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För- och eftertestet användes i studien i syfte att identifiera elever som var 

eller riskerade att hamna i matematiksvårigheter. Elevernas testresultat 

användes vidare i studien som en indikation på elevernas kunnande, det vill 

säga en viss grad av lärd kunskap och förståelse. Resultaten kan användas på 

många sätt, men i denna studie användes de främst som kontrollpunkter i 

förhållande till förskoleklasslärarnas bedömningar av elevernas kunnande. 

 

Bedömningsenkät 

Förskoleklasslärarna fick kontinuerligt bedöma elevernas matematik-

utveckling. Förskoleklasslärarnas bedömning av elevernas matematik-

kunnande dokumenterades fyra gånger. Förmågorna som bedömdes var att 

använda matematiska begrepp; förmåga att förstå mängder, antal, ordning 

och tal; förmåga att föra och följa matematiska resonemang och slutligen 

även förskoleklasslärarnas upplevelse av elevernas inställning till matematik. 

Elevernas förmågor i matematik bedöms av förskoleklasslärarna utifrån fyra 

kategorier. Svag, på väg, ok och mycket god.  

Förskoleklasslärarnas bedömning av elevernas kunnande utgick från en 

bedömningsenkät (figur 7; figur 10; bilaga 4). Bedömningarna utfördes vid 

fyra tillfällen: i november, februari, april och juni.  

 
 
Klass  
X 

 
Använda 
matematiska 
begrepp 

 
Förstå mängder, 
antal, ordning 
och tal 

 
Föra och följa 
matematiska 
resonemang 

 
Inställning till 
matematik 

Kajsa     

Anna     

Kalle     

 

Figur 7. Bedömningsenkät. 

För att undvika okända begrepp eller kunskapsmål för förskoleklasslärarna 

baserades bedömningsenkäten på de gemensamma mål som återfinns i 

Lpfö-98/10 strävansmål (Skolverket, 2010) och grundskolans kunskapskrav 

för matematikundervisning åk 1-3, Lgr-11 (Skolverket, 2011).  

Ryves (2009) föreslagna översättning av Kilpatricks (2001) kompetenser 

som karaktäriserar matematiskt kunnande, tillsammans med de gemen-
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samma mål som återfinns i Lpfö-98/10 och Lgr-11, låg till grund för de tre 

förmågor som slutligen utgjorde bedömningsenkäten (figur 8): 

 

• Förmåga att använda matematiska begrepp (BEGREPP)2 

• Förmåga att förstå mängder, antal, ordning och tal (RÄKNA) 

• Förmåga att föra och följa matematiska resonemang (RESONEMANG) 

Förskoleklasslärarnas upplevelse av elevernas inställning till matematik blev 

den fjärde kategorin för förskoleklasslärarna att värdera.  

Figur 8. Bedömningskategorier utifrån förmågorna. 

Elevernas förmågor i matematik bedömdes av förskoleklasslärarna utifrån 

fyra kategorier, svag, på väg, ok och mycket god (figur 9). Dessa kategorier 

skapades utifrån värdeorden i betygskriterierna i Lgr-11 (Skolverket, 2011). 

ENTs procentuella gruppnormering stod till grund för kategoriernas antal 

och stämde överens med de grupperingar som återfinns i betygskriteriernas 

värdeord.   

 
 

Figur 9. Bedömningskriterier utifrån ENT normeringen.  

Vid bedömningstillfällena följdes klasslistan elev för elev och förskole-

klassläraren/lärarna svarade med den färg de ansåg passa i förhållande till 

elevens förmågor just vid den tidpunkten. Förskoleklasslärarens/lärarnas 

bedömning fördes in i en färdig enkät (figur 10) med alla klassens elever. 

Även korta övriga anteckningar kring eleven kunde göras under 

bedömningstillfället.  

 

                                                             
2 Vidare i texten kommer förmågorna från enkäten att hänvisas genom förkortning till ord i versaler; 

BEGREPP, RÄKNA och RESONEMANG. 

Förmåga att 
använda 

matematiska 
begrepp

Förmåga att förstå 
mängder, antal, 
ordning och tal.

Förmåga att föra 
och följa 

matematiska 
resonemnag

Inställning till 
matematik

BLÅ

Mycket god

Mycket 
fungerande

GUL

På väg

Ibland fungerande

GRÖN

Ok

Fungerande

RÖD

Svag

Ej fungerande
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Frågor vid bedömningstillfället: 

Hur är Sonjas … 

• förmåga att föra och följa matematiska resonemang… 

• förmåga att förstå mängder, antal, ordning och tal… 

• förmåga att använda matematiska begrepp… 

• inställning till matematik… 

… just nu? 

 

 
 
Klass  
X 

 
Använda 
matematiska 
begrepp 

 
Förstå mängder, 
antal, ordning 
och tal 

 
Föra och följa 
matematiska 
resonemang 

 
Inställning till 
matematik 

Kajsa     

Anna     

Kalle     

Fanny     

Figur 10. Exempel på en ifylld bedömningsenkät. 

Bedömningarna sammanställdes och visade på förändringar i det kunnande 

som förskoleklasslärarna upplever att eleverna hade vid olika tillfällen under 

förskoleklassåret.  Förskoleklasslärarnas upplevelser av elevernas kunnande 

jämfördes även med för- och eftertestens resultat. Vid sista bedömnings-

tillfället fick förskoleklasslärarna, förutom att bedöma elevernas 

matematiska förmågor utifrån enkäten, även i uppdrag att rangordna sina 

elever i kunskapsordning utifrån förmågan att förstå mängder, antal, 

ordning och tal.  

Intervjuer 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 

varför inte prata med dem?                               

(Kvale, 1997 s.9)  

Före intervention genomfördes intervjuer (intervju 1) med förskoleklass-

lärarna med fokus att få veta mer om förskoleklassens organisation, hur 

arbetet med matematik var upplagt i förskoleklass och förskoleklasslärarnas 

uppfattningar om matematik. Andra områden som kartlades var vilka mål de 
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har för sitt arbete med matematik och vilka kunskaper de vill att eleverna ska 

få med sig till åk 1. Förskoleklasslärarnas uppfattningar om dokumentation 

av kunskaper och bedömning och även deras tankar kring deras egen roll i 

förhållande till matematik i förskoleklass var också information som 

inhämtades i intervjuerna (bilaga 1;2). När förskolklassåret avslutats hölls en 

uppföljande intervju (intervju 2) med förskoleklasslärarna. Vid detta tillfälle 

var fokus för intervjuerna förskoleklasslärarnas reflektioner med utgångs-

punkt i läsårets bedömningar av elevernas kunnande och elevernas ENT-

resultat. Hur såg bedömningarna över tid ut för varje enskild elev? Vilka 

förändringar hade skett? Sticker några elever ut? Varför? När upplevde 

förskoleklasslärarna att de upptäckte kunskapsutveckling hos eleverna. 

Fanns det händelser/situationer då det hade varit tydligare/lättare att 

upptäcka elevers kunnande? (bilaga 3) I tabell 5 redogörs för det genererade 

intervjuunderlaget med intervjuernas längd och om det var mer än en person 

som intervjuades. 

 

Tabell 5. Översikt över intervjuunderlaget. 

 

 Intervju 1 >1   Intervju 2 >1 Total intervjutid 

Trädgårdsgruppen      

Hallon 62 min x 87 min x 149 

Smultron 43 min x 108 min x 151 

Jordgubbar 54 min x 120 min x 174 

Vinbär 52 min  96 min x 148 

Skogsgruppen      

Blåbär 46/39 min  68 min  153 

Lingon 50 min  69 min  119 

Hjortron 58 min x 96 min  154 

     1048 min 

Den kvalitativa intervjun är ett hjälpmedel när man försöker förstå världen 

ur den intervjuades perspektiv och utveckla innebörden av deras 

erfarenheter. När det gäller den styrda och strukturerade forskarintervjun 

kan en intervjuguide eller checklista vara användbar, speciellt om flera 

intervjuer ska utföras med olika personer. Intervjuguiden eller checklistan 

behöver inte följas i någon speciell ordning men de intervjuade bör möta 

likartade teman och frågor. Den här strukturen ger en viss säkerhet att få ett 

material som kan bearbetas och jämföras och det gör det även möjligt att 

följa nya spår som dyker upp under intervjun (Krag Jacobsen, 1993).  
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Intervjuerna fokuserade på varje förskoleklass, det vill säga att de förskole-

klasslärare som var involverade i matematikundervisningen i respektive 

förskoleklass intervjuades tillsammans. Beroende på skolornas och 

förskoleklassernas olika organisation så resulterade det i att intervju-

konstellationerna skiljde sig mellan förskoleklasserna, vissa förskoleklassers 

intervjuer var enskilda och vissa var två eller vid ett fall tre personer.  

I denna studie valdes halvstrukturerad intervju där intervjuguiden (bilaga 

2;3) innehöll på förhand formulerade förslag på relevanta frågor inom de 

teman (bilaga 1) som jag är intresserad att få vetskap om (Kvale, 1997). För 

att få vetskap om förskoleklasslärarnas uppfattning informerades de om 

vissa av de övergripande frågeställningarna för att på så sätt involvera dem i 

besvarandet av syftet (Gubrium & Holstein, 2002). De övergripande fråge-

ställningarna genomsyrade samtalen men intervjufrågorna ställdes inte i 

bestämd ordning, däremot blev alla frågeområden besvarade under 

intervjun. Huvudfrågorna var alltid öppna men följdfrågor tenderade att bli 

av mer sluten form. Intervjuerna dokumenterades som ljudfil. 

Intervjusituationerna upplevde jag som avspända och trivsamma. Krag 

Jacobsen (1993) betonar vikten av att ha en ödmjuk attityd, vara hövlig och 

att vara synnerligen uppmärksam. Utifrån dessa råd planerades intervjuerna 

så att varje intervju kunde få likartat syfte från mig som intervjuare. 

Intervjun där flera förskoleklasslärare deltog blev både intervju och ett 

samtal, ett samtal kring teman. Det uppstod även frågor mellan 

förskoleklasslärarna som de ställde till varandra.   

Observationer 

För att studera det människor gör bör man, om det är möjligt, komplettera 

sin studie med observation (Tjora, 2012). I denna studie användes 

observation som ett komplement till intervjuer och bedömningsenkät. 

Observationer och besök i förskoleklasserna genomfördes under november, 

januari, mars och under maj månad. Observationerna var helhetsinriktade 

och hade en öppen och ostrukturerad karaktär vilket innebär att jag hade en 

öppen roll vid observationerna, deltagande observatör, men jag var inte 

delaktig i undervisningen (Cohen m fl., 2011). Både elever och lärare var vid 

alla observationer väl medvetna om min närvaro. Det ledde förstås till att jag 

var en del av situationen jag ville observera. Min roll rättades efter den 

situation som skulle observeras, vilket bidrog till att rollerna i de olika 

grupperna såg olika ut.  Min roll under observationerna i förskoleklasserna 

varierades mellan fullt deltagande och helt medföljande (Cohen m fl., 2011). 

I Skogsgrupperna var det enklare att vara en passiv deltagare. I 
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Trädgårdsgruppen involverade förskoleklasslärarna mig mer i deras 

undervisning under lektionens gång. Skogsgruppen besöks oftare än 

Trädgårdsgruppen då det var av intresse att förstå och se hur verksamhet 

kan se ut i ”vanliga” förskoleklasser.  

Vid observationerna fördes fältanteckningar som efter besöket bearbetades 

tillsammans med personliga minnen och reflektioner. Frågeställningar som 

jag fokuserade på var: Vad pågår? Vad gör förskoleklasslärare och elever?  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I planering och genomförande av denna studie har Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011; HSFR. 2002) efterlevts utifrån informationskrav, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav både i generering av empiri 

och gällande forskningsresultat. För att uppfylla informations- och 

samtyckeskravet fick elevernas vårdnadshavare både muntlig och skriftlig 

information om syftet med studien. Muntlig information gavs av respektive 

förskoleklassläraren och ett skriftligt informationsbrev skickades till berörda 

vårdnadshavare i de olika förskoleklasserna. De vårdnadshavare som var 

intresserade att låta sitt barn delta fick ge skriftligt medgivande till 

deltagande i studien (bilaga 1). Konfidentialitetskravet, uppfylls i studien 

genom att alla insamlade uppgifter kring personer förvaras skyddat. 

Konfidentialitetskravet uppfylls vidare genom att alla namn på personer, 

skolor och kommuner som förekommer i studien är fingerade och 

avidentifierade. Den empiri som genererats förvaras på ett sådant sätt att 

inga obehöriga får tillgång till uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter endast ska användas i forskningsändamål. Samtyckes-, 

informations- och nyttjandekravet har också beaktats då deltagarna godkänt 

att deras lämnade uppgifter får användas till denna studie. 

 

METODREFLEKTION 

Vad hade kunnat komplettera studien? Vad hade kunnat göras annorlunda? 

Här görs reflektioner om metoderna som använts i studien utifrån 

möjligheter och hinder.  

 

Förskoleklasslärarnas bedömningar kan ha påverkats av deras tidigare 

erfarenhet av bedömning och deras ämneskunskaper om det som de skulle 

bedöma. Detta är ett område som jag inte tar hänsyn till i studien. Förskole-

klasslärarna kan också ha påverkats av varandra då de gör bedömningarna 
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tillsammans med de andra som undervisade i förskoleklassen. Underlaget 

för bedömning var begränsande i form då det inte fanns utrymme för 

reflektioner i någon stor utsträckning kan detta leda till att information inte 

kom fram. Vid elevernas testsituation kan förutsättningen att skapa 

likvärdiga situationer för eleverna vara en svårighet. Hur resultatet av 

elevers olika upplevelser påverkade kunde tagits större hänsyn till och även 

hur man vet vad som verkligen testades i en testsituation. Vilken tid testet 

utfördes under dagen kan också haft påverkan på prestation hos elever. Att 

det ofta var en annan verksamhet som pågick där kompisarna lekte kan 

förstås påverkat fokus på uppgiften. Testgivarens ork och fokus påverkade 

också situationen då det kunde vara en utmaning att ha samma energi när 

samma frågor ställts om och om igen. Intervjuernas utformning kunde 

ytterligare finslipats för att uppnå så hög likvärdighet som möjligt. Val av tid 

och plats för observationer påverkade vad som var möjligt att förstå av en 

verksamhet. I skolan ändras förutsättningar hela tiden och utifrån denna 

dynamik kan den tänkta observationssituationen förändras till något helt 

annat. Observationerna hade även kunnat analyseras på ett fördjupat sätt 

om de filmats. Det hade även varit intressant att filma fortbildningsträffarna 

och i större utsträckning använda den informationen som empiri. Rollen 

som fortbildare och forskare kan leda till svårigheter att skilja på de olika 

rollerna både för forskaren och för informanterna. Det finns alltså många 

delar som skulle kunnat förfinas och fördjupats men allt detta hade varit 

alldeles för tidskrävande inom ramen för en forskarutbildning med en 

licentiatexamen som slutmål. Problematiken har nog i större utsträckning 

varit att begränsa mängden genererad empiri.  

Forskarrollen 

Inom kvalitativ forskning är forskaren själv en förutsättning för förvärvandet 

av kunskap. Då förförståelsen alltid påverkar vad man noterar som viktigt 

eller förbiser, innebär detta att man som forskare i hög grad är med-

konstruktör till den bild som skapas. På samma sätt kommer valet av teorier 

och metoder också att inverka på forskningsresultatet (Kvale, 1997). 

Jag varken kan eller bör ställa mig utanför min egen förförståelse, som blir 

särskilt tydligt vid de intervjuer jag genomförde, där det inte hade varit 

möjligt före, under eller efter intervjuerna. Jag anser också att det kan vara 

en stor fördel då ett stort kontextuellt och begreppsmässigt intresse hos 

intervjuaren kan ge fler nyanser som kan fångas och analyseras. 
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Min närvaro påverkade eleverna i klassrummet. Speciellt märktes detta i 

Trädgårdsgrupperna, trots att min närvaro var mindre frekvent här än i de 

vanliga grupperna.  

 

TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 
 

Hur noggrant och exakt undersökningens empiri är beror på vilken empiri 

som har använts, sättet den har samlats in på och hur den har bearbetats. 

För att den kvalitativa forskningen ska ha tillförlitlighet och trovärdighet 

måste forskningsprocessen vara så tydligt redovisad så att andra kan förstå 

och bedöma den genomförda studien. Yin (1984) argumenterar för att stärka 

fallstudien som forskarstrategi genom att använda validitet och reliabilitet i 

större utsträckning. Den kvalitativa analysens giltighet beror på hur väl 

meningen av det som berättats bevarats. Trovärdigheten/giltigheten 

(validity) refererar till i vilken utsträckning det som mäts verkligen mäter det 

som ska mätas. Vilket innebär att avgöra i vilken utsträckning presenterad 

empiri är trovärdig (Merriam, 2009). Tillförlitligheten av en studie 

(reliability) handlar om i vilken utsträckning forskningsresultat kan 

repeteras eller reproduceras. Det hänvisar till graden av samstämmighet och 

beständighet en forskningsdesigns resultat har inom en viss inramning och 

om den kan används igen (Merriam, 2009). Utgångspunkter har varit att 

beskriva bakgrund, metod, analys och resultat strukturerat och transparent. 

Detta för att visa i vilken utsträckning empiri representerar verkligheten och 

de fenomen som empirin är tänkt att representera. Även för att visa hur 

studien designats så att den kan återupprepas samt att tydligt framställa 

förutsättningarna för att visa att det som är tänkt att undersökas är det som 

undersöks.  
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Tabell 6. Kontinuerlig redovisning av studiens frågeställningar, empiri och analys. 

 

 
FRÅGOR 

 
EMPIRI 

 
ANALYS 

 
F 1 
Vad? 

 

 
ENT A 

ENT B 

Bedömning 

 
 

 
F 2 

När? 

 

Bedömning 
 

 
 

 
F 3 
När? 
 

 
ENT A 

ENT B 

Bedömning 
 

 
 

 
F 4 
Hur? Varför? 

 
Intervju 
Observation 

Skriftliga tankar 
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ANALYSARBETE 

Kapitlet inleds med en genomgång av de analysmetoder som används i 

studien och sedan följer en redovisning av de utgångspunkter och det 

förarbete som ligger till grund för bearbetning av empirin och analys.  

Analys har som syfte att öka förståelsen av det studerade fenomenet genom 

sammanställning, gruppering och att söka mönster i empirin (Alvesson & 

Sköldberg, 2005). Men redan innan analys har en datareduktion gjorts 

genom det urval ur den totala mängd empiri som sedan blev underlag för 

mina analyser. I det skedet har jag på ett systematiskt sätt valt och valt bort 

information.  Bearbetningen har sedan gjorts genom att förenkla, samman-

fattat och avskilt data. Med hjälp av de didaktiska frågeställningarna som 

framgår i forskningsfrågorna, gjordes olika analyser som låg till grund för 

strukturering av resultatet. Analysarbetet har innehållit tolkning på fyra 

olika nivåer vilket framgår i tabell 7. 

 

Tabell 7. Tolkningsnivåer i analysarbete (Alvesson & Sköldberg, 2005)  

 

NIVÅ FOKUS 

Interaktion med empiri Test, enkät, utsagor, observationer m.m 

Tolkning Bakomliggande innebörder 

Kritisk tolkning Ideologi, politisk, social reproduktion 

Självkritik och språklig reflektion Egen text, selektivitet 

Reflektion uppstår först i relationerna mellan de olika tolkningsnivåerna 

(tabell 7). Ingen tolkningsnivå bär ensamt svaret utan insikter framkommer 

genom reflektion av samspelet mellan genererade empirin och tolkningar av 

den på de olika nivåerna (Alvesson & Sköldberg, 2005).  

 

Ett syfte med en jämförande studie är att bli mer bekant med de två 

grupperna som undersöks och lära sig mer om det innehåll som grupperna 

representerar. Jämförande metod är en övergripande benämning på 

undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och 

likheter mellan studieobjekt, för att därigenom kunna peka på en gemensam 

aspekt som är relevant (Lindvall, 2007). Tanken med jämförelse studier blir 

då att studera två grupper utifrån en likhetsgranskning.  Jag har gjort 
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bedömningen att jag inte har ett tillräckligt stort underlag i min 

kontrollgrupp för att kunna göra en jämförande studie och väljer istället att 

göra en kontrastering. Detta innebär att ställa objekt i kontrast för att se var 

det bildas motsatser som kan vara intressanta att undersöka vidare. Med 

utgångspunkt i ambitionen att ringa in det som bryter av väljer jag att 

använda kontrastering som del i analysen. 

 

Kvantitativt analysarbete utfördes dels genom kvantifiering på delar av det 

genererade empiriska materialet. I fråga om bedömningsenkäterna samman-

ställdes de utifrån färgkodningen i förskoleklasslärarnas bedömningar. 

Dessa gjordes för varje enskild grupp både på klass- och individnivå. 

Sammanställningarna av bedömningsenkäterna har sedan varit utgångs-

punkt för kontrastering i förhållande till varandra och i förhållande till 

elevernas ENT-kompetensresultat. Kompetensresultat på ENT samman-

ställdes i alla förskoleklasser på individ- och klassnivå både utifrån resultat 

och utifrån normerad gruppindelning. För- och eftertestens resultat 

kontrasterades i förhållande till förskoleklasslärarnas bedömningar. Utifrån 

kunskapsbedömningar och testresultat gjordes en tolkning av pedagogernas 

bedömning kring den kunskapsutveckling som skett och för att hitta logiska 

kvaliteter att kategorisera och förstå. I första hand analyserades frekvenser 

och samband.  

 

Det kvalitativa analysarbetet på empiriunderlaget är till stora delar 

beskrivande. Underlaget har genererats genom intervjuer, skriftliga 

reflektioner och observationer. I analysarbetet har observations-

anteckningar, upplevelser och intervjuer vävts samman till beskrivningar för 

att försöka återskapa en helhetsbild av förskoleklasslärarnas möjligheter i 

förskoleklassen. Giltigheten skapas genom analys av och fördjupning i de 

olika delarna. I analysarbetet av intervjuerna genomfördes en reflektion i tre 

steg, från data till enheter till placering i kategorier. Där data innefattar 

utsagor vilka grupperas till enheter som sedan sorterades i kategorier. 

Mönster har synliggjorts genom att de teoretiska begreppen läggs på 

kategorierna. Urval och analys har gjorts utifrån förförståelsen om det som 

studeras och därför har det varit viktigt att vara medveten om detta i alla 

steg i forskningsprocessen.  Jag som forskare har valt fokus och därmed 

också valt att lyfta fram vissa aspekter på bekostnad av annat. De tolkningar 

som gjordes i analysen präglas av de teorier som valts och min kännedom av 

kontext och forskningsområdet. Det kan inte uteslutas att tolkningar och 

tillskrivna innebörder skrivs in i bearbetningen av till exempel observationer 

utifrån förkunskap om skola, undervisning och/eller de personer som 

observerats. Det kan heller inte uteslutas att de observerade agerade 

annorlunda på grund av att de observerades.  
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Redan under empirigenereringen gjordes ett antal val, både medvetna och 

omedvetna, till exempel val av intervjufrågor och val av vad som följdes upp 

under intervjuerna. Analysarbetet av empirin har inneburit ett intensivt 

arbete där mina frågeställningar har väglett mig i ett systematiskt arbete där 

jag strukturerat bearbetade och försökte upptäcka och förstå det som fanns i 

empirin.  

 

Det finns utmaningar vid transkribering av intervjuerna för att texten i så 

stor utsträckning som möjligt ska återge det som sagts med så god kvalité 

som möjligt (Gubium & Holstein, 2002).  Intervjuerna transkriberades 

därför ordagrant med viss justering av ords form, enbart för att göra texten 

mer begriplig, till exempel asså skrevs ut som alltså och behöv skrevs ut som 

behöver. Pauser, ord som betonas, överlappar/avbryter och om någon till 

exempel skrattade eller gjorde något visas detta i transkriberingen som 

noteringar inom parantes (Gubrium & Holstein, 2002). När två personer 

samtalade med varandra under intervjun var det en svårare uppgift vid 

transkriberingen än när det endast var en intervjuperson. Vid 

transkriberingen blev vikten av att hålla vissa variabler konstanta tydliga för 

att undvika bias i intervjuerna. Miljön för intervjuerna var jämförbara men 

de intervjuade fick lite olika formuleringar på frågor och även information 

om syftet vilket förstås kan ha påverka resultatet.  

Efter genomläsning av intervjuerna söktes enheter och teman i texten. Vad 

är likheterna? Vad är det som de säger som är olika? Vad svarar på mina 

frågeställningar inom varje tema? Jag valde att använda Tjoras (2012) 

beskrivning av analysarbetet från kodning, kategorisering till begrepps-

utveckling och till hjälp i analysarbetet använde jag programmet nVIVO. I 

kodningen var jag nära den transkriberade texten och skapade koder utifrån 

det förskoleklasslärarna berättade. Lister av koder genererades från 

intervjuerna och de koder som var av betydelse för frågeställningarna 

grupperades sedan. Till skillnad från kodningen var det nu fråge-

ställningarna som styrde vilka kategorier som skapades. I denna del av 

analysen utelämnas ett stort antal koder som inte svarade mot forsknings-

frågorna. Nästa steg av analysen var att hitta mer generella begrepp att 

koppla till redan befintliga teorier.  

 

Empiri analyserades utifrån utgångspunkten att skolkunskap och praktik 

delvis utgörs av tre sinsemellan relaterade system; styrdokument, pedagogik 

och bedömning (Bernstein 1973). Dessa tre utgjorde kategorier vid analys av 

genererade empiri. I analys av intervjuerna har jag genom reflektion 

abstraherat det som blivit beskrivet utifrån kategorierna BEDÖMNING, 

STYRDOKUMENT och PEDAGOGIK. Dessa tre kategorier analyserades sedan 

vidare utifrån kunskapen att effektiviteten i matematisk undervisning är 
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förhållandet mellan lärares kunskap, användandet av matematiska innehåll, 

lärares uppmärksamhet på och arbete med elever samt elevers engagemang i 

och användning av matematiska uppgifter (Kilpatrick m fl., 2001). 

Jag analyserade inte vad enskilda förskoleklasslärare hade för uppfattning 

utan sökte uppfattningar som fanns i de båda lärargrupperna, Skogs- och 

Trädgårdgruppen. Jag är medveten om den kritiska nivå som uppstod när 

jag kategoriserade/tolkade en människas utsaga. Det finns en stor risk att 

manipulera innebörden oavsiktligt. För att förstå vad förskoleklasslärarna 

sade/menade gjordes en tolkning utifrån min förståelsevärld vilket gör att 

när den hermeneutiska tolkningen kommer in så stannar analysen inte bara 

på utsagonivå. För att gräva djupare och förstå mer än enbart utifrån mina 

egna förkunskaper behövdes hjälp av teorier och ramverk.  

Det finns olika modeller för att förklara. Induktion utgår från empiri medan 

deduktion utgår från teori. Abduktion däremot använder både teori och 

empiri som förklaringsmodell i ett försök att skapa förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2005). Jag väljer att röra mig stegvis mellan induktion och 

deduktion. Tydligast blir det i analysen av intervjuerna då det stegvisa 

arbetet genom en induktiv tolkning av empirin från kodning till 

kategorisering men deduktivt från kategorier till begreppsutveckling. 

Anlysmetoder har använts för två ändamål, utvärdering och förklarande 

(Gärdefors, 2010). Utvärdering har varit inriktningen för att få information 

om spridning och lösningsprocent samt lärande. Metod var till exempel 

medelvärde, fördelning av summapoäng och utifrån lärande var metoden 

kategorisering av intervjuer. När det gäller förklarande så är resonemang 

ändamålet och kompletterande intervjuer och anteckningar.  

 

UTGÅNGSPUNKTER 
 

Teorier har använts i form av begrepp och frågor för att analysera empiri och 

presentera resultat. Teorier har använts för olika syften, till exempel för att 

beskriva har ZPD och Kilpatricks teori använts. För att förklara har ZPD, 

Wells kunnandespiral och Timperleys teorier om fortbildning användes för 

att förklara lärares utveckling och förändring. För att förutsäga har 

begreppen STYRDOKUMENT, PEDAGOGIK och BEDÖMNING använts som 

områden för att förutse resultatet av att ett nytt läromedel implementeras. 

För att föreskriva har ZPD och teorier kring lärande använts som stöd för att 

designa till exempel fortbildningen. 

 



 

58 

Utifrån att bedömning definierar vad som räknas som giltigt förverkligande 

av lärd kunskap (Bernstein, 1973) har jag använt följande utgångspunkter för 

analysarbetet:  

 Förskoleklasslärarnas bedömningar utgör en referens för 

förskoleklasslärarnas uppfattning om elevernas kunnande inom 

förmågorna att förstå och använda RÄKNA, BEGREPP och 

RESONEMANG. 

 Förskoleklasslärarnas bedömningar visar deras uppfattning vid en 

specifik tidpunkt.  

 Förändrad bedömning innebär att förskoleklassläraren uppfattar 

förändring i elevernas kunnande.  

  

Andra viktiga utgångspunkter i analyserna är att:  

 Elevernas ENT kompetenspoäng utgör en referens för elevernas 

kunnande inom området: förmåga att förstå mängder, antal, ordning 

och tal (RÄKNA).  

 ENT visar kunnandet vid en specifik tidpunkt (Van Luit & Van de 

Rijt, 2005). 

 

För att fastställa giltighet av ENT kontrollerades att urvalet överensstämde 

med de normeringar som ENT fastställt (tabell 8 och figur 11). 

 

Tabell 8. Normeringskontroll. 

 

 RÖD GUL GRÖN BLÅ 

Trädgårdsgrupp (I) 9 % 14 % 47 % 30 % 

Skogsgrupp (O) 5 % 17 % 51 % 27 % 

     

Normerad grupp 10 % 15 % 50 % 25 % 

T- och S-grupp 7 % 16 % 49 % 28 % 

 

 

Tabell 8 och figur 11 visar normeringen av ENT i förhållande till ENT 

resultaten i den aktuella studien. De visar Trädgårdsgruppen och 

Skogsgruppens utgångsläge i förhållande till varandra och till ENT 

normeringen. 
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Figur 11. Testresultaten i Skogsgruppen och Trädgårdsgrupp i förhållande till ENTs 
normerade grupper. 

Det aktuella urvalet stämmer väl överens med de fastställda normerings-

grupperingarna. 

 

FÖRARBETE 

Inför analysarbetet genomfördes ett antal sammanställningar och för-

analyser. I avsnittet redovisas dessa sammanställningar och föranalyser som 

sedan låg till grund för analyserna som besvarar forskningsfrågorna. 

Sammanställningarna och föranalyserna redovisas inte i kronologisk 

ordning. 

 

På individnivå, inom varje förskoleklass, sammanställdes förskoleklass-

lärarnas bedömningar utifrån de tre förmågorna som de bedömt under 

läsåret. Förskoleklasslärarnas bedömningar av elevernas förmåga i att förstå 

mängder, antal, ordning och tal sammanställdes under rubriken RÄKNA. 

Förskoleklasslärarnas bedömningar av elevernas förmåga i att använda 

matematiska begrepp sammanställdes under rubriken BEGREPP. Förskole-

klasslärarens bedömning av elevernas förmåga i att föra och följa 

matematiska resonemang sammanställdes under rubriken RESONEMANG. 

 

I tabell 9 sammanställs elevernas ENT A respektive ENT B kompetens-poäng. 

Kompetenspoängen sammanställs först på individnivå inom Trädgårds- 

respektive Skogsgruppen för att därefter sammanställas på klassnivå. 

Resultaten redovisas på klassnivå. 
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60 

 

Tabell 9. ENT resultat fördelat på grupperna i studien. 

 

 ENT A m ENT A ENT B m ENT B Ändring ENT 

Trädgård      

Hallon 1489 71 1522 72,5 2,2 % 

Smultron 1449 66 1638 74 13 % 

Jordgubbar 1212 67 1337 74 10,3 % 

Vinbär 1680 67 1819 73 8,3 % 

86 st  m=68  m=73  

    förändring m=5  

Skog      

Blåbär 1600 70 1645 72 2,8 % 

Lingon 1353 68 1402 70 3,6 % 

Hjortron 1625 77 1528 73 - 6% 

64 st  m= 72  m=71  

    förändring m=-1  

 

Vi kan se att elevernas medelkompetenspoäng, mENT, har ökat mer i 

Trädgårdsgruppen. På gruppnivå har Trädgårdsgruppen ökat 5 enheter. 

Inom Skogs- och Trädgårdsgrupperna har klasserna dock olika utfall.  

 

I tabell 10 sammanställdes under rubriken RÄKNA andelen elever som under 

alla fyra bedömningstillfällen fått samma bedömning av förskoleklass-

lärarna.  

 

Tabell 10. Andelen oförändrade bedömningar från tillfälle 1-4. 

 

Hallon Smultron Jordgubbar Vinbär Blåbär Lingon Hjortron 

43 % 55 % 33 % 52 % 48 % 45 % 67 % 

 

Det visar sig att en förskoleklass i varje grupp skiljer sig stort från övriga 

förskoleklasser. Jordgubbarna har minst andel elever som har helt 

oförändrad bedömning under hela förskoleklassåret. Hjortron skiljer ut sig 

genom att ha högst andel elever som har fått samma bedömning vid alla fyra 

tillfällen.   

 

I tabell 11 visas hur förskoleklasslärarnas rangordning av elevernas 

kunnande var i förhållande till elevernas resultat från ENT B. Dessa anses 

jämförbara då de avser avläsningar av kunnande vid samma tidpunkt. Här 



 

61 

utgör ENT testet normvärdet. En rangordning anses avvika och vara felaktigt 

vid en avvikelse på fyra positioner i jämförelsen med ENT placeringen. 

 

Tabell 11. Förskoleklasslärarnas rangordning i förhållande till ENT B. 

 

Hallon Smultron Jordgubbar Vinbär Blåbär Lingon Hjortron 

57 % 77 % 83 % 64 % 70 % 70 % 48 % 

 

Jordgubbarna visade högst andel överensstämmelse i möjligheten att 

rangordna sina elever i förhållande till ENT B. Hjortron visade lägst andel 

överensstämmelse i att rangordna sina elever. 

 

I tabell 12 och 13 visas sammanställningen av förskoleklasslärarnas yttre 

förutsättningar såsom organisation och planeringsarbete. Förskoleklass-

lärarnas organisatoriska beskrivning sammanställdes och analyserades 

utifrån frågan hur organisationen ser ut och om det finns likheter och 

skillnader. Hur ser förutsättningarna runt förskoleklassen ut när det gäller 

organisation; pedagoger, gruppindelning, matematik och planering? 

 

Tabell 12. Trädgårdsgruppens organisation. 

 
 Lärare/ 

grupp 
Indelning 
mattepass 

Mattepass 
/vecka 

för- & 
efterarbete 

 
Planering 

Hallon 
(21 st) 

 
2 helklass/ 

halvklass 
2 

+samling 

 
”på språng” 

 
enskild 

Smultron 
(22 st) 

 
2 halvklass 

 

 
4  kort före 

och efter 
enskild 

gemensam 

Jordgubbar 
(18 st) 

 
2 

 
helklass 

 
3  

 
Före och/eller 

efter 

enskild 
gemensam 

Vinbär  
(25 st) 

 
1 

 
helklass 

 
3 

 
diskussioner (enskilt) 

gemensam 

 

Tabell 13. Skogsgruppens organisation. 

 
 Lärare/ 

grupp 
Indelning 
mattepass 

Mattepass 
/vecka 

För- & 
efterarbete 

Planering 

Blåbär 
(23 st) 

1 halvklass 1 
+ samling 

ingen info enskild 

Lingon 
(20 st) 

1 halvklass 1 
+ samling 

ingen info enskild 

Hjortron 
(21 st) 

1 halvklass 0-1 
+samling 

ingen info enskild 
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Skillnader i gruppernas organisation visade sig i planering, avsatt tid för 

matematikarbete i förskoleklassen och om undervisningen sker i hel- eller 

halvklass. Inom Skogsgruppen genomfördes arbetet med matematik oftast i 

halvklass. Planering genomfördes enskilt i matematik men övergripande 

planering kunde göras gemensamt. Inom Trädgårdsgruppen spretar det lite 

mer. Här sker arbetet både i halv- och helklass. Övervägande del av förskole-

klasserna i Trädgårdsgruppen har både enskild och gemensam planering av 

matematikarbetet. De har olika mycket för- och efterarbete kring deras 

matematikarbete liksom olika antal tillfällen i veckan som de har planerade 

arbetspass i matematik.   

 

För att besvara forskningsfrågorna har olika analyser används. Dessa har 

gjorts i flera steg och har olika koppling till varandra (figur 12). 

  

 
 

 

Figur 12. Schematisk bild av analysernas inbördes förhållande. 

 

 

 

Analys 1: 

VAD ser lärarna av elevernas 
matematikkunnande?

Analys 2: 

NÄR ser lärarna elevernas 
matematikkunnande och utveckling?

Analys 2b: 

NÄR ser lärarna 
elevernas 

matematkutveckling?

Analys 3: 

NÄR ser lärarna 
eleverna i risk?

Analys 4: 

HUR & VARFÖR
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Här följer en mer ingående beskrivning av vad de olika analyserna ämnar 

besvara. De olika analyserna har även namngivits och dessa blir rubriker i 

den följande redovisningen av analysens resultat. 

 

I analys 1 fokuserade jag på elevernas kunnande och förskoleklasslärarnas 

bedömning. Utgångspunkten var en utvärdering av interventionen där den 

stora frågan var om förskoleklasslärarnas möjligheter att följa elevernas 

matematikutveckling hade förändrats? En kontrast av elevernas testresultat, 

ENT A respektive ENT B och förskoleklasslärarnas bedömningar i tal-

uppfattning (RÄKNA) analyserades utifrån frågan vad ser förskoleklass-

lärarna av elevernas matematikkunnande?  

I analys 2 är fokus förskoleklasslärarnas bedömningsändringar över tid. 

Förskoleklasslärarnas bedömningar över tid inom områdena; taluppfattning 

(RÄKNA), begreppsförståelse (BEGREPP) och matematisk resonemangs-

förmåga (RESONEMANG) analyserades utifrån frågan när förskoleklass-

lärarna bedömer att elevernas matematikutveckling blir synlig. Totalt antal 

ändringar inom varje kategori sammanställdes. En fördjupad analys, 2b, 

görs för att tydliggöra vilka bedömningsförändringar som görs mellan de 

olika bedömningstillfällena. Detta görs genom en sammanställning och 

analys av förskoleklasslärarnas bedömningar vid alla fyra bedömnings-

tillfällen inom varje kategori.  

Analys 3 visar analys av elever i risk. Förskoleklasslärarnas bedömningar 

ställdes i kontrast till elevernas ENT-resultat och analyserades med fokus på 

elever i risk att hamna i matematiksvårigheter. Fokus är forskningsfrågan 

om när eleverna i risk blir synliga för förskoleklasslärarna och om 

interventionen hjälper förskoleklasslärarna att upptäcka elever i risk.  

I analys 4 ville jag förstå förskoleklasslärarnas förändringar. För att få en 

djupare förståelse gjordes analys 4 som hade för avsikt att besvara fråge-

ställningen varför, det vill säga hur innehåll och form hänger samman. 

Utifrån frågeställningen hur och varför skillnader mellan grupperna uppstod 

analyseras Trädgårdsgruppens förskoleklasslärares utsagor utifrån 

intervjuer, skriftliga reflektioner och observationer. Fokus ligger på STYR-

DOKUMENT, PEDAGOGIK och BEDÖMNING.  
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För att besvara de frågor som analyserna har för avsikt besvara har olika 

delar av empirin använts i de olika analyserna. Dessa synliggörs i tabell 14. 

 

Tabell 14. Använd empiri i de olika analysdelarna.  

 

Empiri använd i de kvantitativa analyserna 

 Analys 1 Analys 2a Analys 2b Analys 3  

ENT A x   x  

ENT B x   x  

Bedömning 1 x x x x  

Bedömning 2  x x x  

Bedömning 3  x x x  

Bedömning 4 x x x x  

 

Empiri använd i de kvalitativa analyserna 

     Analys 4 

Intervju Start     x 

Intervju Slut     x 

Observationer     x 

Skriftlig reflektion     x 

 

 

ENT användes i analys 1 och 3. Förskoleklasslärarnas bedömningar användes 

i alla analyser utom analys 4. I analys 2 användes endast bedömningarna. I 

analys 4 användes intervjuer, skriftliga reflektioner och observationer. 
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Tabell 15. Kontinuerlig redovisning av studiens frågeställningar, empiri och analys. 

 

 

 
FRÅGOR 

 
EMPIRI 

 
ANALYS 

 
F 1 
Vad? 

 

 
ENT A 

ENT B 

Bedömning 

 
Analys 1 
kvantitativ 

 
F 2 

När? 

 

Bedömning 
 

 
Analys 2 
kvantitativ 

 
F 3 
När? 
 

 
ENT A 

ENT B 

Bedömning 
 

 
Analys 3 
kvantitativ 
 

 
F 4 
Hur? Varför? 

 

 
Intervju 
Observation 
Skriftliga tankar 

 
Analys 4 
kvalitativ 
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RESULTAT  

I kapitlet presenteras resultaten och analyserna i ett antal steg utifrån 

forskningsfrågorna, nämligen:  

 

1. Vad uppmärksammar förskoleklasslärare beträffande elevers 

matematikutveckling?  

2. När blir elevers matematikutveckling synlig för förskoleklassläraren? 

3. När blir elever i risk att hamna i matematiksvårigheter synliga för 

förskoleklassläraren? 

4. Hur och varför blir matematikutvecklingen synligt för 

förskoleklasslärare att följa och analysera?  

 

Resultaten av de tre första forskningsfrågorna besvarades genom 

kvantitativa analyser av elevernas ENT-resultat och av förskoleklasslärarnas 

bedömningar. Den fjärde forskningsfrågan ställdes utifrån de tre första 

forskningsfrågornas resultat och besvaras genom kvalitativ analys med hjälp 

av intervjuer, skriftliga reflektioner och observationer. 

 

ELEVERNAS KUNNANDE OCH 
FÖRSKOLEKLASSLÄRARNAS BEDÖMNING  

Analys 1 gjordes med utgångspunkt att utvärdera interventionens påverkan. 

Vad såg förskoleklasslärarna av elevernas matematikkunnande under 

läsåret? Förändrades förskoleklasslärarnas möjlighet att följa elevernas 

matematikkunnande? 

En kontrast av elevernas kompetenspoäng på ENT A och ENT B i förhållande 

till förskoleklasslärarnas bedömning av elevernas taluppfattning, RÄKNA 

(figur 13), analyserades utifrån frågan vad förskoleklasslärarna såg av 

elevernas kunnande och om förskoleklasslärarnas möjligheter att bedöma 

elevers matematikutveckling hade förändrats. Elevernas kompetenspoäng på 

ENT A utgjorde en referens av elevernas kunnande vid tidpunkten för 

interventionens början. Alla förskoleklasslärarna bedömde, vid samma 

tidpunkt, sina elevers kunnande inom området förmåga att förstå mängder, 

antal, ordning och tal, RÄKNA. I slutet av förskoleklassåret gjordes återigen 

en kontrastering. Vid denna tidpunkt var det förskoleklasslärarnas fjärde och 
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sista bedömning under perioden och elevernas andra testtillfälle, ENT B som 

kontrasterades.  

 
Figur 13. Överensstämmelse mellan förskoleklasslärarnas bedömningar och 

elevernas ENT-kompetenspoäng. 

 

Kontrasten visade (figur 13) att vid interventionens inledning har 

Skogsgruppens förskoleklasslärare en 4 procentenheters bättre träffsäkerhet, 

i förhållande till elevernas ENT A kompetenspoäng, än Trädgårdsgruppens 

förskoleklasslärare. Vid slutet av förskoleklassåret har bedömningsträff-

säkerheten i förhållande till ENT B ändrats och den här gången är det 

Trädgårdsgruppen som har en bättre träffsäkerhet med 9 procentenheter. 

Trädgårdsgruppen har förbättrat sin träffsäkerhet med 4 procentenheter i 

kontrast till Skogsgruppen som har försämrat sin träffsäkerhet med 7 

procentenheter.  

 

Förskoleklasslärarnas möjlighet att följa elevernas kunskapsutveckling har 

med utgångspunkt i elevernas testresultat och förskoleklasslärarnas 

bedömning visat att Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare ökar sina 

möjligheter att följa elevernas kunskapsutveckling. Skogsgruppens förskole-

klasslärare har under samma tid försämrat resultat i förhållande till ENTs 

resultat. 

 

Detta kan betyda att skillnaden blivit större mellan vad förskoleklasslärarna 

ser och elevernas kunnande. Det vill säga att elevernas kunnande har 

förändrats medan förskoleklassläraren inte kunnat upptäcka förändringen 

som skett. Utifrån sambandet som framgått av figur 11, tyder detta på att 

andelen förskoleklasslärare i Skogsgruppen i större utsträckning håller fast 

vid sin ursprungliga bedömning och kan inte följa elevernas matematik-

utveckling i samma omfattning som Trädgårdsgruppen. 

 

53%

42%

49%
53%

ENT A ENT B

Skogsgruppen Trädgårdsgruppen
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En fråga som uppstod efter analysen var varför Trädgårdsgruppen förbättrat 

sin träffsäkerhet i att följa elevernas kunskapsutveckling? Denna fråge-

ställning analyseras i den fjärde analysen, men innan den analysen genom-

fördes ytterligare två analyser. På grund av att den tidigare analysen visat att 

förskoleklasslärarnas bedömning av elevernas kunnande skiljde sig åt i de 

båda grupperna blev det intressant att gå vidare till analys 2 för att se om det 

även skiljde sig i när förskoleklasslärarna ser elevernas kunskapsförändring. 

 

FÖRSKOLEKLASSLÄRARNAS BEDÖMNINGSÄNDRINGAR 
ÖVER TID 

Analys 2 gjordes för att besvara frågeställningen när elevers matematik-

utveckling blev synlig för förskoleklasslärare?  

 

Alla fyra bedömningstillfällen, både från Trädgårdsgruppen och från Skogs-

gruppen, sammanställdes utifrån de tre förmågorna som förskole-

klasslärarna bedömt, RÄKNA, BEGREPP och RESONEMANG. Varje 

bedömningstillfälle sammanställdes separat för varje grupp under de 

aktuella kategorierna. Även antalet bedömningsförändringar som förskole-

klasslärarna gjort mellan varje bedömningstillfälle sammanställdes under 

varje kategori. Dessa sammanställningar användes som underlag för att 

besvara frågeställningen när elevernas matematikutveckling blir synlig för 

förskoleklasslärarna.  

Analysen gjordes i två steg där förskoleklasslärarnas fyra bedömningar 

under läsåret utgjorde underlaget. Först analyserades varje bedömnings-

kategori var för sig för att sedan titta närmare inom varje enskild kategori. 

En kontrast gjordes utifrån när förskoleklasslärarna gjorde förändringar i 

sina bedömningar av elevernas kunnande, vilket i detta sammanhang svarar 

på när elevernas kunskapsförändring blir synlig att följa för förskoleklass-

läraren.    

 

Först gjordes analysen av förskoleklasslärarnas bedömningsförändringar 

över tid under alla tre kategorierna, RÄKNA, BEGREPP och RESONEMANG 

(figur 14). Analysen utgick från frågeställningen när elevernas matematik-

utveckling blir synlig för förskoleklasslärarna. Förskoleklasslärarnas antal 

förändringar i sin bedömning räknades och omvandlades till procentuell 

förändring för att kontrasteras mot varandra.   
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Figur 14. Totala ändringar inom varje kategori. 

 

När förändringar av elevernas matematiska förmågor i förskoleklasslärarnas 

alla fyra bedömningar ställs i kontrast till varandra kunde ingen större 

skillnad urskiljs när det gäller BEGREPP eller RESONEMANG. Inom kategorin 

BEGREPP hade förskoleklasslärarna i Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen 

gjort bedömningsförändringar under perioden i precis samma utsträckning. 

Inom kategorin RESONEMANG hade Trädgårdsgruppen en något större 

andel ändringar. 

 

Sammanställningen av bedömningsförändringar beträffande bedömning av 

elevernas matematikförmågor, RÄKNA, visade att förskoleklasslärarna i båda 

grupperna gjorde färre förändringar i denna kategori jämfört med de andra 

kategorierna. Skillnaden mellan grupperna var också något större än i de 

andra kategorierna.  

 

När blev då elevernas matematikutveckling synlig för förskoleklassläraren? 

Det visade sig i den första delanalysen att sett över läsåret så tenderade 

Trädgårdsgruppen att göra fler förändringar i sina bedömningar än 

Skogsgruppen. I vilken utsträckning gjordes då dessa förändringar och när 

inträffade de? Detta förde analysarbetet vidare till analys 2b. 

Analys 2b gjordes för att se om det fanns skillnader när bedömnings-

förändringarna sker i Skogs- och Trädgårdsgruppens bedömningar. Varje 

enskilt bedömningstillfälle ställdes i kontrast mot varandra. Varje kategori 

analyserades separat mellan varje bedömningstillfälle för att synliggöra 

skillnader mellan grupperna (figur 15). 

 

31% 31%

24%

31%
33%

28%

Begrepp Resonemang Räkna

Skogsgruppen Trädgårdsgruppen
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Figur 15. Alla bedömningsändringar över tid.  

 

Figuren 15 visar förändringar från bedömningstillfälle ett till tillfälle två, 

tillfälle två till tillfälle tre och slutligen bedömningsförändringar från tillfälle 

tre till tillfälle fyra. Blått representerar BEGREPP och rött representerar 

RÄKNA och grönt representerar RESONEMANG.  

Nedan redovisas analyserna av de olika kategorierna mellan de skilda 

bedömningstillfällena var för sig (figur 16,17 och 18).  

 
 

Figur 16. RÄKNA över tid i Skogsgruppen (S) och Trädgårdsgruppen (T).  
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Figur 17. RESONEMANG över tid för Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen. 

 

I figur 16 och 17 ovan kan utläsas att RÄKNA och RESONEMANG följde 

samma mönster när det gällde förändringar i bedömningen som gjorts på 

gruppnivå mellan första och andra bedömningstillfället och från andra till 

tredje bedömningstillfället.  

 

Från tredje till fjärde bedömningen i RÄKNA har grupperna samma 

procentuella förändring. Medan i RESONEMANG har Trädgårdsgruppen fler 

bedömningsförändringar i förhållande till Skogsgruppen. Detta kan tyda på 

att Trädgårdsgruppens förskoleklasslärares möjlighet att följa elevernas 

resonemangsutveckling ökade när arbetet inleddes och när det etablerats. 

Trädgårdsgruppen gör flest bedömningsförändringar på gruppnivå från 

första till andra bedömningen medan i Skogsgruppen sker flest bedömnings-

förändringar mellan andra och tredje bedömningstillfället. Utifrån de 

utgångspunkter som antagits, antas att tidig bedömningsförändring betyder 

tidigare upptäckt av förändring i elevernas kunnande. 

 

 

  
Figur 18. BEGREPP över tid för Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen. 
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Mönstret i kategorin BEGREPP (figur 18) skiljer sig från RÄKNA och 

RESONEMANG genom att antalet bedömningsförändringar inte skiljer sig åt 

mellan grupperna förrän mellan tredje och fjärde bedömningen. Totala 

antalet förändringar i bedömningarna skiljer sig inte i någon större 

omfattning mellan grupperna. Men Trädgårdsgruppen ändrade sina 

bedömningar av elevernas kunnande tidigare än Skogsgruppen.  

 

ELEVER I RISK 

Analys 3 gjordes för att besvara frågeställningen när elever i risk att hamna i 

matematiksvårigheter blev synliga för förskoleklasslärare? 

Under perioden genomfördes fyra bedömningar varav den första gjordes i 

samband med att eleverna utförde ENT A och den fjärde gjordes i samband 

med att eleverna utförde ENT B. Inför analys 3 hade resultaten från ENT 

sammanställts med fokus på elever som presterat i de två lägsta grupperna i 

ENT, alltså de som betecknades RÖD och GUL. Förskoleklasslärarnas 

bedömningar sammanställdes också med fokus på RÖDA och GULA 

bedömningar. Bedömningarna ställdes sedan i kontrast med de elever som 

hade ett kompetenspoäng som hamnat i röd eller gul kategori (se figur 6; 

tabell 4) utifrån frågan om när förskoleklasslärarna upptäcker elever i risk.  

Resultaten från ENT A, som utfördes vid studiens början, visar att 

Skogsgruppens och Trädgårdsgruppens elever hade ungefär lika stor andel 

elever som befann sig i RÖD och GUL normeringsgrupp. Analys av 

förskoleklasslärarnas bedömning vid samma tidpunkt som ENT A visade att 

andel upptäckta elever som kan vara i risk var jämförbara (figur 19).  

 
 

Figur 19. Andelen upptäckta röda och gula elever, elever i risk. 

 

Vid första kontrasttillfället hade båda gruppernas förskoleklasslärare 

likvärdig möjlighet att identifiera elever i risk. Vid läsårets slut har båda 

19% 21%

Röd/gul elever start

Skogsgruppen Trädgårdsgruppen
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gruppernas möjligheter att upptäcka elever i risk ökat (figur 20). I 

Trädgårdsgruppen har en markant ökning skett.  

 

 

 
 

Figur 20. Andelen elever i risk som blir upptäckta under läsåret.  

 

Under läsåret har bedömningarna visat att Trädgårdsgruppen har i mycket 

större utsträckning haft möjlighet att upptäcka elever i risk.  

 

Av antalet elever som på ENT A eller ENT B identifierades som elever i risk, 

var det en andel elever som aldrig blev upptäckta av förskoleklasslärarna 

(figur 21).  

 

Figur 21. Elever i risk som aldrig blev upptäckta. 

Analysen visade att det är en större andel av förskoleklasselever i risk inom 

Skogsgruppen som aldrig blir upptäckta än i Trädgårdsgruppen. Trädgårds-
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gruppens förskoleklasslärare har ökat sina möjligheter att upptäcka elever i 

risk. Under tidsperioden uppmärksammande förskoleklasslärarna i 

Trädgårdsgruppen betydligt fler elever i risk än i Skogsgruppen. Vid 

interventionens slut var det färre andel elever i risk i Trädgårdsgruppen som 

aldrig blivit upptäckta.  

 

FÖRSKOLEKLASSLÄRARNAS FÖRÄNDRING 
 

Analys 4 gjordes för att besvara frågeställningarna hur och varför det 

matematiska kunnandet blev synligt för förskoleklasslärare. Hur kunde de 

följa och analysera matematikutveckling och vad kan vara förklaring till det 

resultat som visats i de tidigare analyserna?  

Utifrån förskoleklasslärarnas egna bedömningar i relation till elevernas ENT 

resultat hölls reflektionsintervjuer med förskoleklasslärarna i förskoleklass-

grupperna. Dessa analyserades tillsammans med observationerna och 

skriftliga reflektioner användes för att söka svar på hur och varför 

kontrasterna som visats i analys ett, två och tre fanns mellan Trädgårds-

gruppen och Skogsgruppen.  

 

Utifrån skillnaderna i vad och när förskoleklasslärarna uppfattade elevernas 

kunskapsutveckling så söktes svaret i intervjuerna med lärarna. Skogs-

gruppens förskoleklasslärare upplevde att deras möjligheter att upptäcka 

elevers kunskapsutveckling har ökat något utifrån att de har lärt känna 

eleverna mer och de hade kontrollerat deras kunnande med olika 

checklistor. Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare uttryckte sig på annat 

sätt om hur deras möjligheter har förändrats under läsåret. Utifrån 

skillnaderna, gjordes valet att söka efter svaret på forskningsfråga 4 i 

Trädgårdsgruppen. Underlaget från Trädgårdsgruppen analyserades på 

gruppnivå för att hitta mönster så jag avsåg inte att analysera enskilda 

förskoleklasslärares uppfattningar.  

 

Resultaten presenteras utifrån de tre sinsemellan relaterade 

meddelandesystem för lärande i skolan; styrdokument, pedagogik och 

bedömning (Bernstein, 1973). Har interventionen med tillhörande 

fortbildning förändrat områdena styrdokument, pedagogik och bedömning 

hos Trädgårdsgruppen? För att synliggöra hur det matematiska kunnandet 

blev synligt för förskoleklasslärarna togs utgångspunkten i kategorierna 

STYRDOKUMENT, PEDAGOGIK och BEDÖMNING. Dessa analyserades med 

hjälp av dels Kilpatricks (2001) och Niss (2002) teorier om effektiv 

matematikundervisning. Vygotskijs lärande teori (1978) och Wells (1999) 

kunnandespiral används för att förstå varför Trädgårdsgruppens 
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bedömningar i större utsträckning överensstämde med resultaten på ENT 

med de förändringar som registrerades i dessa grupper. Analys av underlag 

från Trädgårdsgruppen redovisas utifrån kategorierna STYRDOKUMENT, 

PEDAGOGIK och BEDÖMNING. 

 

Under kategorin STYRDOKUMENT, vilket här avser det som styr vilka 

kunskaper som ska förmedlas, återfinns uttalanden som handlar om lärarnas 

kunskap, ämneskunskap i matematik, undervisningsplaner såsom läroplan, 

kursplan och riktlinjer men även tolkningar som görs av innehåll och synen 

på vilken kunskap som är viktig. Nedan följer några utdrag från den 

avslutande reflektionsintervjun utförd med Trädgårdsgruppens förskole-

klasslärare för att visa på exempel på deras uttalanden om STYRDOKUMENT. 

Jag måste ha egen god kunskap i matematik för att förstå vad jag 

gör och varför. 

                   (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

En del hade det svårt med sortering och klassificering, det är inte 

så enkelt. Jag tror att det även var svårt för oss själva! I det fallet. 

Vi hade inte tänkt så mycket omkring det. Man tar det för givet 

där, men man har inte tänkt igenom det ordentligt… 

                   (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

Det känns mycket bättre, det gör det ju, men mycket är ju för att 

vi har fått diskutera med varandra!  

                   (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

 

Under kategorin PEDAGOGIK, vilket här avser strukturer, resonemang, 

kommunikation och förskoleklasslärarnas pedagogiska kunskap och 

användningen av matematiska innehåll och elevernas engagemang i och 

användning av matematiska uppgifter. Nedan följer några utdrag från 

Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare för att visa på exempel i kategorin 

PEDAGOGIK. 

Lära av varandra, genom att höra hur andra tänker. 

                   (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 
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Superviktigt att tillåtas prata matte och förstå att det är viktigt hur 

jag tänker, att det finns olika sätt att tänka och att de kan 

inspireras av varandra. För oss lärare är det en utmaning att locka 

fram tankebanor och förmå barnen att sätta ord på dem. 

                   (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

Genom samtalen elev-elev och elev-lärare sker utveckling. Det är 

då man testar sina kunskaper och idéer.  

            (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

 

Ram för lärd kunskap är kategorin BEDÖMNING och avser här olika 

möjligheter att få syn på elevers kunnande samt förskoleklasslärarnas 

uppmärksamhet och arbete med elever. Nedan är några utdrag från Träd-

gårdsgruppens förskoleklasslärare för att visa på exempel kring kategorin 

BEDÖMNING. 

Med kunskap och bedömning förstår jag vad och hur jag kan 

förmedla, lära och förhålla mig till barnen. Även förstår jag vad 

jag behöver lära mer av, få mer kunskap om.  

                 (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

Alltså man har ju sett en progression, alltså att man har sett att de 

har utvecklats. Och så har man diskuterat. Ibland har man lyft 

vissa, det har funnits intresse hela tiden att prata om det och då 

börjar man kolla.  

                 (Förskoleklasslärare från Trädgårdsgruppen, intervju juni 2013) 

 

Det finns några återkommande teman som genomsyrar flera kategorier. 

Förskoleklasslärarnas tidigare erfarenheter och nya erfarenheter som de 

fick kunskap om i teori och praktik genom arbetet med interventionen. Ny 

information som de tagit del av genom material och fortbildning som 

bearbetats genom diskussioner. Betydelsen av ämneskunskap och sitt eget 

kunskapsbyggande för förståelse av elevernas matematikutveckling. Något 

som är återkommande är aktiviteternas möjliggörande av upptäckter inom 

alla ovanstående teman och samspelets betydelse för att se och förstå 

lärandet som sker. 
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Bedömningarna har varit en väg att uppmärksamma varje elevs matematiska 

utveckling i förhållande till de tre matematiska förmågorna som används, 

RÄKNA, BEGREPP och RESONEMANG. Fortbildning och materialet har 

bidragit till att ge förskoleklasslärarna en känsla av säkerhet i sin 

bedömning. Vägen till säkerheten i bedömning har med hjälp av 

interventionen skett i tre steg (figur 22). 

Figur 22. De tre steg som har identifierats. 

 

Först framkommer att fler aktiviteter och mer kommunikation har skett 

mellan förskoleklasslärarna och eleverna och mellan förskoleklasslärarna. 

Detta har skett genom interventionsmaterialets upplägg tillsammans med de 

diskussioner som ägt rum under fortbildningen och som sedan, hos några av 

förskoleklasslärarna, fortsatt under planering och inför genomförandet av 

aktiviteterna. Kommunikationen har även ökat mellan förskoleklasslärarna 

och elever utifrån det stora fokus som materialet ger angående resonemang. 

Den ökade kommunikationen mellan förskoleklasslärarna har, på steg två, 

lett till en ökad medvetenhet om deras egna matematikkunskaper och om 

elevernas matematikutveckling. Slutligen, på steg tre, har den utökade 

medvetenheten om elevernas matematikutveckling förbättrat förskoleklass-

lärarnas möjligheter att bedöma eleverna matematikkunnande och där-

igenom upptäcka elever som kan vara i risk samt följa och analysera vad 

dessa elever behöver.  

Dessa tre steg kan förklaras genom Wells teori om kunnandespiralen (1999). 

Förskoleklasslärarna blev hjälpta genom att nytt kunnande startar med egna 

erfarenheter och kunnande vid en specifik tidpunkt. Det förstärktes med ny 

information och omvandlades till nytt kunnande genom kunskapsbyggande 

med andra. Varje vetandespiral börjar med förståelse av tidigare erfarenhet 

som tas med in i situationen. På olika sätt blir sedan ny information 

tillgänglig, till exempel genom text, situation eller aktivitet. För att den nya 
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informationen ska leda till ökad förståelse behövs ett gemensamt 

kunskapsbyggande i meningsskapande handling, dialog och utvärdering. 

 

Utifrån Wells (1999) teori om kunskapsbyggande som behövs för att nå nytt 

kunnande används Vygotskijs teori om hur lärare och elever arbetade 

tillsammans för att öka lärandet. Lärandet sker i ZPD och där ges 

möjligheten för förskoleklasslärarna att hjälpa förskoleklassens elever att ta 

sig från matematikens vardagliga begrepp (informellt lärande) till mer 

vetenskapliga begrepp (formellt lärande). Fyra steg3 behöver uppfyllas i 

undervisning för att skapa goda lärande förutsättningar (Kozulin, 1995). 

Dessa steg blev synliga i Trädgårdsgruppen där förskoleklasslärarnas arbete 

med aktiviteterna ledde till ett fokus på att de lär med hjälp av andra. Delar 

av undervisningscykeln i materialet gav eleverna möjlighet att självständigt 

lyckas, det fanns även delar som skapar situationer där kunskap fick prövas 

i nya situationer. Varje undervisningscykel hade en återgång till tidigare 

faser för att åter lära och även nya moment förankrades i tidigare 

erfarenheter. Detta har lett till att förskoleklasslärarna har uppmärksammat 

sitt eget lärande utifrån samma princip.  

 

Lärande är beroende av var lärande sker, vilka de involverade i lärandet är 

och deras relationer samt hur överföring av det som ska läras sker (Wenger, 

1998; Lave & Wenger, 2007). I förhållande till förskoleklasslärarnas utsagor 

tyder det på att förskoleklasslärarnas möjligheter att få syn på elevernas 

kunskapsutveckling är i förhållande till var lärandet sker, relationer och 

kunskapsförmedling. Detta ger stöd till interventionens grundtanke kring 

lärande i samspel och stärker genomslagskraften.  

 

RESULTAT I KORTHET 

Resultaten visar att matematikutveckling sker och uppmärksammas i alla 

förskoleklasser men att det är skillnad i vilken utsträckning som 

förskoleklasslärarna ser matematikutveckling. Resultaten visar att med hjälp 

av fördjupad kommunikation, resonemang och ämneskunskap följer och 

analyserar förskoleklasslärarna lättare elevernas förändringar i matematiska 

förmågor och kunnande i matematik och kan därmed även lättare följa och 

analysera svårigheter i matematikutvecklingen. Detta innebär att elever som 

skulle kunna vara i risk att hamna i matematiksvårigheter upptäckts tidigare. 

Interventionsmaterialet tillsammans med fortbildning har bidragit till fler 

aktiviteter och ökad kommunikation mellan förskoleklasslärare och elever 

och även mellan förskoleklasslärare. Ökad kommunikation mellan 

                                                             
3 De fyra stegen redovisas med kursivstil. 
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förskoleklasslärarna har lett till ökad medvetenhet om deras egna 

matematikkunskaper och om elevernas matematikutveckling. En utökad 

medvetenhet om elevernas matematikutveckling förbättrar förskoleklass-

lärarnas möjligheter att följa och analysera elevers förmågor och kunnande i 

matematik och även upptäcka elever som kan vara i risk att hamna i 

matematiksvårigheter. Förskoleklasslärarnas ökade ämneskunskaper hjälper 

förskoleklasslärarna att upptäcka, följa och analysera kunskapsutveckling i 

matematik och kan bättre möta elevernas olika behov. Sammantaget visar 

resultaten att förskoleklasslärarnas möjligheter att följa och analysera 

elevernas förmågor och kunnande i matematik ökar genom ett medvetet 

arbeta strukturerat med taluppfattning och resonemangsförmåga i 

förskoleklass (figur 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Resultat bild   

I figur 23 synliggörs studien i bild, där svart står för det system som 

interventionen införs i. Grönt visar på interventionen och den påverkan den 

gör i systemet. Blått visar på resultat och utfall av studien och slutligen rött 

som visar på förklaringen till utfallet. I nästa avsnitt knyts resultaten till 

förskoleklassens kontext och diskuteras i utifrån hur förskoleklasslärarnas 

möjligheter att följa och analysera elevernas kunskapsutveckling i 

matematik. 
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DISKUSSION 

Hur har förskoleklasslärarnas möjligheter att följa och analysera elevernas 

matematikutveckling påverkats av interventionen? Här vill jag diskutera 

resultaten i relation till förskoleklassens uppdrag och placering i skol-

systemet samt lärares och elevers lärande och elever i risk. Jag belyser hur 

Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare förändrade sin uppfattning om sina 

möjligheter att följa och analysera elevernas matematiska kunskaps-

utveckling under förskoleklassåret. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur förskoleklasslärare påverkas, 

beträffande sina möjligheter att följa och analysera elevers matematik-

utveckling genom att delta i en intervention med fokus på tal, taluppfattning 

och resonemang samt för att få en uppfattning om arbetsmaterialets 

möjligheter för förskoleklasslärares och elevernas lärande och utveckling.  

 

Efter genomgången intervention visade förskoleklasslärarna i Trädgårds-

gruppen, en ökad säkerhet i att bedöma elevernas kunnande i kategorin 

RÄKNA i förhållande till elevernas ENT kompetenspoäng. De visade även 

större säkerhet i att bedöma elevernas kunnande i kontrast till Skogs-

gruppen. Bedömning har varit ett betydelsefullt inslag för förskoleklass-

lärarna i denna studie. Inledningsvis ansåg förskoleklasslärarna att det inte 

var så komplicerat med bedömning men under interventionens gång 

upplevde flera att bedömningen försvårades när deras kunskap kring 

förmågorna och ämneskunskaperna fördjupades. Resultatet visade att de 

blev skickligare i att göra bedömningar som överensstämde med elevernas 

kunskapsutveckling vilket de senare också reflekterade över själva. 

Användningen av bedömning visade sig vara en ögonöppnare även för 

förskoleklasslärarna i Skogsgruppen. Det kan förklaras enligt modellen 

(figur 1) att det är viktigt att sätta kunskapen, som valts ut att läras, i direkt 

relation till bedömning och undervisning (Pettersson, 2007).  

Förändringen hos Trädgårdsgruppens förskoleklasslärare illustreras i de tre 

identifierade stegen; 1) Fler aktiviteter och ökad kommunikation mellan 

förskoleklasslärarna och eleverna och mellan förskoleklasslärarna; 2) Ökad 

kommunikation mellan förskoleklasslärarna har lett till ökad medvetenhet 

om deras egna matematikkunskaper och om elevernas matematikutveckling; 

3) En ökad medvetenhet om elevernas matematikutveckling förbättrar 

förskoleklasslärarnas möjligheter att bedöma elevernas matematikutveckling 
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och öka möjligheten att upptäcka, följa och analysera deras matematik-

utveckling. 

I förhållande till förskoleklassens verksamhet och dess lärare kopplar jag 

ihop resultatens tre steg till förutsättningarna som krävs för att 

förskoleklasslärarna ska ha möjlighet att kunskapsbygga dessa steg. De tre 

budskapsbärande meddelandesystem för lärande i skolan; styrdokument, 

pedagogik och bedömning, kopplas till de påverkningsmöjligheter och 

kritiska punkter som systemet kan innebära för lärare (Niss, 2007).  

1. Omtolkning av vilken kunskap som ska förverkligas (STYRDOKUMENT) 

2. Den pedagogiska förmedlingen av kunskap (PEDAGOGIK) 

3. Få syn på den lärda kunskapen (BEDÖMNING) 

 

Utifrån att resultatet visar att förskoleklasslärarnas möjligheter stärkts i den 

pedagogiska förmedlingen av kunskap till kunnande hos eleverna. Detta 

förstås med utgångspunkt i de ovan nämnda kritiska punkter. Den första 

kritiska punkten utgör förskoleklasslärarnas möjligheter att resonera och 

reflektera tillsammans om vilken kunskap som avses vara giltig att 

förverkliga samt varför just den kunskapen ska betraktas som giltig. Den 

andra kritiska punkten avser den pedagogiska förmedlingen av kunskap. 

Studien visar att förskoleklasslärarnas trygghet stärkts genom tydlig struktur 

och resonemang i klassrummet samt genom gemensamma diskussioner som 

ökat förståelse för vad som räknas som viktiga matematiska kunskaper.  

 

Den tredje kritiska punkten är att få syn på den lärda kunskapen. 

Bedömningen har varit ett viktigt medel att få syn på den lärda kunskapen 

för förskoleklasslärarna. Deras möjligheter har ökat beträffande bedömning 

av elevernas kunnande genom de resonemang som förts i elevgruppen tack 

vare aktiviteterna och undervisningsmodellens utformning. Förskoleklass-

lärarna anser att deras möjligheter att uppmärksamma viktiga matematiska 

förmågor hos eleverna har ökat. Bättre möjligheter att följa och analysera 

elevers kunnande har alltså skapat möjligheter för förskoleklasslärarna att 

upptäcka den egna förståelsen och kunnande i ämnet vilket i sin tur 

förbättrar elevernas möjligheter till ökat kunnande.  

 

Effektiviteten i matematikundervisning och lärande beskrivs av Kilpatrick 

(2001) som en kombination av 1) lärares kunskap och användning av 

matematiska innehåll 2) lärarnas uppmärksamhet på och arbeta med elever 

samt 3) elevernas engagemang i matematiska uppgifter och elevernas 

användning av matematiska uppgifter. Interventionen verkar ge förskole-

klasslärarna dessa verktyg. I arbetet med eleverna utifrån användandet av 

materialets tydliga matematiska innehåll och med hjälp av resonemang 

skapas hos eleverna ett engagemang i användningen av matematik. I detta 
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synliggörs både elevernas kunskapsutveckling och förskoleklasslärarnas 

egna behov angående kunskap och uppmärksamhet på elevernas arbete och 

kunskap. Den här studien visar att vi behöver ställa oss frågor om hur vi 

garanterar optimalt lärande och vilka kompetenser lärarna behöver ha? Om 

vi tittar på resultaten i denna studie i ljuset av det vi vet om effektiviteten i 

matematikundervisning och lärande och ställer dessa frågor, hur bör då 

detta kunskapsbyggande gå till för att vi ska kunna optimera lärandet? 

Kunskapsbyggande har varit en bidragande orsak till att förskoleklasslärarna 

får syn på vad som är giltig kunskap. Kunskapsbyggandet hjälpte 

förskoleklasslärarna att bryta, istället för att stanna i, sin gamla form för 

undervisning och begränsar sitt seende av innehållet, detta utifrån tanken 

om att undervisning består av innehåll och form (cf. Niss, 2007; Wells, 1999; 

Kroksmark, 2003). I det strukturerade lärandet utifrån interventionen visar 

det sig att förskoleklasslärarna:  

 

 använde en bred och varierad repertoar av undervisningsmetoder  

 skapade ett dialogklimat  

 skapade trygghet och såg varje elev  

 uppmuntrade erfarenhetsutbyte mellan eleverna  

 använde formativ bedömning  

Jag argumenterar för att det som tidigare visat sig stärka undervisningen 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Skolverket, 213b) även har visat sig stämma 

för förskoleklassens lärande i denna studie. 

I den cykliska fortbildningsprocessen (Timperly, 2013) har förskoleklass-

lärarna byggt på sina kunskaper. Arbetet med interventionsmaterialet och 

fortbildningen har tydligt inkluderat dessa steg för förskoleklasslärarna. 

Först blev förskoleklasslärarna uppmärksamma på vilka kunskaper och 

förmågor som eleverna behöver utveckla. När förskoleklasslärarna upptäckte 

elevernas behov gick de vidare och undersökte vilka kunskaper, färdigheter 

och förmågor de själva behövde ha för att tillgodose elevernas behov. Utifrån 

detta fördjupade förskoleklasslärarna sedan sina kunskaper och färdigheter 

på området som identifierats. Därefter gick processen in i en ny cykel och där 

analyserades, genom bedömning, effekten av det nya och vilken effekt detta 

haft på elevernas kunnande och förmågor. 

 

I förskoleklasslärarna uppdrag i förskoleklassen ingår att stimulera elevernas 

fortsatta lärande vilket innebär att förskoleklasslärarna behöver vara insatta 

i innehållet i kursplanerna i Lgr-11 och dess kunskapskrav. Rätten till hjälp 

och stöd i förskoleklass ska utgå från i vilken utsträckning eleven antas klara 

kunskapskraven senare i skolan. Det gör det angeläget att förskoleklass-

lärarna kan bedöma elevernas utveckling i förhållande till kunskapskraven i 
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Lgr-11 för att avgöra om elever är i risk att hamna i matematiksvårigheter 

eller om elever är i matematiksvårigheter. Det är angeläget att förskoleklass-

lärarna får möjlighet att tidigt fundera över den matematiska kontext som 

elever befinner sig i för att förhindra att eleven senare går från att vara en 

elev i svårigheter till att vara en elev med svårigheter. 

… för framtiden 

 

Vilken praktiskt nytta kan då avhandlingens resultat få för elever, lärare, 

skola och utbildningssystem? Mitt avhandlingsarbete har kretsat kring att 

synliggöra det matematiska lärarande som sker i förskoleklass och 

möjligheterna för förskoleklasslärare att få syn på elevernas kunskaps-

utveckling.  En förhoppning är att studien ska bidra till ökat intresse hos 

lärare i grundskolan såväl som hos rektorer och huvudmän om olika 

möjligheter för undervisning och lärande i förskoleklass för att tidigt kunna 

stödja elevers matematikutveckling på bästa sätt. Samt att bidra till att öka 

möjligheterna för förskoleklasslärarna att få äga det lärande som sker i 

förskoleklass utifrån förskoleklassens uppdrag och på så sätt möjliggöra en 

utvecklingspotential för alla elevers lärande.  

 

Uppdraget att kartlägga lärandet och utveckling hos barn kräver som 

framgått kunniga och reflekterande pedagoger (Nilsson, 2003). Men 

uppdraget ligger inte på enskilda förskoleklasslärare utan gäller skolan som 

helhet och huvudman och rektor har det övergripande ansvaret för 

förskoleklassens verksamhet. Huvudmän och rektorer bör därför ge ett 

tydligare stöd till undervisning och lärande i matematik i förskoleklass som 

innefattar att ge lärare goda förutsättningar för planering, genomförande och 

uppföljning av undervisning samt förutsättningar för utvärdering och 

reflektion. En förutsättning för utveckling, för både förskoleklasslärare och 

elever, är att förskoleklassens lärare får syn på vilka resultat förskoleklassen 

har åstadkommit och vart man är på väg.  

 

De matematiska förmågorna som skrivs fram i Lgr-11 har stort fokus i 

matematikundervisningen i dag. Det beror delvis på det stora inflytande som 

internationella standardiserade mätningar som TIMMS och PISA har och 

Sveriges dåliga resultat i dessa mätningar (OECD, 2013). De matematiska 

förmågor som lyfts fram, som tros ska leda till de matematiska färdigheter 

som människor i vårt samhälle kommer att behöva (typ 2) är ju givetvis 

präglade av vilken synsätt vi antar. I samhället pågår ständigt debatter om 

vilken riktning vi önskar att samhällsutvecklingen ska ta och delar i de här 

resultaten kan utgöra en del i en sådan debatt. Resultaten kan utgöra ett 
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bidrag till en mer generell samhällsdebatt kring bedömning, fortbildning och 

lärares lärarande.  

 

Under slutförandet av denna avhandling inledde Skolverket arbetet med att 

förtydligande i läroplanen gällande förskoleklassens uppdrag. Skolverket har 

skickat remiss gällande förslag på förändringar i läroplanen till flera 

myndigheter, kommuner och organisationer. Skolverket redovisar det 

slutgiltiga förslaget för regeringen den 30 november 2015 (Skolverket, 

2015:201). Förslaget på tydligare kunskapsuppdrag i matematik (för 

närvarande under remiss) stämmer i sin helhet med innehållet i den 

intervention som genomförts i det här avhandlingsarbetet:   

Syfte: 

Undervisningen ska fördjupa elevernas intresse för matematik 

och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. 

Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda 

matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och 

lösa problem samt för att utforska och beskriva sin omvärld. 

Centralt innehåll i matematik: 

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 beskriva 

mängder och antal samt för att utforska och beskriva tid, rum, 

form, läge, riktning, mönster och förändring. 

                (Skolverket, 2015:201) 

Framtida forskning 

 

Har förskoleklasslärarnas ökade möjligheter att upptäcka elever i risk under 

förskoleklassåret hjälpt eleverna över tid? I vilken utsträckning har de 

upptäckta eleverna i risk haft möjligheter att undvika att bli elever i 

matematiksvårigheter eller med matematiksvårigheter. Detta finnas intresse 

och empiri att följa upp utifrån resultaten i denna studie. De elevgrupper 

som deltagit i interventionen går nu i årskurs 3 och kommer under 

vårterminen 2016 att genomföra nationella prov i matematik. Fortsatta 

studier av elevernas prestationer i ämnesproven i matematik i åk 3 och sedan 

även i åk 6 skulle ge underlag till att bedöma om och i så fall i vilken 

utsträckning interventionen fått genomslag på längre sikt.  
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Slutord 

Förut var jag jätteduktig i matte och det är jag nu också. Först 

kunde jag typ 40+40 och 12+12… sen förstod jag att man behövde 

tänka och det var JOBBIGT. Men nu är inte det jobbigt för nu har 

jag kommit på hur man ska göra och då använder jag det till 

nästan allt! 

                                    (Elev i Trädgårdsgruppen i slutet av förskoleklassåret) 

Om man inte är smart. Då kan man lära sig att bli mer intelligent. 

                       (Elev i Trädgårdsgruppen i slutet av förskoleklassåret) 

Mina syskonbarn Ida, Ellen, Oskar och Karl har under hösten 2015 börjat 

förskoleklass. Deras dagar är fyllda med nya upplevelser och erfarenheter. 

Året i förskoleklass är för dem en tid av total närvaro i nuet, nuet som för 

Ida, Ellen, Oskar och Karl är mycket längre än något annat läsår i deras 

kommande skolliv. Åtminstone relativt sätt, i förhållande till hur länge de 

har levt då förskoleklassåret utgör en sjättedel av deras ålder. Det är inte 

konstigt att alla elever i förskoleklass hinner byta skepnad under förskole-

klassåret! 

Förskoleklassen har stor potential men det gäller då att fokusera på 

möjligheterna. Möjligheten att satsa och fokusera på de två viktiga 

komponenterna till lärande i matematik; interaktion och resonemang. 

Förskoleklasslärare måste få möjlighet att följa och analysera Idas, Ellens, 

Oskars och Karls matematikutveckling för att öka deras chans att fördjupa 

intresset för matematik med bibehållen lust att lära. Men förskoleklassen är 

inte bara en fråga för förskoleklassen. Det är viktigt att förskoleklasslärarna 

får yttre förutsättningar för att möjliggöra att de får äga och utveckla det 

lärande som sker i förskoleklassen. Med fördjupat intresse även hos 

huvudmän och rektorer så förblir förskoleklassen ett år att räkna med! 
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MITT TACK 

Tack och lov! 

Nu har jag då äntligen kommit till avslut. Trädgården ligger anlagd och 

resultatet kan beskådas. Det har varit ett kämpigt arbete men lärorik på 

många sätt.  

Mitt trädgårdsarbete har varit frustrerande, hårt och alldeles underbart. Att 

jobba i en trädgård är inte något som är ett arbete som någonsin blir klart. 

Jag vet att många av planteringarna hade kunnat planeras och göras 

annorlunda och flera projekt borde följas upp. Men så är det med 

trädgårdsarbete, ett ständigt pågående arbete. Men ibland behöver man låta 

den få ta sin egen form och inte rädas över att vissa delar tar över och andra 

försvinner. Jag hoppas mina kunskaper från detta arbete kan vägleda mig i 

framtiden. Jag har fortfarande mycket material och idéer som ännu inte 

kunnat planteras och vem vet, kanske får jag en dag chansen att designa en 

ny trädgård.  

Under mina licentiatstudier har jag mött många som har inspirerat och 

influerat mitt arbete. Nu är det dags att tacka er alla för att ni funnits vid min 

sida och tillsammans med mig glädjas över resultatet. Målet är nått men de 

lärdomar jag fått under vägen kommer att finnas kvar och för alltid vara en 

del av mig. Nu vill jag tacka alla som på olika sätt har gjort det möjligt för 

mig att genomföra det här trädgårdsarbetet där slutmålet var den här 

avhandlingen.  

Först och främst vill jag rikta ett stort TACK till er som den här 

licentiatavhandlingen handlar om, ni förskoleklasslärare! TACK för att ni 

låtit mig vara med och ta del av er verksamhet, era tankar och funderingar. 

TACK TILL… 

… min huvudhandledare Gunnar Sjöberg som genom sin värme, omsorg och 

klokhet på så många sätt stöttat mig under den ibland lite för guppiga vägen 

och även tack till min biträdande handledare Inger Arreman-Erixson som 

funnits med på vägen. 

… Umeå Kommun som vågade satsa och tro på min förmåga. Jag värdesätter 

särskilt Marie Ivarssons engagemang.  
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… forskarskolan DME, Developing Mathematics Education, som genom stort 

engagemang gett mig stor lärdom genom kurser, seminarier och 

konferenser, men framför allt alla fantastiska människor inom denna 

forskarskola som bidragit till mitt lärande i olika sammanhang. Jag vill 

särskilt lyfta fram Lotta Vingsle, Janne Olsson, och Maria Kenneman som 

outtröttat visat vilja att diskutera och tänka tillsammans med mig. Ljuset bör 

även riktas på Helen Sterner som gett mig kraft att våga.  

... alla medlemmar i UFM, Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, 

som bidragit till min forskarmiljö. 

…. Görel Sterner för att jag har fått tagit del av din kunskap och erfarenhet. 

…. mina doktorandkollegor på NMD som har betytt mycket. Jag har särskilt 

mycket uppskattat möjligheten att från fragment av verklighet skapa verkliga 

problemställningar som genom kreativa resonemang fått lösningar i 

världsklass tillsammans med Anette Bagger.  

… kollegor på NMD har bidragit till många sköna pratstunder i fikarummet. 

Speciellt tack till Ingela Andersson för alla stunder jag kunnat komma till dig 

och fundera och prata om allt.   

… Kristina Viklund, för din hjälp, glada skratt och trevligt sällskap under 

empiriinsamlingen. 

… alla er som varit läsare och hjälpt mig förbättra mitt arbete, speciellt tack 

till Carina Hjelmer och Hanna Palmer. 

… min mamma, Christina Norberg, för din hjälp under transkriberingen och 

textläsning, det har varit värdefulla och ibland livräddande. Även Carl-Öjie 

Segerlunds intresse och många frågor kring mitt arbete har betytt mycket.  

Tack också alla er andra, släkt och vänner, för heja rop, fest och vardag. Det 

är tur att jag, av er, både har fått möjlighet att knuffas framåt i mitt arbete 

men också att ni dragit fram mig så att jag tvingats vara i det verkliga livet 

med dess vardag och fest. 

Mitt största TACK går slutligen till min familj, Micke, Vilda, Liv och Vide. 

Tack för att ni alltid finns och att ni hjälper mig att visa på vad som är viktigt 

i livet. Jag älskar er! 

Umeå december 2015 

Helena Vennberg 
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Figurer och tabeller i avhandlingen 

Figur 1  Bedömningsprocess enligt Pettersson (2007).  

Figur 2  Tolkning av Bernsteins kunskapsbärande meddelandesystem (1973). 

Figur 3 Kunnandets spiral (Wells, 1999). 

Figur 4 Illustration av den cykliska process som Helen Timperley förespråkar för 

lärares professionsutveckling. 

Figur 5 Empirigruppernas fördelning. 

Figur 6 Normeringsgrupper. 

Figur 7 Bedömningsenkät.  

Figur 8 Bedömningskategorier utifrån förmågorna. 

Figur 9 Bedömningskriterier utifrån ENT normeringen. 

Figur 10 Exempel på en ifylld bedömningsenkät. 

Figur 11 Testresultaten i Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen i förhållande till ENTs 

normerande grupper. 

Figur 12 Schematisk bild av analysernas inbördes förhållande. 

Figur 13 Överensstämmelse mellan förskoleklasslärarnas bedömningar och elevernas 

ENT-kompetenspoäng. 

Figur 14 Totala ändringar inom varje kategori. 

Figur 15 Alla bedömningsändringar över tid. 

Figur 16 RÄKNA över tid i Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen. 

Figur 17 RESONEMANG över tid för Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen. 

Figur 18 BEGREPP över tid för Skogsgruppen och Trädgårdsgruppen. 

Figur 19 Andelen upptäckta röda och gula elever (elever i risk). 

Figur 20 Andelen elever i risk som blir upptäckta under läsåret. 

Figur 21 Andel elever i risk som aldrig blev upptäckta. 

Figur 22 De tre steg som har identifierats. 

Figur 23  Resultat bild. 
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Tabell 3 Empirigenerering över tidsperiod november 2012 till juni 2013. 
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Tabell 8 Normeringskontroll. 
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Tabell 15 Kontinuerlig redovisning av studiens frågeställningar, empiri och analys. 



 

98 

Sammanhang där delar av avhandlingen presenterats 

 

2013 
Presentation – Matematikbiennalen i Umeå 

Presentation – NORSMA 8 i Köpenhamn 

 

 

2014 
Presentation – DME-konferens i Växjö 

 

 

2015 
Presentation – CERME 9 i Prag 

Poster - CERME 9 i Prag 

 

 

2016 
Presentation – Matematikbiennalen i Karlstad 

 

 
  



 

99 

Empiriförteckning 
 
Observationsanteckningar:  
Hallon: jan, mars 2013  

Smultron: jan, mars 2013 

Jordgubbar:  jan, mars 2013 

Vinbär: jan, mars, 2013 

Blåbär: jan, mars, maj 2013 

Lingon: jan, mars, maj 2013 

Hjortron: jan, mars, maj 2013 
 
Ljudupptagningar och transkriptioner från intervjuer: 
Hallon:  december 2012 och juni 2013 

Smultron: december 2012 och juni 2013 

Jordgubbar: december 2012 och juni 2013  

Vinbär: december 2012 och juni 2013 

Blåbär: december 2012 och juni 2013 

Lingon: december 2012, januari 2013 och juni 2013  

Hjortron: december 2012 och juni 2013 
 
Förskoleklasslärares skriftliga reflektion: 
Hallon: maj 2013 

Smultron: maj 2013 

Jordgubbar:  maj 2013  

Vinbär: maj 2013 
 
Informations- och medgivandedokument:  
Hallon: december 2012 
Smultron: december 2012 
Jordgubbar: december 2012 
Vinbär: december 2012 
Blåbär: december 2012 
Lingon: december 2012 
Hjortron: december 2012.  

 

ENT A 

Hallon: november 2012 

Smultron: november 2012 

Jordgubbar: november 2012 

Vinbär:  november 2012 

Blåbär: november 2012 

Lingon: november 2012 

Hjortron:  november 2012 
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ENT B 

Hallon: juni 2013 

Smultron: juni 2013 

Jordgubbar:  juni 2013 

Vinbär: juni 2013 

Blåbär: juni 2013 

Lingon:  juni 2013 

Hjortron: juni 2013 

 

Lärarnas bedömningar  
Hallon: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
Smultron: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
Jordgubbar: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
Vinbär: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
Blåbär: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
Lingon: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
Hjortron: december 2012, februari 2013, april 2013 och juni 2013 
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Bilaga 1: Tankekarta intervjuguide 1 

Intresseområden 
Organisation 
Upplägg 
Mål 
 
Dokumentation 
Bedömning - vad/hur 
 
Kunskap med sig från förskoleklass 
Hantering av olikheter 
 
Lärares trygghet i ämnet 

Vad vill jag veta? 
Hur ser upplägget/organisationen ut för matematik i förskoleklass? 
Dokumenteras något om elevernas matematikkunskaper? 
Vad bedöms? 
Vilka kunskaper räknas? 
Hur bedöms elevernas kunskaper? 
Hur hanteras olikheter i kunskapsnivåer? Vilken syn på lärande finns? 
Vad vill lärarna att eleverna har med sig från förskoleklass? 
Hur trygga känner lärare sig med att jobba med matematik?  
Vad upplever de som svårast i arbetet med matematik i förskoleklass? 

Frågor 
Hur är förskoleklassen organiserad? 
Hur är arbetet med matematik i förskoleklassen upplagt? 
Vilka mål har du/ni för arbetet med matematik? 
Hur ser du/ni på dokumentation i förskoleklass? 
Vad tycker du/ni ska bedömas i förskoleklass? 
Hur ska det bedömas? 
Vilka kunskaper vill du/ni att eleverna ska få med sig till åk 1? 
Hur påverkar olika kunskapsnivåer bland eleverna ditt/ert arbete med 
matematik i förskoleklass? 
Hur trygg känner du dig/ni er med att jobba med matematik i förskoleklass? 
Hur trygg känner du dig/ni er med vilka mål i matematik som eleverna ska 
nå senare i skolan? 
Vad anser du vara det svåraste med att arbeta med matematik i 
förskoleklass? 

 

 

 

 

 



 

3 

Bilaga 2: Intervjuguide 1- Lärarintervjun start 

 
Hur är förskoleklassen organiserad? 

 

Hur är arbetet med matematik i förskoleklassen upplagt? 

 

Vilka mål har du/ni för arbetet med matematik? 

 

Hur påverkar olika kunskapsnivåer bland eleverna ditt/ert arbete med 

matematik i förskoleklass? 

 

 

Hur ser du/ni på dokumentation av matematikkunskaper i förskoleklass? 

 

Vad i matematik tycker du/ni ska bedömas i förskoleklass? 

Hur ska det bedömas? 

 

Vilka kunskaper vill du/ni att eleverna ska få med sig till åk 1? 

 

Hur tycker du överföring fungerar från förskoleklass till åk 1? 

 

 

Hur trygg känner du dig/ni er med vilka mål i matematik som eleverna ska 

nå senare i skolan? 

 

Hur trygg känner du dig/ni er med att jobba med matematik i förskoleklass? 

 

Vad anser du vara det svåraste med att arbeta med matematik i 

förskoleklass? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 2-Lärarintervjun slut 

 
Hur har förskoleklassen varit organiserad? 

Grupp indelning? 
Antal barn?  
Antal vuxna? 
För- och efterarbete? 
Tid för arbetet i klassen? 

 
De största utmaningarna? 

 
Hur ser du på matematik? 
Hur ser du på bedömning? 
Hur ser du på din roll? 
 

Hur har arbetet med matematik i förskoleklassen varit upplagt? 

Vilka mål har du/ni haft för arbetet med matematik? 

Hur har du/ni på dokumenterat matematikkunskaper i förskoleklass? 

Vilka kunskaper har eleverna med sig till åk 1? 

Hur har överföringen fungerar från förskolklass till åk 1? 

Hur trygg känner du dig/ni er med att jobba med matematik i 

förskoleklass? 

Vad anser du vara det svåraste med att arbeta med matematik i 

förskoleklass? 

 
Hur är dina tankar kring…. 
Miljö? 
Kommunikation? 
Kunskap? 
 
Vilka överraskningar har du fått under året? 

Vad är det mest oväntade du upptäckt under året? 

Vilka elever tycker du har förbättrats sina matematikkunskaper mest 
under året?  VARFÖR?       HUR VET DU?        NÄR SÅG DU? 

Vilka elever tycker du haft sämst matematikutveckling? 
VARFÖR?       HUR VET DU?         NÄR SÅG DU? 

Vad har upptäckterna lett till? 
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Frågor enbart till Interventionsgruppenslärare: 

Har arbetet med materialet förändrat din praktik? 

Har arbetet med materialet förändrat ditt möte med elever? 

Har arbetet med materialet förändrat din syn på matematik? 

Har arbetet med materialet förändrat din roll i gruppen? 
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Bilaga 4: Exempel bedömningsenkät 

 
 
Klass X 

Bedömning 3 

Använda 

matematiska 

begrepp 

Förstå      

mängder, 

antal, 

ordning 

och tal  

Föra och 

följa 

matematiska 

resonemang 

Inställning 

till 

matematik 

Ida              

Ellen        

Oskar     

Karl     

Osv…                 
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Bilaga 5: Informationsbrev 

 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

Telefon: xxx-xxx-xx-xx 

E-post: helena.vennberg@xxxx.xxx.xx 

www.umu.se 

Tal och räkning i förskoleklass 
Det har visat sig att förskoleklassen är mycket viktig för elevers fortsatta skolgång. Trots det har 

förskoleklass fått väldigt lite fokus inom skoldebatter, forskning och fortbildning. Under det 

kommande läsåret påbörjar vi därför i samverkan mellan Göteborg och Umeå universitet en 

forskningsstudie riktad mot undervisning och lärande i matematik. Vi vill undersöka och 

kartlägga hur arbetet i förskolklass kan se ut och hur elevers kunskaper kan utvecklas under 

förskoleklassåret.  

Ert barns skola är en av de fem skolor i Umeå som är med i studien vilket innebär att lärares och 

förskoleklassens arbete kommer att följas under läsåret. För en bred kartläggning av 

matematikundervisningen och lärandet kommer förskoleklasserna som deltar i undersökningen 

att få flera besök och elever och lärare kommer även att intervjuas. Intervjuerna med elever och 

lärare sker i november/december och även i maj. Under januari till april kommer 

förskolklasserna få ett antal besök under lektioner, där jag är intresserad av att observera 

lärarnas arbete. 

Vi vill understryka att undersökningen inte syftar till att undersöka enskilda individer, 

barn/lärare, och att vi följer de etiska riktlinjer som gäller för forskning av detta slag: 

 Ingen känslig information om barnen kommer att samlas in. 

 Alla uppgifter om skola, lärare och barn är anonyma.  

 Allt arbete i barngruppen omfattas givetvis av skolans vanliga sekretessregler. 

Vi vill på det här sättet informera Er vårdnadshavare om projektet och att vi finns till hands om 

ni har frågor eller synpunkter. Den här typen av projekt där minderåriga barn ingår kräver alltid 

ett godkännande av Er vårdnadshavare. Vi är därför i behov av skriftligt godkännande från 

dig/er om ert barns deltagande i projektet. Vi hoppas på att du vill låta ditt barn delta och ber 

dig vänligen ge ditt tillstånd genom att skriva under den bifogade talongen och så snabbt som 

möjligt, senast måndag 22 oktober, sända den åter till förskoleklassläraren.   

Med vänliga hälsningar 

Helena Vennberg   
Licentiand 
xxx-xxx xx xx    
xxx-xxx xx xx   
helena.vennberg@xxxxx.xxx.xx   

✄----------------------------------------------------------------------------- 

DELTAGANDE I PROJEKT  

Härmed ger jag som vårdnadshavare tillåtelse att min son/dotter deltar i ovan beskrivna 
forskningsprojekt.  

Elevens namn:________________________________________________ 

Vårdnadshavares 
underskrift:__________________________________________________ 

mailto:helena.vennberg@matnv.umu.se
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Licentiatavhandlingar i Pedagogiskt arbete 

Licentiate dissertations in Educational Work 

1.  Kerstin‐Bygdeson‐Larsson, 2005. Educational Process Reflection (EPR): 

a professional development model aimed at creating a reflective space in 

Swedish pre‐school practice.  

ISBN 91‐7305‐834‐3 

2.  Göran Nilsson, 2005. Vägledning – i vems intresse? Skolans studie‐ och 

yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv. 

ISBN 978‐91‐7264‐289‐8 

3.  LiliAnn Kling, 2006. X i fokus. Flickor och matematik. 

ISBN 978‐91‐7305‐996‐1 

4.  Jarl Cederblad, 2007. Learning by observation. Upplevelse och lärande av 

hantverkskunskap genom förevisning. 

ISBN 978‐91‐7264‐278‐4 

5.  Gun Lundberg, 2007. Teachers in action. Att förändra och utveckla 

undervisning och lärande i engelska i de tidigare åren. 

ISBN 978‐91‐7264‐460‐1 

6.  Britt Nyberg, 2008. Förskollärarkårens professionaliseringssträvanden 

1960‐2005 ur ett fackligt perspektiv. 

ISBN 978‐91‐7264‐599‐8 

7.  Anita Midbjer, 2008. Arne Isaksson. Konstnär, pedagog, folkbildare. 

ISBN: 978‐91‐7264‐578‐3 

8. Agneta Lundström, 2008. Lärare och konflikthantering. En undersökande 

studie ur ett könsperspektiv. 

ISBN 978‐91‐7264‐595‐0 

9. Helena Eckeskog, 2013. Varför knackar han bara inte på? En studie om 

arbete med läsförståelse i åk 1‐2. 

ISBN 978‐91‐7459‐575‐8 

10. Katarina Emmoth, 2013. Grunden läggs i förskolan. Förskolepedagogers 

tankar om utveckling, lärande och dokumentation. 

ISBN 978‐91‐7459‐2 
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11. Ingalill Gustafsson, 2013. www.lektion.se – din kollega på nätet. En 

studie av lektionsförslag för skrivundervisning i skolämnet svenska. 

ISBN 978‐91‐7459‐761‐5 

12. Jan Olsson, 2014. Dynamic software enhancing creative mathematical 

reasoning. 

ISBN 978‐91‐7601‐087‐7 

13. Maria Kenneman, 2014. Progression of algebraic discourse in school 

years 2 to 8. 

ISBN 978‐91‐7601‐090‐7 

14. Annika Eriksson, 2014. Förutsättningar blir till erbjudanden: belyst 

genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade 

arbetssätt. 

ISBN 978‐91‐7601‐120‐1 

15. Charlotta Vingsle, 2014. Formative assessment: Teacher knowledge and 

skills to make it happen. 

ISBN 978‐91‐7601‐104‐1 

16. Maria Fredriksson Sjöberg, 2014. Vad händer med dialogen? En studie av 

dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan. 

ISBN 978‐91‐7601‐119‐5 

17. Elisabeth Lindgren Eneflo, 2014. Dokumentationens dilemman. 

Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. 

ISBN 978‐91‐7601‐117‐1 

18. Helena Vennberg, 2015. Förskoleklass‐ ett år att räkna med. 

Förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers 

kunskapsutveckling i matematik. 

ISBN 978‐91‐7601‐386‐1 


