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Lärares samsyn beträffande matematik.  
En studie om matematik i förskoleklass och år 1 

Teachers common view about mathematics 
A study about mathematics in pre-school class and first year in comprehensive school. 

 

Antal sidor: 30 

I denna studie har vi undersökt om det finns en samsyn på matematik mellan 
pedagoger i förskoleklass och lärare som arbetar med de tidigare åren (1-3). I vårt 
arbete får vi svar på om det finns en ”röd tråd” mellan matematikundervisningen i 
förskoleklass och år 1. Vi har studerat vad forskningen säger om matematikunder- 
visning i år F-1 samt vad den, sedan 1998, gemensamma läroplanen säger. Genom 
enkätundersökning och intervjuer har vi bl.a. fått svar på vad lärarna tycker att eleverna 
bör ha för matematikkunskaper inför starten i år 1 samt vad pedagogerna i 
förskoleklass anser om samma sak.  

     Resultatet visar att förskoleklasspedagogerna i sin matematikundervisning styrs av 
vad de tror är skolans förväntningar. Lärarna har inte alls samma höga krav på vad 
eleverna i år 1 bör kunna vid skolstarten. Anledningen kan anses bero på dålig 
kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna samt okunskap om varandras 
verksamheter. Vår undersökning visar på vikten av att ha en ”röd tråd” i 
matematikundervisningen, som även löper genom stadieövergångar.   
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1 Inledning 
Vi är båda utbildade förskollärare som läst behörighet till grundskollärare samt har erfarenhet 

från arbete i grundskolans olika stadier. Vi anser att eleverna i grundskolans samtliga stadier 

skulle vinna på att de olika pedagogerna samarbetar och synkroniserar den tidiga 

matematikinlärningen. Inte minst att man tar till vara på de olika kompetenser som finns samt 

att man samverkar kring erfarenheter och kunskaper om eleverna.  

     Vi tycker oss märka skillnader i synsättet på matematik och elevers lärande i matematik 

mellan yrkeskategorierna förskollärare och lärare som undervisar i grundskolan. Som 

exempel kan nämnas synen på språkets betydelse för matematiken och pedagogers språkbruk 

angående matematiska begrepp. Vidare har vi upplevt skillnader i pedagogernas 

lektionsinnehåll där vår uppfattning är att förskoleklassens pedagoger i högre grad använder 

konkreta metoder och material i matematiken.   Om det finns en sådan, är det då de olika 

utbildningarna som utgör denna skillnad i inställning? Eller är det så att verksamheterna helt 

enkelt bygger på olika traditioner?  Detta vill vi försöka ta reda på. 

     Sedan 1998 är kommunerna enligt lag skyldiga att erbjuda plats i förskoleklass för alla 6-

åringar. Verksamheten är visserligen en frivillig skolform för elever (föräldrar) men det är 

tydligt att de allra flesta väljer att gå i förskoleklassen (Skolverket, 2006). De båda 

skolformerna förskoleklass och grundskola har sedan 1994 samma läroplan och därmed 

samma mål att sträva mot. Arbetar förskollärarna i förskoleklass med sådant som inte följs 

upp av lärarna i grundskolan? Eller arbetar förskollärarna i förskoleklass inte med sådant som 

lärarna anser eleverna behöver ha med sig in i år1? Låter man det formella matematikspråket 

växa fram på elevernas villkor? Förs det en dialog om detta på våra skolor?  Finns en ”röd 

tråd” i matematikinlärningen. Med vetskapen om att en dålig övergång kan innebära ett 

halvårs förlorad utveckling (Palmér, 2004) i bakhuvudet, tycker vi det är mycket väsentligt att 

fördjupa oss i frågorna och undersöka hur stadieövergångar sker. 

        Dessa frågor gör ämnet intressant och detta arbete ger en inblick i hur det kan se ut.    
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2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken samsyn på matematik som finns hos lärare som 

arbetar i förskoleklass respektive grundskola och påvisa eventuella skillnader. Syftet är också 

att belysa följderna och hur mötet mellan två pedagogiska kulturer påverkat verksamheten, 

med fokus på matematik, när förskoleklassen blev skolform.  

  

 
 

 

2.1 Frågeställningar 

Begreppet samsyn förtydligas och preciseras i följande forskningsfrågor. 
 
  

• Vilken syn på kunskap beträffande matematik har förskollärarna respektive 

grundskolans lärare? 

 

• Vilken syn har de olika lärarkategorierna på användandet av läromedel? 

 

• Hur samverkar de olika lärarkategorierna kring elevers kunskaper och hur tar man 

tillvara på erfarenheter vid stadieövergång F-1?   
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3 Teoretisk bakgrund  
Denna teoretiska bakgrund ger inblick i förskoleklassen och grundskolans tidigare år. 

Bakgrunden berör såväl historiska aspekter som verksamheternas innehåll och pedagogiska 

traditioner gällande matematik i förskoleklass och grundskola.  

 

3.1 Styrdokumenten 

Lpo -94 omfattar det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. Detta 

innebär att skolformerna förskoleklass och den obligatoriska grundskolan numera har samma 

mål att sträva mot. Förskoleklassen har dock inte de mål att uppnå som återfinns för 

grundskolan år 1-9. I Lpo -94 står att läsa beträffande matematik: 
                    ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

                     utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet 

                     och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda mate- 

                     matik i olika situationer.”  (Lpo -94)  

 

En av de principiella utgångspunkterna som låg till grund för riksdagsbeslutet att införa 

förskoleklasser var att kvalitet och likvärdighet i förskoleklassen skall främjas genom en, med 

skolan, gemensam läroplan (Svensk facklitteratur, 1997, s.18). 

 

3.2 Förskoleklassens historia och syfte 

Förskoleklassen som blev en, för kommunerna, obligatorisk skolform 1998 bygger på och har 

sin grund utifrån förskolans tradition. För förskoleklasserna ansvarar i de flestas fall 

yrkeskategorin förskollärare (Svensk facklitteratur, 1997, s.38). Förskolans tradition utgår från 

barnets psykologiska utveckling och psykologin har haft stor inverkan på den svenska 

förskoleverksamheten (Kihlström, 1998. s.11). Det pedagogiska synsättet kan förenklat 

beskrivas som helhetstänkande där man i hög grad ser till barnets totala utveckling. Vidare är 

leken och det lekfulla arbetssättet något som genomsyrar verksamheten inom förskolans ram 

(Fagerli m.fl., 2001, s. 144-145). Kihlström skriver i sin bok, Förskollärare – om yrkets 

pedagogiska innehåll, att en aspekt man bör beakta är den tidigare yrkestiteln ledarinna. Man 

var ledarinna inte lärarinna (barnträdgårdsledarinna). Förskolan skulle leda barnen inte lära 
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dem. Enligt Kihlström är detta en inställning som ”suttit kvar i väggarna” på många förskolor 

(Kihlström, 1998, s.109).  När förskoleklasserna kom till lokaliserades dessa ofta i eller i nära 

anknytning till grundskolans lokaler (Pramling m.fl. 1997, s. 53). 

        Skolverket skriver att i förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik 

(Skolverket, 2005). 

  

3.3 Matematik i förskoleklassen 

När bokhandeln Bokus i text beskriver innehållet i Dahl och Rundgrens bok, På tal om 

matematik i förskoleklassens vardag, står bland annat att de förskollärare som arbetar i 

förskoleklasserna inte är så väl förberedda på matematikundervisning för dessa åldrar. Vidare 

menar man att det endast ingick några få timmar matematik i deras utbildning. Därför kan 

man anta att risken är stor att man bedriver matematik i förskoleklassen enligt den form man 

själv mötte under sin egen skoltid i grundskolan. I skolverkets rapport 221 framkom att flera 

av de förskollärarna som arbetar i landets förskolor uttrycker att de känner sig osäkra på hur 

man bäst stimulerar barnens behov beträffande matematik. Dessutom anser de sig behöva 

fördjupade kunskaper i matematik och matematikdidaktik (Skolverket, 2003, s.16). 

     Ahlberg skriver i sin artikel Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande (Nämnaren 

Tema, Matematik från början, s.17-18) att undersökningar visar att förskollärare har olika syn 

på hur matematiken kommer in i förskolans verksamhet. Hon skiljer på förskollärare som 

fångar matematiken i vardagen och de som organiserar situationer för lärande. Den 

sistnämnda kategorin lärares uppfattning vilar på antagandet att barnen blir bäst förberedda 

för skolarbetet genom att arbeta på ungefär samma sätt i förskoleklassen som lärarna tror att 

barnen sedan kommer att göra i skolan (Ahlberg, 2000, s.17). Även Kihlström skiljer på 

förskollärare som i vardagssituationer ”fångar upp” eller förskollärare som planerar inlärning 

av matematik (Kihlström, 1998, s. 72).  

3.4 Grundskolans tidiga år och historia  

I grundskolans tidiga år finns lärare med olika utbildningar och olika yrkesbenämningar. De 

vanligaste är lågstadielärare, 1-7 lärare samt grundskollärare tidigare år. Eftersom 

utbildningarna är olika har dessa lärare också delvis olika innehåll i sina utbildningar. Framför 

allt har de olika mycket utbildning inom ett specifikt område. Skolans tradition bygger på 
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konstruktivismen. Den konstruktivistiska modellen innebär att det är eleven som lär sig själv. 

Ingen annan kan göra det åt henne/honom. Lärandet är aktivt och eleven jobbar med att förstå 

något nytt genom att undersöka, ställa frågor, bygga länkar till tidigare vetande, hitta på 

tillämpningar, komma med uppslag (Andersson, 1989). 

    I skriften Förskoleklasser som bygger på regeringens proposition 1997/98:6 och på 

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98: UbU5 står att skolans tradition skiljer sig från 

förskolans. Man menar i skriften att i skolan ligger betoningen på långsiktigt, systematiskt och 

strukturerat lärande till skillnad från förskolans kultur mer är ur ett ”här- och nu perspektiv”. 

(Svensk Facklitteratur, 1997, s.24) 
 

 

 

3.5 Matematik i grundskolan.  

Synen på matematik i skolan har under åren genomgått flera och stora förändringar. I dag 

talar man i läroplanerna världen runt om vikten av grundläggande kompetenser, att bygga upp 

intresse och få tillit till egen förmåga (Ahlberg, 2000, s.18).  

      I debatten om skolans matematikundervisning framstår ofta en bild som massmedia ger av 

skolan. Denna är ofta vinklad av olika intressegrupper. De problem som allt som oftast nämns 

i debatten är dåligt utbildade lärare och bristande resurser (Löwing, 2006, s.61). Löwing 

menar vidare att man i de flesta fall utelämnar de viktigaste frågorna, som enligt Löwing är: 

Varifrån resurserna ska tas och vad de ska användas till? Och… Vad är det som saknas i 

lärarnas utbildning? 

     I princip alla har gått i någon skolform, i något land och har därmed med sig erfarenheter 

och åsikter om matematikundervisning. Att de lärare som arbetar med matematiken på ett sätt 

som skiljer sig från den undervisning som barnens föräldrar är förtrogna med, från sin egen 

skoltid, kan mötas av förvåning och misstro från föräldrarna påpekar Ahlberg.  Framför allt i 

de fall då man inte följer en lärobok i undervisningen (Ahlberg, 2000, s.20). 
 

                             ” För många är matematik liktydigt med räkning; en samling regler 

                                för hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar tal. 

                                Kanske inte så konstigt. Skolans matematiklektioner har tidigare 

                                erbjudit få alternativ till detta räknande.” 

                                                                                                              (Dahl, 2005, s.5) 
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Dahl menar att matematikens kärna är att tänka logiskt, metodiskt, kritiskt, fantasifullt och att 

lösa problem. Vidare att matematik finns överallt och har en funktion där den finns, praktisk 

och ibland estetisk. Dahl anser att matematikämnet i skolan har förändrats efter dessa 

förutsättningar (Ibid, s.5).  

 

3.6 Kulturer möts  

Sedan förskoleklasserna inrättades har de, som tidigare nämnts, i de allra flesta fall 

lokaliserats i eller i anknytning till grundskolans lokaler. Pedagoger från två olika traditioner 

och pedagogiska kulturer gavs möjlighet att samarbeta och anamma varandras arbetssätt och 

innehåll. Man fick också i många fall genensam skolledare (Svensk Facklitteratur, 1997, 

s.23). Tanken var enligt regeringsförslaget att förskoleklass skulle göra övergången till 

grundskolan bättre. Men syftet med integrationen var också att förskola och skola skulle 

komplettera varandra. ”Att förskollärare och grundskollärare ömsesidigt bidrar med sitt 

professionella kunnande och sina traditioner” (Ibid, s.23). 

      Man menar att genom en integration av förskola och skola kan barnets förutsättningar och 

utveckling gynnas och att inte bara barnens biologiska ålder behöver styra innehållet och 

verksamhetens form (Ibid, s.25). Skolverkets rapporter visar att den goda tanken inte fullt ut 

har följts. Det finns en risk för att förskoleklassen istället anammat skolans traditioner. Att 

förskoleklassen samlokaliserades i skolan innebar till viss del också att de fick anpassa sig till 

andra rutiner. I rapporten Förskoleklass- 6-åringars skolform står om hur skolans mer 

ämnesinriktade kunskapssyn och organisering av verksamheten håller på att ta över. Detta i 

förhållande till förskolans mer sammanhållna och barninriktade kunskapssyn och organisation 

(Skolverket, 2000, s.10). Det vill säga det enskilda barnets utveckling i centrum 

(Förskoleklasser, 1997, s.24). 
 

               ”Sexåringarna kommer att i allt större omfattning att lokalmässigt befinna sig 

                  i skolan där det är troligt att skolans kod blir dominerande” 

                                                                                                       (Skolverket, 1997, s.53)                                                                    

 I rapporten Integrationen förskoleklass, grundskola och fritidshem som Skolverket 2001 

ställde till regeringen påpekas att det skett en ”skolifiering” i förskoleklass trots att man i 

reformens anda betonat att förskolepedagogiken till exempel leken och det skapande 

arbetssättet bör få genomslag i skolan (Skolverket, 2001, s.5 ff.). 
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      I Skolverkets rapport nr 190, Helheten i utbildningen konstaterar författarna att till 

skillnad från kravet på likvärdighet finns inte krav på helhet uttryckligen stadgat i lag- eller 

förordningstexterna annat än i läroplanen för förskolan (Lpfö -98). Men författarna skriver att 

när det gäller andra skolformer kan ”i hög grad tanken på helhet och kontinuitet ändå sägas ha 

stöd i åtskilliga bestämmelser i lag, skolformsförordningar, läro- och kursplaner”. (Skolverket, 

2000, s.10) . 

     Ahlberg skriver att barns möte med den formella skolmatematiken är ett kritiskt skede i 

utvecklingen av det matematiska kunnandet (Ahlberg, 2000, s.32). Olsson är också inne på 

samma linje och beskriver hur lärare upplevt att sexåringar är öppna för och positiva till allt, 

medan många sjuåringar har förväntningar på mer formell skolmatematik och kan bli 

besvikna om detta inte uppfylls (Olsson, 2000, s.184).     

  
                         ”Det är vanligt att de friare arbetssätten under de tidigaste skolåren 

                             relativt snart övergår till ett mer formaliserat lärande framför allt i  

                             matematik  på många håll  redan i år 3 men inspektören har även  

                             mött det i förskoleklassen” 

                                                                                                 (Skolverket, 2003, s.18)      

Även Fagerli m.fl. tar upp skolan och förskolans olika traditioner. De anser att en viktig faktor 

är synen på lek och lek som lärandemiljö. Vidare att skolans och förskolans olika traditioner i 

förhållande till lek och lärande beror på flera ramfaktorer. Dessa ramfaktorer är olika, till 

exempel obligatorisk eller frivillig skolform, yttre organisation eller det faktum att skolan 

måste förhålla sig till en mängd principer såsom läroämnen, styrdokument, mål att uppnå 

m.m. (Fagerli m.fl., 2001, s.145).  Fagerli m.fl. påpekar att ”det är väsentligt att erkänna att 

båda traditionerna har viktiga bidrag att komma med i en sådan integrering” (Ibid, s.146). 

3.7 Från konkret matematik till abstraktion 

Ingrid Olsson vid lärarutbildningen, på Mitthögskolan, i Härnösand menar att det kanske 

största steget i skolmatematiken tar barn just när de istället för konkret material börjar 

använda matematiska symboler. Olsson menar att man ibland har för bråttom in i den formella 

matematiken och påpekar att abstraktionsförmågan utvecklas i olika takt (Dahl och Rundgren, 

2006, s.89).  

       Matematik bygger i grunden på abstraktioner. Även tal som 1, 2 och 3 är abstraktioner. 

För att elever i olika åldrar skall kunna göra matematiska abstraktioner krävs därför ofta 

någon form av konkretisering (Löwing, 2006, s.82). Den faktor som enligt Löwings forskning 
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(akademisk avhandling, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, 2003, som boken 

Matematikundervisningens dilemma, 2006, har som utgångspunkt) är mest avgörande för 

framgångsrik inlärning är kommunikationens didaktiska kvalitet. En av de komponenter som 

Löwing tar upp är lärarens förmåga att ta hänsyn till elevens förståelse och 

abstraktionsförmåga.  Vidare menar hon att i hennes forskning var det ovanligt att läraren 

försökte konkretisera när eleven inte förstod (Ibid, s.19). 

    Löwing tar också vad en lärare menar med konkretisering. Hon skriver att det är vanligt att 

lärare talar om konkret material som om materialet hade eget liv.  ”I själva verket är 

materialet dött och det är enbart lärarens utnyttjande av materialet som kan ge det liv” (Ibid, 

s.129). I kapitlets sammanfattning summerar Löwing att konkretisering av matematiska 

begrepp och operationer inte är lätt. Och hon menar att det inte räcker att använda ett visst 

material eller en metafor. Läraren måste även genomskåda strukturen för det som ska 

konkretiseras. Detta för att konkretiseringen ska leda till abstraktion (Ibid, s.141). 
   

                          ”Den primära idén med att konkretisera undervisningen är att optimera  

                           kommunikationen och därmed inlärningen.  Konkretiseringen ska bidra  

                           till att ge förståelse och till att bygga upp ny kunskap utgående från de 

                           erfarenheter man redan har”. 

                                                                                                          (Löwing, 2006, s.128) 

3.8 Begrepp och språk 

Malmer menar, med hänvisning till Lpo-94, att det övergripande målet är att eleverna skall få 

erhålla de matematiska begreppen, grundade på förståelse (Malmer, 2002, s.30). Malmer 

anser också att det är av största vikt att läraren anpassar sitt språk till elevernas språkliga nivå. 

Hon skriver att det matematikspråk som talas inte alltid samspelar med deras ordförråd eller 

deras tidigare erfarenheter (Ibid, s.60-61). 

     Löwing beskriver att matematik är speciellt såtillvida att det finns en frekvent omfattning 

av ord, uttryck och begrepp.  Detta innebär att höga krav ställs på eleverna att behärska dessa 

termer och dess innebörd. Löwing menar att detta gäller i synnerhet elever som ska läsa sig 

till en matematisk instruktion (Löwing, 2006, s.11). Bland lärarna i Löwings undersökning 

var det ovanligt att läraren försökte hjälpa eleverna att bygga ett adekvat matematikspråk 

(Ibid, s.11). 

    Begreppet består av begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Spontana uttryck och tolkningar 

som därmed också är en del av helheten benämner Vygotskij med ”Första ordningens språk”. 
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Medan språk som inte står i direkt kontakt med begreppsinnehållet och måste översättas 

betecknas som språk av andra ordningen. Vygotskij menar att vi måste acceptera den 

översättningsprocess som sker (Høines, 2000, s.68, 74 och 79). Høines rekommenderar att 

lärare i första hand tillåter elever kommunicera med det språk det redan har för att sedan gå 

vidare, bearbeta och tillföra nya språk. Hon menar också att detta innebär konsekvenser för 

arbetsrutiner och planering. Eftersom man då inte kan använda en på förhand bestämd 

planering utan hela tiden måste utveckla sina tankar (Ibid, s.34-35).  

3.9 Elevernas förkunskaper och lärarnas kännedom om dessa  
             ”När jag tog del av Kilborns forskning började jag förstå att ett av 

                      mina största problem som högstadielärare var bristen på kunskaper 

                      om elevernas förkunskaper”                                                                               

                                                                                           (Löwing, 2006, s. 28) 

 

Att ta vara på elevernas förkunskaper och utgå från dessa i det fortsatta lärandet är väsentligt 

inte bara för, som i Löwings exempel, högstadielärare. Förhållandet är detsamma oavsett 

vilken ålder det är på eleverna eller vilket av skolans stadium man verkar. För att kunna 

avgöra vilken kvalitet barn har på sina tankeformer måste läraren ta del av hur de tänker 

(Olsson, 2000, s. 205).      

      I Skolverkets rapport till regeringen 2001 påpekar utbildningsinspektören att förskollärare 

och grundskollärare har olika synsätt på kunskap. Detta kan innebära att när information vid 

övergångar ska lämnas kan det leda till att olika bedömningar görs. Det kan även göras olika 

val av vad  och olika tyngdpunkt på det som ska lyftas fram (Skolverket, 2001, s.42). 

3.10 Läromedel 

När förskoleklassen blev en skolform började också läromedelsförlagen möta den nya 

marknaden. Flera läromedelsförlag skapade böcker för förskoleklass, tänkta att ligga i linje 

med deras läromedel för år 1-3. Flera av läromedlen i matematik har en sådan ”startbok” där 

meningen är att 6-åringen ska skolas in i läromedlet. (Läromedias läromedelskataloger, 2007) 

     Enligt Ahlberg är det förskollärare som organiserar situationer för lärande, som använder 

den sortens ”sexårsmaterial” som nämnts ovan. Ahlberg menar att innehållet i detta material 

ofta är direkt relaterat till skolämnet matematik (Ahlberg, 2000, s.17). 
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     Löwing tar upp, det enligt hennes faktum, att det inte är ovanligt att en lärare väljer en 

”lättskött” lärobok som inte vållar några problem. Men Löwing ifrågasätter kvaliteten på en 

sådan bok. Löwing menar vidare att de problem man undvikit kommer att vålla kunskapsbrist 

som senare ska åtgärdas (Löwing; 2006, s.68). 

4 Metod 

4.1 Metodbeskrivning 

Vi valde enkäter och kvalitativa intervjuer för att få frågeställningarna besvarade. Enkäter för 

att få en kvantitativ och bred information (Johansson och Svedner, 2006, s.30). De kvalitativa 

intervjuerna som baserades på enkätsvaren hade som syfte att ge en djupare förståelse för 

tankarna och enkätresultaten. 

    Enkät är enligt Ejvegård (2003, s.53) en metod där man samtidigt kan nå många personer. 

Dessutom vet man att alla (eller ett stort antal) får samma frågor. Det är då lättare att jämföra 

svaren (Ejvegård, 2003). Väl medvetna om att enkäter kan var svåra att få besvarade valde vi 

att skicka ut enkäterna till ett tillräckligt stort antal pedagoger. Enkäter med färre än 40 

tillfrågade är knappast enligt Ejvegård (2003, s. 56) meningsfullt att bearbeta statistiskt på 

något sofistikerat sätt. Enkätfrågorna utformades utifrån forskningsfrågorna. Vi började med 

bakgrundsfrågor för att se vilken utbildning och vilket stadium de svarande arbetar på. Detta 

för att särskilja svaren och för att kunna se eventuella skillnader. Fråga 3 Vad inom 

matematiken tycker du förskoleklasselever bör få som grund inför skolstarten? formulerades 

för att besvara forskningsfrågan om kunskapssyn. Även fråga 5, som behandlar vad som styr i 

upplägget av respektive lärares matematikundervisning, berör kunskapssynen. Fråga 4 handlar 

om vilken kännedom de olika lärarna har om varandras har verksamheter. I fråga 6 och 7 ville 

vi få svar på de olika lärarnas syn på och användande av läromedel. Slutligen fråga 8 som 

handlar om aktiviteter vid stadieövergång och hur man tar till vara på kunskap om eleverna. 

Enkätfrågorna (se bil. 1) var med något undantag strukturerade med svarsalternativ att ringa 

in. Undantagen var två öppna frågor. Dessa valde vi att ha med trots en klar insikt i att svaren 

kunde bli svårare att jämföra. Vi bedömde att vi skulle få en intressantare bild av verkligheten 

om några öppna frågor fanns med.   

      Att ställa frågor (intervjua) är det lättaste sättet att få information om hur en person 

uppfattar eller känner inför en företeelse vi är intresserade av (Lantz, 1993). Skillnaden på en 

intervju och ett vanligt samtal är graden av lyssnande och uppmärksamhet. Vidare skriver 
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Lantz att intervjuer kan utformas olika och ges olika form och innehåll. En intervju kan vara 

helt öppen vilket innebär att intervjuaren ställer vida och öppna frågor som respondenten fritt 

kan utveckla sina tankar kring. Intervjun kan också vara helt strukturerad vilket innebär att 

förutbestämda frågor ställs och respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. 

Intervjuer kan också vara halvstrukturerade, vilket innebär i förväg bestämda frågor men 

också möjlighet till följdfrågor och kombination av fasta och öppna svar (Lantz, 1993). 

4.2 Genomförande  

Det var av stor vikt att enkäten var utformade på ett sådant sätt så att det kändes som en rimlig 

belastning att besvara dem. ”Den får inte vara för omfattande” (Ejvegård, 2003 s.54). I annat 

fall fanns risk att det inte skulle avsättas tid för att besvara frågorna. För oss var det viktigt att 

få ett brett underlag. Av den anledningen skickades enkäten ut till 100 pedagoger. Med 

enkäten fanns också ett brev (se bilaga 2) med en presentation av frågeställarna, förklaring av 

syftet, garanti att informationen hölls strikt konfidentiellt samt ett tack för medverkan. Vi 

resonerade oss fram till att lämplig tid för att besvara enkäten borde vara en och en halv 

vecka. Vi bedömde att om tiden var för lång kunde enkäten lätt bli liggande obesvarad. 

     Syftet med arbetet var avgörande för intervjuformen. För att få djupare svar på 

frågeställningarna gjordes efter enkäten fyra intervjuer. Avsikten med intervjuerna var att ta 

del av respondenternas erfarenheter samt höra deras tankar om enkätresultatet. Intervjuerna 

var halvstrukturerade. 

     I den första kontakten med respondenterna redogjordes för syftet med intervjuerna, om hur 

många frågor som förberetts och en uppskattad tidsåtgång. Dessutom förvissade vi oss om att 

det fanns gott om tid vid intervjutillfällena vilket innebar att det skulle finnas tid till 

följdfrågor som inrymdes i dialogen som följde på frågorna. Intervjuerna gjordes var för sig 

på respondenternas respektive arbetsplats (i tomt klassrum) och vid varje tillfälle eftersträvade 

vi att vara så neutrala som möjligt. Frågorna, som baserades på enkätresultatet (se bilaga 3), 

ställdes i samma följd. ”Tidigare frågor och svar kan nämligen påverka senare svar” 

(Ejvegård, 2003 s.53). För att skapa så lika förutsättningar som möjligt gjordes intervjuerna 

av samma person medan den andra uppsatsskrivaren var med, lyssnade, observerade men 

hade i övrigt en passiv roll. Eftersom det kan verka hämmande för vissa personer så användes 

inte bandspelare. Vi förde anteckningar under intervjun och efteråt fanns tid med 

respondenterna för att gå igenom anteckningarna (Ejvegård, 2003). Vi försäkrade också 

respondenterna om att materialet skulle behandlas konfidentiellt vilket innebär att uppgifter 



Petter Alburg    
Mimmi Johansson-Alburg 
GOX 749  Växjö Universitet 

15

om deras ålder, bostadsort, arbetsplats eller annat som kan göra att de kan identifieras inte 

lämnas ut. 

4.3 Urval 

Urvalet vid enkäterna var att i möjligaste mån få en antalsmässigt jämn fördelning av 

pedagoger från såväl förskoleklass som grundskolans tidiga år dvs. år 1-3. Utskicket 

adresserades till varje skolas expedition och vi skickade med fyra enkäter till varje skola, två 

till förskoleklasspersonal och två till lärare som undervisar i år 1, 2 eller 3. Varje skola fick 

själva fördela dessa. I enkäten framgick sedan vilken yrkeskategori och utbildning de 

svarande har. 

      Urvalet i intervjuerna var betydligt mer styrt. Man måste vara noga med vilka personer 

man väljer att intervjua (Ejvegård, 2003). Ett avsiktligt urval gjordes vilket innebär att de 

respondenter som valdes har erfarenheter inom det område vi ville studera vilket borde 

innebära att respondenternas svar hade en tillförlitlighet som ” gör det möjligt att dra en 

”säker” slutsats” (Lantz, 1993, s.11). Två pedagoger som arbetar i förskoleklass valdes. Båda 

dessa har förskollärarexamen. Vi ansåg det viktigt att få intervjusvar av någon med förskolans 

tradition och förskolans pedagogik som grund.  Detta med tanke på att det i en del 

förskoleklasser arbetar personal med annan utbildning till exempel fritidspedagog eller 

barnskötare. Vidare valdes två lärare som arbetar som klassansvariga i grundskolan. En av de 

intervjuade är lågstadielärare med lång erfarenhet inom yrket medan den andre är 

grundskollärare med nyare utbildning. 

   Respondenterna var villigt inställda till intervjuerna vilket Lantz betonar vikten av 

eftersom intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer med olika 

och icke jämställda roller där samspelet är baserat på frivillighet (Lantz, 1993).  

4.4 Presentation av respondenterna 

Lärare A: 

Är utbildad grundskollärare med inriktning mot de tidigare åren. Hon är dessutom utbildad 

Montessoripedagog (KY-utbildning). Hon arbetar på en Montessoriinspirerad grundskola där 

man har ett utvecklat samarbete med förskoleklassen. För närvarande arbetar lärare A i skolår 

1-3. Hon har två års erfarenhet av yrket och har under de åren arbetat på flera olika 

grundskolor och förskolor.   
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Lärare B: 

Arbetar i år 3 på en F-6 skola men skolan är lokalmässigt delad efter år F-2 och år 3-6. Hon är 

utbildad lågstadielärare och har 30 års erfarenhet i yrket. Skolan har för närvarande tre klasser 

i år 3. Lärare B arbetar i arbetslag med övriga lärare som arbetar i år 3 samt med de 

fritidspedagoger som är kopplade till klassen. Läraren har endast fadderverksamhet som 

kontakt med förskoleklassen. 

 

Förskollärare C: 

C är sedan 19 år utbildad förskollärare och har de senaste 9 åren arbetat i förskoleklass. 

Förskoleklassen är lokaliserad till skolans lokaler men arbetet är till största delen segregerat 

från övriga skolår. C arbetar endast tillsammans med förskollärare som hon delar klass med 

och på eftermiddagar med förskollärare och fritidspedagog i parallellklassen. Förskoleklassen 

består av 23 elever och är åldershomogen. 

 

Förskollärare D: 

Förskollärare D har arbetat inom yrket i 20 år. D har förutom förskollärarexamen en kortare 

specialpedagogikutbildning och har studerat ytterligare pedagogik.  Hon har arbetat i 

förskoleklass i 8 år. Arbetslaget hon ingår i består av henne som förskollärare, en 

fritidspedagog samt en elevassistent. Förskoleklassen består av 24 elever. Förskoleklassen på 

D´ s skola är i stort sett segregerad från övriga skolan såväl lokalmässigt som organisatoriskt. 

5 Resultat  

5.1 Resultat av enkät 

Resultatet baseras på 48 inkomna svar vilket är en svarsfrekvens på 48 %.  Det förekom ingen 

större skillnad i antal förskollärare respektive lärare som undervisar i grundskolan när det 

gällde antal svarande.  I nedanstående resultatbeskrivning och text kommer av praktiska skäl 

lärare som undervisar i grundskolan benämnas ”lärare” medan lärare som undervisar i 

förskoleklass benämnas ”förskollärare”. Endast på de ställen det är relevant kommer vi att 

skilja på de olika lärarutbildningarna inom grundskolan.   
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5.2 Vad (inom matematik) ansågs viktigt att få som grund i 
förskoleklass? 

Resultatet visar att lärare som arbetar i grundskolan i högre grad svarar mer övergripande än 

vad förskollärarna i undersökningen gjorde. Förskollärarna svarade i stället med enskilda 

moment inom matematiken.      

     Man var i undersökningen eniga om två saker beträffande sådant förskoleklasseleverna bör 

ha med som grund i matematik. Dels var det ”begrepp” och dels ”talrad / taluppfattning”. 

”Begrepp” hade en svarsfrekvens på 73 % och ”talrad/taluppfattning” på 56 %. Dock anger 

förskollärare generellt ett högre talområde än vad lärarna gör.  

     Förskollärarna angav betydligt fler moment, som de ansåg eleverna borde få med som 

grund, än vad grundskolans lärare gjorde. Exempel på områden som fler förskollärare svarade 

men enstaka eller ingen lärare nämnde är addition, geometri, sortering, problemlösning, 

klockan, pengar och räknemetoder.  

     Bland de mer övergripande svaren finner man fler lärare än förskollärare som betonar 

leken och lustfylldhetens betydelse i matematik.   
 

5.3 Vilken kännedom har man om varandras verksamhet? 

Enkätsvaren visar att ungefär hälften av förskollärarna anser sig ha ”kännedom i låg grad” 

eller ”ingen kännedom” om matematikundervisningens innehåll i år 1. Bland lärarna är det i  

undersökningen större spridning mellan svarsalternativen ”mycket god kännedom”, ”god 

kännedom” och ”kännedom i låg grad”. En viss övervikt mot ”god kännedom” kan ses. De 

som längre fram i enkäten uppgav att de samverkar F-2 alt 3 hela läsåret har markant bättre 

kännedom om varandras arbetssätt och innehåll.  Enkätsvaren visar att endast 10 % av de 

svarande anser sig ha en mycket god kännedom om varandras innehåll och arbetssätt i 

matematik.   

 

5.4 Vad styr när man lägger upp sin matematikundervisning? 

Totalt sett är det två svar på denna fråga som klart överväger. Det ena är ”Elevernas nivå och 

förkunskaper”. Det andra är ”Läroplan och andra styrdokument” men detta svar kommer 

övervägande från lärargrupperna.  
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     Det var flera förskollärare (ca 25 %) som gav svar som innefattade ”skolans krav” som 

styrande vid upplägget av sin matematikundervisning.  

     36 % av lärarna svarade att läromedlet styr upplägget av matematikundervisningen. Detta 

har endast en förskollärare svarat.  
 

5.5 Läromedel 

Samtliga lärare, med undantag av en, uppgav att de arbetar med läromedel där eleverna har 

arbetsbok i matematik. En övervägande majoritet gör detta i kombination med annat. I 

förskoleklassen är det enligt förskollärarnas svar ungefär lika vanligt att man inte alls har 

läromedel med sådan arbetsbok som att man har en men i kombination med annat.  

     Undersökningen visar att det är ovanligt att förskoleklassen och år 1 på en skola har 

samma läromedelsserie. Påpekas bör också att frågeställningen i denna fråga kan ha varit 

otydlig och i vissa fall därför missuppfattats, se metodkritik.     

 

5.6 Hur tar man tillvara på kunskap om eleverna? 

Bland enkätsvaren om vilka överlämningsaktiviter man har vid stadieövergången 

förskoleklass till år 1 är det vanligast att man svarar ”samtal pedagoger emellan” och att man  

har någon form av ”överskolningsdokument”. Båda dessa svar återfinns i 81 % av enkäterna.  

Det är också vanligt att det genomförs möte mellan elev och mottagande lärare. Detta har 

65 % svarat. Att man organiserar så att pedagoger följer eleverna från förskoleklass till år 1 är 

enligt enkätresultatet ovanligare då endast 20 % ger detta som svar. I 25 % av svaren uppger 

man att samverkan mellan år F och år 1 sker hela läsåret.   
  

5.7 Resultat intervju 

Intervjuerna genomfördes enligt planerna. Tre av respondenterna har lång erfarenhet inom 

yrket vilket gav oss en djupare dimension i frågor och svar. Den fjärde respondenten har 

kortare erfarenhet men i gengäld en nyare utbildning vilket gav oss andra infallsvinklar. 

Respondenterna hade inte besvarat enkäten. 
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5.8 Vilken utbildning inom matematikdidaktik har du?  

      Anser du den vara tillräcklig? 
Förskollärarna och lågstadieläraren med lång erfarenhet inom yrket hade svårt att svara på 

frågan. Båda förskollärarna uppgav att det i princip inte hade någon matematikdidaktik i sin 

grundutbildning. Båda anser sig behöva mer kunskap inom ämnet. Lärare B svarade att hon 

har svårt att översätta sin egen utbildning i matematik med poäng eller tid vilket gör det svårt 

att svara på Hur mycket?.  Lärare B påpekar hur synen på och innehållet inom matematik har 

förändrats sedan hennes grundutbildning och menar att hon har, kanske just därför, behov av 

ett läromedel och lärarhandledning som stöd. Lärare A kan direkt och med säkerhet svara att 

hon har 20p matematikdidaktik i sin utbildning. Men lärare A anser att utan hennes 

Montessoriutbildning skulle hon inte känna sig  förberedd och säker i sin roll. 
 

5.9 Matematik i förskoleklass och i år 1   

De två förskollärarna svarar båda att de inte vet vad lärarna anser att förskoleklass ska arbeta 

med. ”Jag skulle vilja att lärarna i år 1 säger till oss vad de vill att vi ska lära barnen” 

uttrycker förskollärare C. Förskollärare D menar att barnen skulle vinna på en bättre 

kommunikation mellan pedagogerna. Vidare påpekar hon bristen i att hon som förskollärare 

vet så lite om grundskolans matematik. Lärare A ser inte någon skillnad på matematik i 

förskoleklass eller år 1 utan anser att man alltid ska individanpassa innehållet. Lärare B tycker 

att man ska arbeta med konkreta arbetsmetoder och anser vidare att matematiken i 

grundskolan lätt blir ”snuttifierad”. 

5.10  Den ”röda tråden” 

Samtliga respondenter är överens om att man borde ha en ”röd tråd” genom hela grundskolan 

och då förskoleklassen inkluderad.  Man är helt eniga om att alla, framförallt eleverna, skulle 

vinna på en sådan tydlighet. Både lärare B och förskollärare C nämner också vikten av  den 

röda tråden redan från förskolan. 
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5.11 Läromedlet 

Inte på någon av de skolor som respondenterna representerar finns ett uttalat tänk, gemensamt 

läromedel eller levande diskussion kring ett sådant. Samtliga uppger att varje lärare får göra 

som de själva vill. Lärare A menar att elevens behov måste gälla och att det i många fall är 

relevant att använda arbetsbok. Hon säger detta trots att hon arbetar på en 

Montessoriinspirerad skola och Montessoripedagogiken i de flesta fall innebär att man inte 

har läromedel i form av arbetsbok. Lärare A vill också tydligt påpeka att man aldrig får bli 

”slav” under ett läromedel. Lärare B pekar istället på lärarnas olika behov och menar att detta 

borde gälla även i förskoleklassen. Förskollärare C uppger att hon ser det som en fördel om 

förskoleklassens läromedel med arbetsbok behandlar matematik och språkutveckling i 

kombination. 

5.12  Stadieövergångar 

Förskollärarna svarar båda att aktiviteterna vid stadieövergång sker efter den enskilde 

mottagande lärarens intresse.  Lärare B är kritisk till egna skolans agerade vid 

stadieövergångar och menar att det fungerar dåligt. På hennes skola har man haft ett 

gemensamt dokument men det har varken uppdaterats eller används av alla så därför är det 

numera avstyrt. Lärare A däremot arbetar på en skola som har gemensamma nedskrivna mål. 

Hon svarar att man på hennes skola möter barnen där de befinner sig, oavsett om målen är 

nådda eller om eleven är en bit på väg.  Hon menar att dokumentet är nödvändigt vid 

stadieövergång.  
 

5.13 Skillnader i svar om innehållet i matematikundervisningen 

Förskollärare C tror att enkätens olika svar på vad matematikundervisning i förskoleklass bör 

innehålla beror på att förskollärarna, i brist på kunskap, gissar vad lärarna vill ha. Även 

förskollärare D pekar på förskollärarnas brist på kunskap och även den faktor hon kallar 

”viljan att serva” lärarna med att eleverna kan ”rätt” saker. Denna syn stämmer också överens 

med lärare B´s svar som innebär att ”Förskollärarna vill visa sig duktiga” men hon menar att 

skälet till detta kan vara en många gånger fördomsfull syn från lärarna om att förskoleklass 

”bara leker”. Även lärares A ´s svar handlar om en känsla av hierarki mellan pedagogerna. 

Hon anser att förskollärare vill tillfredställa lärarna och att de inte känner sig ”duktiga nog”. 
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5.14 Skillnader i svar om vad som styr upplägget av 
matematikundervisningen  

Den största skillnaden i svaren på enkätfrågan om vad som styr upplägget i 

matematikundervisningen, gällde läroplaner och andra styrdokument. Förskollärare C säger 

själv att hon inte känner till Lpo-94 särskilt väl och att hon heller aldrig fått utbildning eller 

vidare information om denna. Förskollärare D anser att Lpo-94 inte är ett dokument som 

förskollärarna ”äger”. Förskoleklassen är inte riktigt ”med” enligt henne. Lärare B har upplevt 

att förskolan har svårare än skolan att formulera mål utifrån Lpo-94. Hennes förklaring till 

detta är att skillnaderna i strävandemål och uppnåendemål. Lärare A tycker att det handlar om 

kunskap. Det är lätt att relatera sin undervisning till Lpo-94 om man bara kan läroplanen. Det 

behövs mer utbildning på den enligt henne. 

6 Metodkritik 

6.1 Metoden enkät 

Enkäten gav oss svar på de frågor som motsvarade arbetets syfte. Tillräckligt många svarade 

för att resultatet skulle vara värt behandlas. De öppna frågorna gav insyn i de olika 

lärarkategoriernas åsikter om matematik men var som väntat svåra att redovisa och 

sammanställa. En fråga visade sig vara något otydligt formulerad. Frågan var formulerad Har 

förskoleklassen alt. år1 på din skola samma serie läromedel?. Svaren tydde på att denna fråga 

eventuellt hade misstolkats. Vi grundar detta på att man svarat att förskoleklass och år 1 har 

samma läromedelsserie men har sedan på frågan vilket? uppgivit ett läromedel som enligt 

läromedelsförlagen inte finns för förskoleklass. Det hade varit lämpligare om vi formulerat 

frågan Har förskoleklassen och år 1 på din skola samma serie läromedel? 

     Arbetet gav inte svar på om man i förskoleklassen mer än i skolan arbetar med konkreta 

arbetsmetoder och konkret material. Detta tog vi i inledningen upp och ifrågasatte. Detta var 

också en av forskningsfrågorna. Vi valda att möta denna fråga via en öppen frågeställning. 

För att få ett tydligare och mer riktat svar kunde vi ha ställt frågan bättre. Exempel Hur 

hjälper du eleverna mot en abstraktion? 
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6.2 Metoden intervju 

Intervjuerna var till viss del svåra att avgränsa. Det utrymme som gavs i frågorna innebar vida 

och ibland svårredovisade svar. Vi uppmärksammade också att frågorna ofta gick in i 

varandra och att respondenterna därför gav svar som kunde kopplas till flera frågor. 

 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Vi anser att validiteten på arbetet är hög. Vi bedömer att vi, framför allt i enkäten, mäter just 

det som avsågs att mäta och ger en sann bild av det som undersökts. En aspekt som bör 

beaktas är givetvis om enkätfrågorna tolkats så som vi avsåg. Enkätsvaren gav oss en 

indikation att det var så i de allra flesta fallen. 

      Samtliga enkätsvar samlades i ett exceldokument där vi enkelt kunde summera antal svar 

enligt olika kriterier. Enkätfrågorna med fasta svarsalternativ var givetvis lättast att mäta då 

de gav klara mått.  Det förekom dock att respondenterna svarat två alternativ eller satt sitt svar 

mellan två alternativ. I dessa, trots allt få, fall valde vi att konsekvent redovisa det mest 

positiva svaret. Detta efter våra kriterier för ”mest positiva” svar på varje fråga. Med detta 

som bakgrund anser vi att även reliabiliteten kan anses som hög.       

      Intervjuerna i arbetet bedöms också ge ett sanningsenligt resultat. Vi är väl medvetna om 

den komplexitet som råder vid en intervju och att även små gester, miner eller leende från 

intervjuaren kan påverka. Vi bedömer att noggrannheten ökade i och med att vi var två som 

deltog vid intervjutillfället. Den som inte förde intervjun kunde därmed hålla en passiv men 

observerande roll.  

     Påpekas bör också att enkäter och intervjuer endast omfattar anställda inom samma 

kommun. Inte heller kommunala alternativskolor som exempel grundsärskola, skolor med 

speciell inriktning eller skoldaghemmens personal tillfrågades. Detta innebär att svaren till 

viss del kan påverkas av faktorer så som kommunens skolplan och fortbildningsplan samt 

kommunens övriga personalpolitik och policy. Reliabiliteten kan därför inte gälla annat än i 

ett kommunlokalt perspektiv och resultatet kan således inte heller generaliseras i ett nationellt 

perspektiv (vilket den teoretiska bakgrunden baseras på). 
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7 Analys              

7.1 Kunskapssyn 

En förklaring till de skillnader i kunskapssyn som framkom i vår undersökning skulle kunna 

vara att man påverkas av de ramar som finns i styrdokumenten. Redan i inledningen av detta 

arbete påpekas att förskoleklass och grundskolan sedan 1998 har samma läroplan Lpo-94. Att 

detta, efter att förskoleklassen funnits i snart 10 år, inte fullt genomsyrar verksamheten 

framgår av denna undersökning. En förklaring, som framgått i intervjusvaren, skulle kunna 

vara att Lpo-94 inrättades 1994 och då med information och utbildning till dem som skulle 

arbeta efter dokumentet. Det vill säga grundskolans olika lärare. När förskoleklassen sedan 

först 1998 blev en skolform fick man troligen inte samma introduktion och utbildning i 

läroplanen. Detta skulle kunna betyda att förskollärare inte känner samma säkerhet om vad 

som står i dokumentet och inte heller känner samma tillhörighet till detta..  

     Förskolans tradition utgår från, som nämnts, från ett holistiskt synsätt och att leken ska 

genomsyra verksamheten. Enligt svaren i våra intervjuer tycks förskollärare i förskoleklass ha 

svårt att försvara denna grund när förskoleklass blev skolform. Vår undersökning tyder på att 

förskollärare snarare vill anpassa sin verksamhet till skolan och till, vad de tror är, 

skolans/lärarnas förväntningar och krav. Detta är också den uppfattning som kommit fram i 

skolverkets rapporter (Skolverket, 2001, s. 5 ff.) Däremot svarade flera lärare som undervisar i 

grundskolan att leken och det lekfulla arbetssättet bör råda i förskoleklass. 

     I beskrivningen av Dahl och Rundgrens bok ”På tal om matematik i förskoleklassens 

vardag” beskriver författarna hur bristen på utbildning i matematik påverkar förskollärarna 

och leder till att man gör som man själv gjorde i skolan. Detta arbetes enkätresultat och 

intervjusvar ger belägg för att detta stämmer. Det är påtagligt att förskollärare i förskoleklass 

ger svar som antyder osäkerhet. Även intervjuerna visar på en osäkerhet och brist på kunskap. 

Vårt undersökningsresultat pekar på att denna osäkerhet påverkar förskollärarnas kunskapssyn 

och ger enligt enkätsvaren en högre kravnivå än grundskolans lärare har beträffande elevers 

matematikkunskaper. Undersökningen visar att många förskollärare anser att skolans krav styr 

upplägget när man samtidigt uppger sig ha låg kännedom om skolans innehåll. 

     Grundskolan, dess innehåll och synen på kunskap, har under åren genomgått flera 

förändringar. Inom grundskolan finns idag lärarkategorier med utbildning från olika 

tidsepoker. Det konstruktivistiska synsätt som skolan grundar sig på må vara grunden även i 

dagens lärarutbildning men vår undersökning visar att skillnader mellan de olika 
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lärarkategorierna är markanta. Enkät- och intervjusvar visar att grundskollärare med den 

nyare utbildningen har ett synsätt som i högre grad innebär tilltro till förmåga, lusten att lära 

samt mindre fokus på elevens biologiska ålder och mer på kunskapsnivå.  Detta är ett synsätt 

som återfinns i Lpo-94. 

     Tanken var enligt regeringsförslaget när förskoleklassen skapades att ta vara på var och 

ens kompetens. Att det inte är så överallt torde givetvis bero på flera aspekter där både 

förskollärare och lärare i grundskolan, skolledning och skolpolitiker bär ansvar.  

 

 

   

7.2 Läromedlet 

Såväl Ahberg som Kilström skiljer på förskollärare som ”fångar vardagen” eller förskollärare 

som mer planerar för matematikundervisning. Enkätsvaren i denna undersökning ger inte en 

helt klar insyn i denna indelning. Man kan dock uppfatta skillnader mellan de förskollärare 

som svarar att vardagsmatematik är viktiga moment och att dessa styr upplägget och de som 

svarar att krav från skolan och läromedel är det som styr. Även enkätfrågan om läromedel 

skulle om man får tro Ahlberg ge en vink om fördelningen av förskollärare som ”fångar 

vardagen” och förskollärare som planerar för matematikundervisning. Ahlberg menar att de 

som använder läromedel i form av arbetsbok för eleverna oftast är de som också mer planerar 

för undervisningen i matematik (Ahlberg, 2000, s. 17). I vår undersökning visar resultatet på 

att ca 40 % av förskollärarna använder ett sådant läromedel i matematik. 

     Resultatet i enkäten visar tveklöst att vanligast är att man i grundskolans tidigare år 

använder ett läromedel med arbetsbok för eleverna men kombinerar med andra aktiviteter. 

Om det är så som Ahlberg skriver, att arbete utan lärobok innebär större misstro från till 

exempel föräldrar och att detta påverkar läraren i sitt beslut kan man bara spekulera om 

(Ahlberg, 2000). I förskoleklass arbetar man enligt vårt resultat lika ofta helt utan lärobok.  

     Det är enligt enkätsvaren ovanligt att man har diskuterat och/eller valt samma 

läromedelsserie mellan stadierna. Därför kan man i denna undersökning inte se om ett 

medvetet gemensamt val av läromedel i år F och år 1 gynnar eleverna eller skolans övriga 

verksamheter.    

     När vi intervjuade en lågstadielärare med 30 års erfarenhet och en grundskollärare med 

mycket nyare utbildning framkom att synen på matematik har förändrats radikalt. Att 
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lågstadieläraren känner sig osäker kan bero på dålig samstämmighet mellan hennes utbildning 

och nutida läroplanens syn på matematik.  Detta kan direkt kopplas till Löwing som menar att 

debatten ofta handlar om dåligt utbildade lärare och bristande resurser (Löwing, 2006, s.61). 

Löwing frågar sig också Vad fattas i lärarnas utbildning? Att detta även, men i mindre 

omfattning, tycks gälla nyutbildade lärare återpeglar sig i intervjusvaren i denna 

undersökning. I vår undersökning tyder resultatet på att ”medicinen” för bristande kunskap är 

att ta läromedlet och dess handledning som stöd.  

     

7.3 Elevers förkunskaper  

Enligt Löwing är det väsentligt att ta till vara på elevernas förkunskaper och utgå från dessa 

(Löwing, 2006, s. 28). Denna undersökning visar dock på att modellerna ”samverkan hela 

läsåret” och ”pedagoger som följer över stadierna” är det ovanligaste sättet att organisera sig. 

Därtill uppger pedagogerna i vår enkät att de i många fall har bristande kunskap om innehåll 

och arbetssätt i varandras verksamheter.  I Skolverkets rapport framkom att förskollärare och 

grundskolans lärare har olika syn på kunskap (Skolverket, 2001). Överskolningsaktiviter där 

pedagoger möts och resonerar kring elevernas kunskaper, olika nivåer och inlärningsstilar 

möter ambitionerna. Dessa är enligt Lpo-94 att förskoleklassens och grundskolans lärare 

utbyter kunskaper och erfarenheter och har samarbetsformer som berikar varje elevs 

utveckling (Skolverket, 1994). 

 

 

8 Sammanfattning och slutord 
Våra forskningsfrågor är besvarade och kan sammanfattas i detta slutord.   

     Förskollärare och lärare i grundskola har inom några områden gemensam syn på vad som 

är viktigt att ha med som grund i matematik från förskoleklass till år 1. Man är överens om att 

eleverna bör ha en god taluppfattning och att begreppsbildningen är av största vikt. Dock är 

man enligt vårt enkätresultat oeniga om flera punkter.  Dessa punkter kan sammanfattas med 

att förskollärare i förskoleklass generellt sett har högre krav på vad och vilka moment 

eleverna bör ha med sig som grund. Orsakerna till oenigheten skulle kunna grunda sig på de 
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båda skolformernas olika traditioner. Det faktum att förskollärare uppger att skolans krav styr 

deras matematikupplägg borde betraktas som beklagligt. I den bästa av världar skulle man 

enligt oss i stället resonera utifrån var och ens olika kompetens och finna den ”röda tråden”. 

Det är förvånande och beklagligt att man snart 10 år efter införandet av förskoleklassen 

fortfarande inte tycks uppfatta läroplanen som gemensam för de båda skolformerna.  

     Det ser givetvis väldigt olika ut från skola till skola men enligt resultatet i vår enkät och i 

våra intervjuer så är det ovanligt att man kommunicerar om förskoleklassen respektive 

grundskolans tidigare års innehåll beträffande matematik. Vår uppfattning efter 

undersökningen är att bristen på tid är en viktig faktor. Detta kan i sin tur leda till alldeles för 

liten kunskap om varandras verksamhet. Det tycks däremot finnas en önskan om att föra en 

dialog samt om att få mer kunskap om varandras verksamhet. Att detta inte sker torde vara en 

organisationsfråga som alla parter ansvarar för. Vi kan också efter resultatet konstatera att 

skillnader finns även bland de olika lärarkategorierna inom grundskolan. Vi ifrågasätter om en 

samsyn finns ens mellan dessa olika lärarkategorier som arbetar inom samma stadium. 

     Arbetet visar att det också finns skillnader i användandet av läromedel.  Eftersom i princip 

alla lärare i grundskolan uppgett att man arbetar med ett läromedel med arbetsbok för 

eleverna, kan man hoppas på men inte förutsätta, att dessa läromedel har ett upplägg som 

gynnar abstraktionsförmågan och hjälper eleverna in i det formella matematikspråket. Vi 

anser att Ahlbergs uppfattning stämmer om att förskollärare som organiserar situationer för 

lärande är mer benägna att använda läromedel i förskoleklass. Vi menar vidare att dessa 

läromedel bör väljas och granskas med noggrannhet. Vår åsikt är att ett ideosynkratiskt 

synsätt på matematik bör användas i förskoleklass, och för den delen gärna även grundskolan. 

     Arbetet har också behandlat frågan om stadieövergångar och vår uppfattning är att man har 

många och värdefulla övergångsaktiviter. Dock visar det sig att det som ger bäst kännedom 

om varandras verksamhet är ovanliga. Vi syftar då på ”pedagoger som följer eleverna vid 

stadieövergången” eller ”samverkan hela läsåret”. Ytterligare en anledning att som i 

inledningen påpeka att en dålig övergång kan innebära ett halvårs förlorad utveckling ( 

Palmér, 2004). 

     Den förskolepedagogik som var tänkt att genomsyra förskoleklassens innehåll verkar i 

många fall ha kommit i skymundan till förmån för en anpassning till skolans arbetssätt och 

pedagogik.   Detta har enligt förskollärarna knappast gynnat eleverna. Inte heller lärarna i 

grundskolan tycks vilja att man i förskoleklass kopierar skolan. Varför detta ändå sker kan 

detta arbete inte ge svar på men vi anar att det fortfarande finns en hierarki som hindrar goda 
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samarbetsformer. Det också är förvånande att förskollärare och förskolepedagogiken inte fått 

mer genomslagskraft och status i skolans värld. Det är enligt oss uppenbart att den syn på 

matematik som kan betecknas som ”ny” i många lägen ligger i linje med 

förskolepedagogiken. Detta konstaterar vi med stöd av den kunskap vi skaffat oss genom 

utbildning till dels förskollärare och dels grundskollärare. 

Vår personliga åsikt kan lättast uttryckas i ett citat av Marzello och Lloyd:  
 

                                      ”Vi bruka tänka på lek och inlärning som motsatta varandra. 

                                        Nu vet vi bättre. 

                                        Forskare har upptäckt att lek ÄR inlärning, och mer än så, att lek 

                                        är en av de mest  effektiva formerna av inlärning.” 

                                                                                                    Jean Marzello och Janice Lloyd 
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10 Bilagor 

10.1 Enkätfrågor  (bilaga 1)                                                                                         
Med dessa enkätfrågor vill vi få svar på lärares åsikter om matematik i förskoleklass och de tidiga åren i 
grundskolan samt på vilken samsyn de olika pedagogerna har.  
 
1 Vilken är din yrkestitel? 
   förskollärare    fritidspedagog     lågstadielärare      1-7 lärare      grundskollärare      annat 
 
 
2 På vilket stadium undervisar du huvudsakligen? 
   Förskoleklass      ÅR 1        ÅR 2          ÅR3            skolbarnsomsorg (fritids)            annat 
 
 
3 Vad, inom matematik, tycker du förskoleklasseleverna bör få som grund inför        
   skolstarten? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4 Vilken kännedom har du om arbetssätt och innehåll i matematikundervisningen på det  
   stadium du själv inte arbetar med?  
    (Förskollärare (eller motsvarande) om ÅR 1-3 och lärare om förskoleklass) 
 
Mycket god kännedom         god kännedom             kännedom i låg grad             ingen kännedom      
 
5 Vad styr när du lägger upp din matematikundervisning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6 Arbetar du med läromedel där eleverna har arbetsbok i matematik? 
    Nej, inte alls       Ja, i kombination med annat          Ja, enbart 
 
7 Har förskoleklassen alt. ÅR 1 på din skola samma serie läromedel i matematik som du 
använder?  
    Ja, vilket?_______________________                           Nej      
 
8 Vilka aktiviteter har ni på er skola vid stadieövergång Förskoleklass/ÅR1?   
 
          Överskolningssamtal pedagoger emellan 
   
          Övergångsdokument   
 
           Fysiska träffar elev/mottagande lärare      
 
            Pedagoger som följer eleverna till nästa stadium.     
 
Annat  :__________________________________________________ 
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10.2  Brev  (bilaga 2) 

Hej vi behöver din hjälp! 
 
Vi studerar på Växjö Universitet och skriver ett examensarbete om 
matematikdidaktik i förskoleklass och grundskolans tidigare år (1-3). Vi skulle 
vara oerhört tacksamma om du kunde hjälpa oss genom att fylla i bifogad enkät. 
Det kommer troligen bara att ta dig några minuter.  
Syftet med arbetet är att få en bild av hur förskoleklassens och grundskolans 
lärare ser på matematikundervisningen samt hur samverkan kring denna sker. 
 
Enkäten behandlas strikt konfidentiellt så inga enkätsvar kommer att på något 
sätt kunna identifieras. Enkäten kommer i arbetet att kompletteras med några 
djupare intervjuer. För den som vill läsa kommer hela arbetet att finnas 
tillgängligt på Växjö Universitets webbsida. 
 
Enkäten har skickats ut till lärare i förskoleklass och grundskolans tidiga år på 
25 skolor. När du fyllt i enkäten ber vi dig snarast skicka den internt till någon 
av nedanstående adress. Vi är dock tacksamma om vi får den tillbaka senast 
vecka 15. 
 
                               Med vänliga hälsningar. 
 
                               Mimmi Johansson-Alburg Högstorpskolan, Solvändan 
                               Petter Alburg Teleborg Centrumskolan 
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10.3  Intervjufrågor  (bilaga 3) 

 
Intervjufrågor  
 
Bakgrundsfrågor:  
Yrkestitel ? 
Utbildning ? 
År i yrket ? 
Vilket stadium arbetar du just nu ? 
 
 
Vilken utbildning inom matematikdidaktik ingick i din utbildning? 
 
 
Beskriv hur du tänker om matematikundervisning i förskoleklass och 
grundskolans tidigare år. 
 
 
Vad tycker du är viktigt att förskoleklasselever har med sig som grund i 
matematik till År 1? 
 
 
Anser du att det bör finnas en ”röd råd” i matematikundervisning i de olika 
stadierna? Varför? 
 
 
Beskriv hur ni på din skola tänker och agerar vad beträffande 
matematikkunskaper vid stadieövergång förskoleklass till År 1.  
 
 
Berätta hur du resonerar kring val av läromedel i matematik. Bör man ha 
läromedel i Förskoleklass? Bör man ha samma läromedel på skolans olika 
stadier? 
 
 
I vår undersökning framkom att förskollärare i förskoleklass har fler krav på vad 
barnen bör ha med som grund i matematik till ÅR1. Vad tror du det bror på? 
 
 
I vår undersökning svarade fler lärare i grundskolan än förskollärare att Lpo-94 
och andra styrdokument ligger som grund för deras matematikundervisning. Vad 
tror du det beror på? 
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