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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärarna beskriver 
arbetet med progression och barns matematiklärande samt hur progressionen 
fortskrider i samband med övergången mellan förskola och förskoleklass. 
Arbetet har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 
genomförts med åtta yrkesverksamma förskollärare i förskola och förskoleklass. 
Baserat på två teman relaterat till syftet och forskningsfrågorna visar resultatet 
att matematiken är en del av vardagen och att planeringen bör utgå från barns 
intressen och redan erövrade kunskap för att det ska ske progression i det 
matematiska lärandet. Det visar också variation av hur progressionen 
fortskrider i samband med övergången, då det framkommer skillnader mellan 
hur man tar tillvara barns förkunskaper. I analysen har Piagets 
konstruktivistiska teori använts. Slutsatsen är att progression sker i de 
matematiska utmaningar barn ställs inför. Vidare påverkar bristerna i 
samverkan hur progressionen fortskrider i samband med övergången mellan 
förskola och förskoleklass.  

_______________________________________________________ 
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1   Inledning 

Det är med hög förväntan som barnen varje år i augusti kliver in i skolans värld. 
Barnen som börjar i förskoleklass bildar en ny grupp, ofta kallad klass. Barnen 
kommer från olika förskolor, med olika bakgrunder och bär på olika erfarenheter. 
Förskoleklass ska fungera som en bro mellan förskolan och grundskolan där både 
förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt möts. Förskoleklassåret är på 
många sätt en konstant inskolning då nästan all tid i verksamheten präglas av någon 
form av övergång. Övergångsperioden från förskolan tar några månader in på 
höstterminen och när barnen väl landat i den nya verksamheten påbörjas nästa 
övergångsperiod till årskurs 1. I och mellan dessa perioder, när barnet lär känna den 
nya miljön, klasskamrater och lärare ska det även finnas tid för lärande. 
Förskolläraren ska skapa utmanande lärandesituationer där barnet lär i progression 
och ställs därmed inför en utmaning när alla barn med olika erfarenheter förväntas 
uppnå progression i sitt lärande under året i förskoleklass. Riktlinjerna i förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016a) och grundskolans läroplan (Skolverket, 2016b) är 
tydliga. Det är, i detta fall, förskollärarnas ansvar att samverka med berörda i 
övergången för att progressionen i barns lärande ska fortskrida. 

År 2016 reviderades delen om samverkan i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a). 
Med denna revidering blev uppdraget kring samverkan förtydligad. Samverkan 
mellan de olika skolformerna anses, enligt läroplanen vara en viktig faktor i att skapa 
progression i barnens långsiktiga lärande. Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 
2016b) reviderades också under 2016. Förskoleklass fick då en egen del och deras 
uppdrag blev därmed förtydligat. Matematiken förtydligas som en del av 
verksamheternas centrala innehåll i både förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) och 
i grundskolans läroplan (Skolverket, 2016b). 

Enligt den konstruktivistiska teorin är de matematiska kunskaperna av stigande grad. 
Barnets möjligheter att bygga på sina matematiska kunskaper ökar i takt med den 
intellektuella utvecklingen. För att kunna bygga vidare på sin kunskap och kliva upp 
en kunskapsnivå krävs det en del grundläggande färdigheter (Imsen, 2006). De 
grundläggande färdigheterna börjar läggas redan i förskolan. Därmed är det av vikt 
att barnet får lära matematik tidigt, detta eftersom det är de grundläggande 
färdigheterna som ligger till grund för det fortsatta lärandet. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 2016a, s 5). 

Av våra tidigare erfarenheter från förskola och förskoleklass upplevs matematiken 
som lustfylld för barnen. Under vår praktik deltog vi i ett antal matematiska 
aktiviteter och vi uppmärksammade då att de präglades av lust och intresse från 
barnens sida. Vi såg också att det fanns ett stort intresse och även färdigheter hos 
barnen för att ramsräkna. Detta jämfördes med exempelvis alfabetet, som inte alls 
lockade på samma sätt. Många barn lär sig tidigt att ramsräkna och hur det kan fylla 
en funktion när man exempelvis räknar antal. Detta fick oss att fundera på om det 
finns naturliga förutsättningar för barnen att lära matematik i ett tidigt skede. Det 
fick oss att välja just matematik som ämne i vår studie.  
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Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande 
och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana 
eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. [---] Därigenom ska 
undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling 
och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning (Skolverket, 2016b, s20). 

Förskollärare är yrkesverksamma i de båda skolformerna, förskola och förskoleklass, 
men arbetar utifrån respektive styrdokument (Skolverket, 2016ab). I båda 
verksamheters styrdokument framgår det tydligt att genom god samverkan ska 
progressionen fortskrida i lärandet. Men hur gör förskolläraren detta?  

1.1   Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna beskriver arbetet med 
progression och barns matematiklärande. Vidare är syftet att undersöka och fördjupa 
kunskapen i hur progressionen fortskrider i samband med övergången mellan 
förskola och förskoleklass. 

•   Hur beskriver förskollärarna arbetet med progression och barns 
matematiklärande? 
 

•   Hur fortskrider barns matematiska progression i samband med övergången 
mellan förskola och förskoleklass?  

1.2   Disposition 

I kapitel 2 beskrivs studiens bakgrund. I detta kapitel beskrivs studiens 
litteratursökning och hur sökningen efter relevanta artiklar och avhandlingar 
genomförts. Detta avsnitt följs av begreppsdefinitioner. Det tredje och sista avsnittet 
är studiens forskningsbakgrund, där redogörs den forskning som ligger till grund för 
studien.  

I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska perspektiv. Det teoretiska perspektivet 
förklaras och redogörs utifrån studiens syfte. Perspektivet har satt sin prägel på hela 
studien, men är mest framträdande i studiens resultatanalys.  

I kapitel 4 presenteras studiens metod. I detta kapitel beskrivs studiens 
datainsamlingsmetod, följt av genomförande och vilka urval som gjorts. Vidare 
beskrivs studiens databearbetningsmetod samt vilka de etiska ställningstaganden 
som gjorts. Kapitlet avslutas med studiens reliabilitet och validitet.  

I kapitel 5 redovisas studiens resultat. Resultatet har kategoriserats utifrån studiens 
teman, allt för att underlätta för läsaren att följa den röda tråden. Studiens 
resultatpresentation följs av en resultatsammanfattning, både i tabellform och i text, 
samt resultatanalys. 

I kapitel 6 presenteras studiens diskussion. Kapitlet innehåller metoddiskussion och 
resultatdiskussion med koppling till den teoretiska forskningsbakgrund som vi 
presenterat. Därefter presenteras vår slutsats följt av relevans för förskolläraryrket 
samt förslag på framtida forskning.  
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2   Bakgrund 

I detta kapitel presenteras avsnitten 2.1 litteratursökning, 2.2 begreppsdefinitioner 
och 2.3 forskningsbakgrund.  

2.1   Litteratursökning 

Den forskning och litteratur som ligger till grund för föreliggande studie innefattar 
både nationell och internationell forskning samt litteratur. De artiklar som varit 
relevanta för studien har hämtats från: ERIC, Google Schoolar, Pedagogisk forskning 
i Sverige, DiVA och nordisk barnhageforskning. De sökord vi använt är bland annat: 
progression, samverkan, matematik, förskola, förskoleklass, förskollärare, 
progresjon, barnehage, matematikk, preschool, mathematics, progression, teacher, 
kindergarten med mera. För att begränsa träffresultatet när vi sökte via ERIC, Google 
schoolar samt DiVA avgränsades sökningen till att den skulle vara vetenskaplig, Peer 
reviewed-granskad och tillgänglig i fulltext. Förutom sökningar i databaser har vi 
använt oss av kedjesökningar via andra användbara källor för att hitta relevant 
forskning och litteratur. 

2.2  Begreppsdefinitioner 

Ackommodation 

Enligt NE (2017) innebär begreppet ackommodation ”anpassning till ändrade 
förhållanden”. Piaget menade att ackommodation sker när den nya erfarenheten och 
kunskapen samverkar med de gamla för att hantera den nya situationen. 
Ackommodation sker när den kunskap barnet besitter är otillräckligt för att hantera 
det nya. När barnet ackommoderar ändras uppfattningen så att barnet kan utnyttja 
ett annat perspektiv (Imsen, 2006). I föreliggande studie likställs begreppet med 
progression, detta eftersom begreppet progression används i förskolans och 
grundskolans styrdokument.  

Adaption 

Enligt NE (2017) innebär begreppet adaption ”sinnesorganens anpassning till olika 
förhållanden”. Piaget menade att adaption sker när barnet befinner sig i en 
anpassningsprocess för att anpassa sig till omgivningen omkring sig eller för nya 
situationer. På så sätt skapas begriplighet och meningsfullhet inför det nya (Imsen, 
2006).  

Assimilation 

Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2017) liknas begreppet assimilation till ”efterbilda” 
och ”göra lik”. Piaget menade att barnet tar till assimilation när barnet står inför en 
ny situation och de tidigare erfarenheterna och kunskaperna kan hjälpa och bidra 
med förståelse inför den nya situationen (Imsen, 2006). 
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Progression 

Likställs med begreppet ackommodation. När det nya lärandeobjektet är en 
fortsättning och bygger på det tidigare samt skapar en utmaning hos barnet. 
Undervisningen sker i kontinuitet men utmanar barnet att utöka sin förståelse. Enligt 
Ackesjö (2016) skapas progression när det nya möter det gamla, alltså när barnens 
tidigare erfarenheter och kunskaper byggs på och fördjupas. 

Samverkan 

I vår studie använder vi begreppet samverkan för att förklara samarbetet mellan 
förskollärarna i de två olika verksamheterna. God samverkan mellan förskola och 
skola spelar en avgörande roll i barnets långsiktiga utveckling och lärande samt för 
kontinuitet och progression i övergången (Harju & Tallberg Broman, 2013). 

Övergång 

I denna studie används begreppet övergång för att beskriva övergången som barnet 
gör från förskola till förskoleklass. Den tidsaspekt som innefattas i begreppet 
övergång i vår studie är övergången från förskola till förskoleklass, den pågår från 
april till juni och fortsätter sedan i augusti till och med november.  

2.3   Forskningsbakgrund 

2.3.1   Förskolan och förskoleklassens verksamhet 

Förskolan lägger grunden för barnets livslånga lärande. Verksamheten ska vara trygg, 
lekfull och lärorik samt utgå från barnets behov och intressen. Verksamheten ska 
uppmuntra barnen att söka och erövra ny kunskap och nya erfarenheter (Lpfö 
98/16). Förskoleklassens verksamhet ska stimulera elevens fortsatta utveckling och 
lärande och utgå från elevens behov, intressen samt den kunskap och de erfarenheter 
som eleven tidigare förvärvat. Undervisningen ska utmana barnen genom en 
variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Undervisningen i förskoleklass 
ska skapa kontinuitet och progression i elevens utveckling och lärande och även 
fungera som en förberedelse inför kommande skolgång (Lgr 11/16). I förskolans 
läroplan (Lpfö 98/16) står det att förskolan ska samverka med förskoleklass för att 
stödja barns lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. De två skolformerna 
ska utbyta kunskaper och erfarenheter samt lämna över information om 
utbildningens innehåll, detta för att skapa progression i barnens lärande och 
utveckling. Vidare står det skrivet i grundskolans läroplan (Lgr 11/16) att läraren ska 
samverka med förskollärare i förskolan för att stödja eleven i ett långsiktigt 
perspektiv. Samverkan innefattar att de berörda utbyter kunskaper och erfarenheter 
samt delar information om innehållet i utbildningen. Detta för att skapa 
sammanhang och progression i elevens lärande och utveckling. Kinkead-Clark (2013) 
genomförde en studie som visar att det råder delade meningar om vem som bär 
ansvaret för överlämningen av barns kunskaper i övergången mellan förskola och 
skola. En del deltagare i studien anser att ansvaret är delat medan andra tycker att 
förskollärare i förskolan bär det största ansvaret. Detta kan skapa 
meningsskiljaktigheter mellan de olika verksamheterna vilket i slutändan drabbar 
barnen. 
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Förskoleklass har tidigare varit en helt egen verksamhet utan några tydliga 
styrdokument vilket har gjort att ramarna för verksamheten varit väldigt otydliga. 
Förskoleklass har sett olika ut beroende på skolledning och förskollärares åsikter om 
verksamheten (Ackesjö, 2016). Ackesjö (2016) och Phillips (2014) är eniga om att 
förskoleklassens funktion är att fungera som en bro mellan förskolan och 
grundskolan. Arbetssättet liknar förskolans men fokus på lärandet ökar. Bland annat 
handlar det om att introducera skolämnen på ett lekfullt sätt och skapa nyfikenhet 
och lust att lära. Ackesjö och Persson (2010) beskriver att förskolans och skolans 
traditioner skiljer sig men att i förskoleklass möts de. Vidare ska förskoleklass vara 
skolförberedande med en särskild pedagogik där leken är central och enligt Lgr 11/16 
ska undervisningen i förskoleklass ge barnen förutsättning att utvecklas i riktning 
mot de kunskapskrav som de sedan möter när de går från förskoleklass till årskurs 1, 
och skolan därmed blir obligatorisk. Ackesjö (2014) beskriver att tidsaspekten för 
övergången är lång. Förskolan börjar förbereda barnen inför övergången i april och 
det pågår fram till juni, förskoleklass tar vid i augusti och anser att deras 
övergångsperiod pågår fram till och med november. I mars börjar sedan 
förskolläraren i förskoleklass arbetet med barnets övergång till årskurs 1. Vilket 
innebär att förskoleklass befinner sig i två olika övergångsperioder i ungefär åtta av 
de elva månader som verksamheten pågår. Under vårterminen hamnar 
förskolläraren i förskoleklass i en dubbel övergång, då de i mars påbörjar samverkan 
inför övergången till årskurs 1 och ännu en i april när förskola och förskoleklass ska 
samverka inför övergången. Enligt Ackesjö och Persson (2010) är det många 
förskollärare i förskoleklass som ser verksamheten som en konstant inskolning, både 
från förskolan och sedan till skolan. De placerar sig själva i ett slags mellanrum 
mellan förskolans och skolans tydliga kunskapsinriktning. De menar att året i 
förskoleklass är ett övergångsår då barnen gör en övergång från förskolan och när de 
sedan landat i den nya verksamheten påbörjas nästa övergång till årskurs 1. Enligt 
Ackesjö (2014) befinner sig förskollärarna i de två skolformerna i en konstant 
utmanande situation då de ska verka för att stötta alla barn i deras utveckling och 
lärande utifrån deras olika kompetenser och förmågor. Förskolläraren i förskoleklass 
står inför en mer komplex utmaning då barnen kommer från olika förskolor som i sin 
tur arbetat med olika innehåll och arbetssätt. För att skapa undervisningskontinuitet 
och progression i barnens lärande krävs det att förskollärarna i förskola och 
förskoleklass samverkar. När förskollärarna i de två skolformerna samverkar utifrån 
det innehåll och arbetssätt som arbetats med i förskolan får förskolläraren i 
förskoleklass förutsättning att skapa undervisningssituationer utifrån de erfarenheter 
och kunskap som barnen bär med sig. Harper (2015) menar att begreppet “övergång” 
härrör till en förändringsprocess som barnen genomgår när de flyttar från en 
verksamhet till en annan, samtidig som deras roll i barngruppen ställs på ända. Hon 
menar att förändring hos barnen sker i tre steg när barnen börjar skolan. Det 
individuella steget: när barnet blir elev. Det interaktiva steget: när barnens 
nuvarande relationer ändras och nya relationer skapas. Det kontextuella steget: när 
hemmets och skolans miljöer korsas. Under övergången utsätts barnen för stress och 
till viss del obehag när de ska anpassa sig till nya miljöer, nya regler och nya lärare. 
Då blir det extra viktigt att övergången görs så smidig som möjligt för att barnen ska 
få en möjlighet ta in och bearbeta ny kunskap.  

2.3.2  Barns lärande och progression 

För att kunna förbereda barnen inför övergången måste förskolläraren i förskolan ha 
en uppfattning om vad som lärs ut i förskoleklass och vad barnen förväntas kunna 
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när de kommer dit. Dessutom måste förskolläraren i förskoleklass ha kunskap om 
barnets erfarenheter från förskolan. Det är av vikt att barnets kunskaper och 
färdigheter lämnas över till mottagande förskollärare för att kunna ta vid och bygga 
på det befintliga lärandet (Hogsnes & Moser, 2014). Krejsler (2012) menar att 
förskoleprofessionen står inför en förändring när kraven från myndigheter och 
organisationer ökar. När det förväntas att barnen ska lära och utveckla kunskap i allt 
högre grad ökar också kraven på förskolläraren i förskolan att dokumentera 
progressionen i barnens lärande och utveckling. Halpenny och Pettersen (2015) 
beskriver Piagets tankar om att det är av stor vikt för förskolläraren att bejaka och ha 
barnets tidigare kunskap som grund i planeringen av verksamheten, detta för att 
främja alla barns förmåga att lära och utvecklas vidare. För en lyckad övergång från 
förskolan till förskoleklass är det viktigt att alla barn får individuellt stöd utifrån 
deras färdigheter. 

I båda verksamheternas läroplaner (Lpfö 98/16 & Lgr 11/16) nämns begreppet 
kontinuitet i samband med övergången mellan de olika skolformerna. Begreppet 
kontinuitet innebär att den nya erfarenheten eller upplevelsen erfars som en 
förlängning av en tidigare upplevelse eller erfarenhet. Kontinuitet kan beskrivas som 
skapande av ett sammanhang. Forskning visar att kontinuitet kan bidra till att 
övergången blir mer positiv för barnet (Ackesjö, 2015). Kinkead-Clark (2013) menar 
att barn som upplever kontinuitet och är väl förberedda för övergången har lättare att 
bygga på kunskaper de erövrat tidigt under sin utbildning och med det ökar också 
förutsättningarna för att de ska lyckas bra i sin fortsatta skolgång. Enligt Ackesjö 
(2016) behöver förskolläraren utgå ifrån det barnet klarar av och kan för att skapa 
kontinuitet i undervisningen och progression i lärandet. Förutsättningarna för detta 
är att barnens lärande synliggörs utifrån de olika målområdena i läroplanen (Alatalo, 
Meier & Frank, 2014). På det sättet kan barnens förmågor och erfarenheter 
överlämnas till förskoleklass och de kan där ta vid för att gynna den kontinuitet och 
progression som Lgr 11/16 och Lpfö 98/16 ger uttryck för.  

Variation är ett bra arbetssätt för att utöka barns tankevärld. Det handlar om att 
utmana barnen i deras tänkande samt att ge dem förutsättningar att upptäcka att det 
finns olika sätt att tänka och tolka saker på (Doverborg, 2013). Ett sätt för barnen att 
starta övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass är att besöka 
förskoleklass och vara med i undervisningen med de barn som redan går där. Att få 
möjlighet att träffa förskolläraren som jobbar där och bekanta sig med miljön och 
lokalerna skapar trygghet inför den kommande övergången (Harper, 2015). Ackesjö 
(2014) har i samband med sin forskning utvecklat begreppet 
undervisningskontinuitet i övergången. Begreppet beskrivs som att aktiviteterna i 
förskoleklass bygger vidare på aktiviteterna i förskolan fastän i fördjupad form, på så 
sätt skapas progression i barnens lärande. Det finns en viss kontinuitet mellan de två 
verksamheterna eftersom aktiviteter, arbetssätt, material och till viss del även 
lokalernas utformning liknar varandra. Detta i kombination med arbetsmetoder och 
material från skolan. Däremot skriver Ackesjö (2014) att hon i sin studie 
uppmärksammat att flertal barn ger uttryck för missnöje angående förskoleklassens 
undervisning. Hon menar att flertal barn upptäcker att förskoleklass endast är en 
repetition av förskolan och att de hade förväntat sig undervisning mer lika skolans. 
Barnen i fråga ger uttryck att de önskas utmanas för att gå vidare i sin utveckling, de 
önskar progression i sitt lärande. En risk är att förskoleklass endast blir en slags 
väntan på det riktiga skolarbetet om inte progression skapas i undervisningen redan i 
förskoleklass.  



 7 

Läraren skapar situationer där barnen blir utmanade, men läraren behöver finnas 
som stöd för barnet så att ett lärande kan ske (Doverborg, 2013). I Ackesjö och 
Perssons (2010) studie beskriver förskolläraren i förskoleklass att det är i relation till 
barnen som man kan få syn på vad som är viktigt och intressant för dem. Vidare 
menar de att barnen måste ha ett intresse och känna att det som ska läras är relevant 
och meningsfullt för att det ska ske ett lärande. Förskolläraren gör detta genom att 
ständigt vara närvarande i barngruppen, på så sätt får förskolläraren en tydlig bild av 
barnets livsvärld och kan möta barnet där det står. Mårdsjö Olsson (2010) menar att 
lärande inte ska begränsas till att enbart involvera barnen, kollegialt lärande är minst 
lika viktigt. Vuxna lär också i interaktion med varandra och sin omgivning. Att alltid 
ha en dialog kring barns lärande i arbetslaget utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur 
och varför samt vad vi vill att barnen ska få ut. Med denna kommunikationsmodell i 
arbetslaget är det lättare att få en bild över vad som behöver dokumenteras för att 
både barn och vuxna ska se progressionen i barnens lärande och då är det också 
lättare att skapa kontinuitet och progression i barnens lärande även i övergången 
mellan förskola och förskoleklass.  

2.3.3  Matematiklärande 

Begreppet undervisning är i mångas öron förknippat med en talande lärare och en 
grupp lyssnande barn, detta är dock en gammal syn på undervisning och i de allra 
flesta klassrum har undervisningen utvecklats till något som sker i dialog mellan 
lärare och barn. Förskolläraren som undervisar utformar sin undervisning utifrån de 
som ska undervisas, vilket kan skapa olika varianter av undervisning utifrån 
lärandeobjekt och barngrupp. Grundskolan har alltid förknippats med begreppet 
undervisning, till stor del även förskoleklass som tillhör grundskolan och arbetar 
ifrån samma läroplan (Lgr 11/16). Förskolan har länge varit en plats för lek och 
omsorg men befinner sig i en tid av förändring med en reviderad läroplan 
(Skolverket, 216a) där en av de stora tonvikterna ligger på begreppet lärande. Därav 
har begreppet undervisning nästlat sig in mer och mer i förskolans verksamhet 
(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Det är i samband med detta 
som det har lagts tid på att synliggöra och utveckla matematikundervisningen i 
förskolan. Detta leder till att de förskollärare som arbetat länge har väldigt lite 
erfarenhet av att undervisa i just ämnet matematik. Matematikundervisningen i 
förskolan har nått en högre rang då forskning visar att tidig matematikundervisning 
är viktigt för barnets långsiktiga lärande i matematik (Lee & Ginsburg, 2007).  

Människans kunskaper i matematik är av växande sort. Med det menas att man bör 
ha en del grundläggande kunskaper innan man kan gå vidare och bygga på sin 
kunskap. Utifrån Piaget’s teori sker lärande genom samverkan mellan det gamla och 
det nya. Det vill säga den tidigare kunskapen och erfarenheten ändrar skepnad när 
den kommer i kontakt med en ny erfarenhet eller kunskap och blir då till ett lärande 
hos barnet (Imsen, 2006). Kunskapen som barnet samlar under sin förskoletid har 
därmed stor betydelse för barnets fortsatta lärande. Förskolan ska ge barnet 
grundläggande matematiska kunskaper och en förståelse för en del grundläggande 
begrepp och principer. Dessutom är det av vikt att förskolläraren uppmuntrar barnet 
att känna tilltro till sig själv och till sin matematiska förmåga. Forskning visar att 
grundläggande matematiska förmågor och kunskaper om matematiska begrepp är 
avgörande för att barnet ska kunna använda sig av kunskapen i andra situationer än i 
den inlärda (Björklund, 2013).  
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För att skapa en stadig grund i barns matematiklärande så krävs det att aktiviteterna 
planeras utifrån barnens egen kunskaps- och utvecklingsnivå. På så sätt sker 
progression i lärandet (Brendefur, Strother, Thiede, Lane & Surges-Prokop, 2012). 
Brendefur et al. (2012) menar vidare att genom en kombination av teoretiskt och 
praktiskt arbete skapas förutsättningar för barnet att fördjupa sitt lärande. Detta 
bidrar också till progression i barnets lärande då det ständigt utmanas i sitt tänkande, 
både i det praktiska och i det teoretiska. Detta bidrar till att de utvecklar förmåga och 
kunskap för att kunna lösa olika problem i olika situationer. Kunskapen är fördjupad 
och de kan ta med sig de gamla erfarenheterna och kunskapen in i de nya. Palmer 
(2011) menar att en viktig del i den matematiska inlärningen är att använda sinnena. 
Genom att jobba med estetiska och praktiska övningar ges barnen möjligheten att 
lära med hela kroppen, detta ökar också förståelsen för de matematiska begreppens 
innehåll. Begrepp skapar en bro mellan det barnen aktivt håller på med för stunden, 
till sådant som de redan vet och vidare till det barnen ännu inte vet något om. Det 
öppnar dörrar mot nya sätt att tänka och förstå. Förskollärarens roll blir därmed så 
mycket mer än att lära barnen matematiska begrepp, det handlar om att utforska den 
matematiska världen tillsammans med barnen på olika sätt. Lee och Ginsburg (2007) 
menar att förskollärare inte behöver vara bekymrade för att utmana barnen i deras 
matematiska lärande eftersom utmaningarna är väsentliga för lärandet. Däremot kan 
inte förskolläraren ställa för höga krav utan han eller hon måste skapa situationer där 
barnets utmaning är rimlig att genomföra. Förskolans matematikundervisning bör 
vara bred och djupgående för att de ska få en stadig grund att stå på i sitt fortsatta 
matematiska lärande.  

Björklund (2013) menar att matematiska färdigheter är viktiga för barnet i många 
olika lärandesituationer. Barnets matematiska tänkande behöver tid för att utvecklas. 
Barn behöver bearbeta erfarenheter och intryck för att kunskapen ska bli användbar. 
När förskolläraren skapar meningsfulla och stimulerande situationer med matematik 
som lärandeobjekt, bygger man på barnets matematiska grund. Detta gör att när 
barnet sedan står inför en situation där fenomenet redan undersökts ges barnet 
möjligheten att utveckla sin förmåga. Enligt Johansson (2013) kan kunskap vara 
kontextbunden eller icke kontextbunden. Kunskapen som är kontextbunden fungerar 
i sammanhang som liknar ett tidigare upplevt lärtillfälle. Den icke kontextbundna 
kunskapen är kunskap som man bär med sig och kan användas i nya och främmande 
situationer. Konkret innebär det att barnet kliver över en tröskel när barnet får 
förståelse för att begreppen, alltså siffran eller talet, har en funktion i uträkningen. 
Barnet har då fått en fördjupad förståelse och uppnått en ny kunskapsnivå.  

En bidragande faktor till hur barn utvecklar sin matematiska förmåga beror på 
lärarens förhållningssätt och attityd till matematik (Björklund, 2013). Vidare visar 
forskning att lärarens matematiska kompetens är avgörande för barns matematiska 
utveckling och kunnande. Förskolläraren måste vara medveten om vilka begrepp och 
grundläggande principer som barnen behöver möta i förskolan, även hur 
förskolläraren gör detta är avgörande (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 
2013). Halpenny och Pettersen (2015) skriver att om matematiken blir en del av 
leken och vardagen så hjälper det barnen att bilda en positiv uppfattning om 
matematik. Förskolläraren skapar förutsättningarna för barnet att vilja lära genom 
att stödja barnet utifrån den kunskapsnivå som barnet befinner sig i. Björklund 
(2013) menar att barn är olika och de har vsrierande erfarenheter, kunskaper och 
behov. Dessutom måste barnens intressen och egna idéer tas tillvara. Allt detta måste 
tas hänsyn till för att alla barn ska få den stöttning de behöver i sitt fortsatta lärande 
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och utveckling. Förskolläraren kan på många plan därför jämföras med en 
mångsysslare. Förskolläraren ska kunna utveckla varje barns alla kompetenser och 
förmågor, hos alla barn i gruppen. Förskollärarens utmaning handlar om att fånga 
barnet där barnet befinner sig. Detta kan förskolläraren göra genom att lyssna på de 
frågor och funderingar som dyker upp och hjälpa barnet att få ett tillfredställande 
svar. Det hjälper barnet att utvecklas och att öka sin förståelse genom att söka svar 
tillsammans med barnet. Brendefur et al. (2012) samt Halpenny och Pettersen (2015) 
är eniga om att det krävs en kombination av planerade matematiska aktiviteter, 
utforskande av matematiska begrepp i leken samt i de vardagliga rutinerna för att 
skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande i matematik.  

Undersökningar visar att förskoleklass liknar förskolan i sitt arbetssätt. De arbetssätt 
som ofta används bygger på att fånga matematiken i de vardagliga situationerna men 
även att skapa situationer med matematik som lärandeobjekt. Förskolläraren i 
förskoleklass använder sig av övningar där barnen även får använda papper, penna 
och arbetsböcker men där uppgiften utgår ifrån barnens intressen. Detta för att 
förbereda barnen inför kommande skolgång (Johansson, 2013). Förskollärare bör ha 
generella kunskaper om hur matematik lärs in samt vad som är grundläggande 
matematisk kunskap i det långsiktiga perspektivet. Förskolläraren bör skapa 
lärandemöjligheter som möter barnen där de är nu och som även gynnar deras 
lärande på lång sikt (Björklund, 2013).   

I de strävansmål som Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016a) uttrycker handlar det om att 
utveckla en grundläggande förståelse för rum, former, läge och riktningar samt 
egenskaper hos mängder, antal, ordning, talbegrepp och tid. Även förmågan att 
använda sig av matematik för att undersöka, reflektera och lösa problem samt föra 
och följa resonemang. Barnen ska även få möjlighet att utveckla förmågan att urskilja 
och uttrycka olika matematiska begrepp och sambandet mellan dem. I Lgr 11 
(Skolverket, 2016b) har förskoleklass en egen del. Denna del förtydligar syftet och det 
centrala innehåll som förskoleklass arbetar utifrån. Undervisningen i förskoleklass 
ska ge barnen förutsättning att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som de 
senare kommer arbeta mot. I Lgr 11 (Skolverket,2016b) beskrivs matematiken som 
ett centralt innehåll och benämns då som Matematiska resonemang och 
uttrycksformer. Det innehåll som ska finnas med i verksamheten är att barnen ska 
utveckla förmågor såsom att föra enkla matematiska resonemang för att reflektera 
och undersöka olika problemställningar samt på olika sätt lösa problem. Naturliga tal 
och deras egenskaper samt hur de används för att ange antal och ordning. Även del 
av helhet och del av antal. Vidare ska verksamheten innehålla möjligheter för barnen 
att använda sig av matematiska begrepp och uttrycksformer för att beskriva rum, 
läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.  

2.3.4  Sekretess 

Enligt Lumholdt (2015) anordnas det ofta överlämningssamtal där förskolans och 
förskoleklassens lärare samtalar om överlämningsprocessen samt delar information 
om det enskilda barnet. Lumholdt (2015) beskriver vidare att en del förskollärare i 
förskoleklass vill möta barnen utan att ha någon information om dem. Det ger dem 
möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om barnet samt att barnet får möjlighet 
att ge sin egen bild av sig själv än den förskolläraren skulle ge. Andra lärare vill 
däremot veta mycket och få information om barnens kunskap samt barnets styrkor 
och svagheter. Det hjälper barnen att slippa utsättas för negativa erfarenheter och 
misslyckanden. Det sparar även en hel del tid för lärarna då de slipper upptäcka 
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problemen samt tolka och åtgärda dem. Förskolläraren i förskolan har däremot inte 
mycket till val då sekretessen gör det svårt för dem att ge ut den information de 
egentligen vill.  

2009 kom en ny Offentlighets- och sekretesslag (SFS, 2009:400), som ersatte den 
gamla sekretesslagen från 1981. I lagen beskrivs hur de verksamma inom förskola och 
skola ska förhålla sig till information om enskilda elever, alltså vad läraren får berätta 
vidare och inte. Enligt Olsson (2016) så arbetar alla i förskola och skola under 
sekretess, vilket betyder att personalen på förskolan och skolan inte får föra vidare 
information som rör enskilda barn eller elever. Sekretess gäller för respektive 
verksamhet vilket betyder att information inte kan delas mellan förskola och skola 
utan vårdnadshavares tillåtelse. Däremot är inte barnets prestationer under sekretess 
och därför kan det överlämnas till mottagande förskollärare.  

3   Teoretiskt perspektiv 

Jean Piaget föddes den 9 augusti 1896 i Schweiz. Han intresserade sig tidigt för biologi och 
studerade olika filosofier och logik för att för att hitta en biologisk förklaring av kunskap. 
Detta gav honom ingen hjälp och han gick därför vidare till att studera psykologi. Jean 
Piagets pedagogiska teori inspireras av ett flertal dåtida pedagoger (Halpenny & Pettersen, 
2015). Jean Piaget är en av de kunskapsteoretiker som haft störst inflytande på det svenska 
skolväsendet. Piagets största intresse låg i människans förmåga att ta till sig och bearbeta 
ny kunskap, alltså människans intellektuella utveckling. Enligt Piaget styrs och påverkas 
den intellektuella utvecklingen av två separata processer, utveckling och lärande (Phillips, 
2014). Piaget menade att begreppet lärande är lagring av kunskap från en yttre påverkan 
(Imsen, 2006). Piaget ansåg att de båda och olika processerna samspelar med varandra då 
barnet i en lärandesituation utvecklar sina förmågor samt att barnets utveckling är en 
förutsättning för barnets fortsatta lärande (Phillips, 2014). 

3.1   Konstruktivism 

Jean Piaget företrädde ett konstruktivistiskt perspektiv på utveckling och lärande. Utifrån 
det konstruktivistiska perspektivet anser man att barnet aktivt skapar sin egen kunskap 
med utgångspunkt från tidigare erfarenheter (Imsen, 2006). Barnet konstruerar och 
förstår saker utifrån sina tidigare erfarenheter, kunskap är en process som barnet självt 
konstruerar. Piaget menade att barnet lär genom att upptäcka, därför är en välförsedd 
lärmiljö en viktig faktor för barnets utveckling och lärande. Förskolläraren skapar 
lärandemiljöer där barnet skapar meningsfullhet. I och med att barnet skapar sin egen 
kunskap utifrån egna erfarenheter, blir lärandet meningsfullt. Verksamheten bör läggas 
upp så att kunskapen konstrueras aktivt hos barnet och inte bara förs över från 
förskolläraren till barnet. Förskollärarens huvuduppgift är att skapa situationer där barnet 
själv får undersöka och utforska begrepp och händelser. Förskolläraren ses endast som en 
handledare för barnet i lärandesituationerna. Kunskap kan aldrig förflyttas från en 
människa till en annan, utan den kommer förändras i och med att alla människor har olika 
erfarenheter. Barnets kamrater ses som viktiga i den egna utvecklingen och lärandet 
eftersom barnet på så sätt möts av åsikter som får dem att reflektera och värdera det som 
läggs fram. Lärande genom att upptäcka förutsätter att barnet självt är aktiv (Halpenny & 
Pettersen, 2015). 
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I Piagets konstruktivistiska teori kommer handlingen före kunskapen, den teoretiska 
kunskapen kan endast skapas genom handling i praktiken. Lärandet sker när barnet är 
aktivt och engagerat i lekfulla situationer samt med hjälp av tidigare erfarenheter och med 
konkreta material (Halpenny & Pettersen, 2015). Piaget ansåg att undervisningen ska vara 
anpassad utifrån individens förmågor och förutsättningar, därmed kan undervisningen se 
ut på olika sätt och nivån kan variera. Detta för att den ska utmana alla barn, även de som 
anses vara svaga och de som anses ligga långt fram i sin utveckling (Imsen, 2006).  

Piaget menar att barnets utveckling sker ständigt och är därmed kontinuerlig. Vidare sker 
den intellektuella utvecklingen i stadier. Dessa stadier sker i en viss ordning och de sker i 
samma ordning hos alla barn. Det ena stadiet förbereder inför det andra stadiet och därför 
kan inget stadie hoppas över. I regel hör de olika stadierna ihop med en viss ålder, men det 
kan variera från olika individer eftersom alla barn inte utvecklas lika snabbt samt att en del 
barn inte kommer till det sista stadiet. De finns fyra stadier och de är uppdelade utifrån 
ålder samt namngivna efter det mest karaktäristiska för det stadiet; den sensmotoriska 
perioden (ca 0-2 år), den preoperationella perioden (ca 2-7 år), den konkret-
operationella perioden (ca 7-11 år) och den formellt-operationella perioden (från ca 11 
år). Den preoperationella perioden är en mycket aktiv och lärorik period för barnet. Under 
denna period omvandlas lärandet från ett praktiskt lärande till ett mentalt lärande, därmed 
skapas en intellektuell utveckling (Imsen, 2006). 

3.2  Läroprocessen 

Piaget hävdade att barn alltid utgår ifrån sina tidigare upplevda erfarenheter (Phillips, 
2014). Barnet försöker genom sina tidigare upplevelser att göra omvärlden begriplig samt 
anpassa sig till sin omgivning. Denna anpassning kallas för adaption. Vidare när barnet 
står inför en ny situation så måste de gamla erfarenheterna och upplevelserna anpassas till 
de nya för att adaption ska uppnås (Halpenny & Pettersen, 2015). Enligt Piaget gör barnet 
detta på två olika sätt, genom assimilation och ackommodation. Assimiliation innebär att 
man använder tidigare inlärd kunskap och tidigare erfarenheter för att förstå den nya 
kunskapen. Ackommodation är en mer omfattande process, det innebär att barnet tvingas 
anpassa och ändra om sina tankemönster på grund av att den nya situationen krockar med 
en tidigare erfarenhet (Phillips, 2014). Piaget menade att situationer där barnet får 
använda sig av ackommodation är avgörande för barnets lärande och utveckling. Barn 
måste utmanas i sitt tänkande för att ett lärande ska ske, och i ackommodation sker just 
detta. Lärande som sker i assimilation, utifrån de erfarenheter som barnet redan har, 
kommer inte leda till någon ny lärdom eftersom det inte sker någon utmaning i barnets 
tänkande. Däremot måste de utmaningar som eleven ställs inför vara möjliga att klara av, 
utmaningarna måste vara bestämda utifrån kunskapsnivå och mognad. Detta eftersom 
misslyckanden högst troligt påverkar barnet i andra lärandesituationer framöver. 
Kombinationen av dessa två processer, assimilation och ackommodation, skapar en 
läroprocess hos barnet (Imsen, 2006).  
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4   Metod 

I metodkapitlet presenteras avsnitten 4.1 datainsamlingsmetod, 4.2 genomförande, 
4.3 urval, 4.4 databearbetning, 4.5 etiska ställningstaganden och 4.6 reliabilitet och 
validitet.  

4.1   Datainsamlingsmetod 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärarna beskriver arbetet med 
progression och barns matematiklärande. Syftet var också att undersöka och fördjupa 
kunskapen i hur progressionen fortskrider i samband med övergången mellan 
förskola och förskoleklass. Utifrån syftet valdes kvalitativ ansats som metod för att 
utföra studien. Enligt Bryman (2011) utgår den kvalitativa ansatsen från människans 
beskrivning och tolkning av den relevanta situationen eller verkligheten som studien 
gällde. Datainsamlingsmetoden byggde på semistrukturerade intervjuer med 
förskollärare som var verksamma i förskola eller förskoleklass. Bryman (2011) menar 
att med semistrukturerade intervjuer hade deltagaren stor frihet att utforma svaren 
utifrån egna erfarenheter och åsikter. Intentionen med att ta del av förskollärarnas 
beskrivning var att få en uppfattning om hur deras arbetssätt ser ut för att främja 
progression i matematiklärandet och hur progressionen fortskrider i samband med 
övergången mellan förskola och förskoleklass. Imsen (2006) beskriver att enligt 
Piagets teori är ackommodation avgörande för att barnet ska lära och utvecklas 
vidare. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer är flexibla och utförs 
oftast med hjälp av en intervjuguide som utformats utifrån några utvalda och 
specifika teman. Studiens utvalda teman ansågs vara relevanta för studiens syfte. 
Intervjuguidens (bilaga 2 & 3) teman innehöll några få öppna frågor som gav 
deltagarna möjlighet att beskriva utifrån egna åsikter och tolkningar. Intervjuguiden 
användes som ett stöd under intervjuerna, men ordningen anpassades utifrån 
deltagarnas svar och följde nödvändigtvis inte någon kronologisk ordning. 
Följdfrågor tillkom när respondenten nämnde något som gick att sammankoppla 
med studiens syfte. Enligt Bryman (2011) så kan även frågor som inte ursprungligen 
ingick i intervjuguiden ställas om intervjuaren tolkade att det var av relevans för 
studien. Fortsättningsvis menar han att ordningen på frågorna kunde komma att 
ändras under intervjuns gång.  

Intervjuguiden som använts hade följande utvalda teman; bakgrundsfrågor, 
progression i barns matematiklärande, förberedelse inför övergången mellan 
förskola och förskoleklass, progression i övergången. I det första temat gavs 
utrymme för förskolläraren att berätta hur länge hon eller han varit verksam 
förskollärare samt sina egna erfarenheter i ämnet matematik. De tre resterande 
teman gav förskolläraren utrymme att beskriva sin syn på övergången mellan 
förskola och förskoleklass, samt hur förskolläraren skapar progression i barns 
matematiklärande och i övergången mellan förskola och förskoleklass. 
Intervjuguidens teman har utformats utifrån Piagets teorier om konstruktivism samt 
om begreppet ackommodation, som är en förutsättning för att progression i barnets 
lärande ska ske (Imsen, 2006). Ackommodation likställs i studien med progression 
eftersom det är begreppet som används i förskolans och grundskolans styrdokument. 
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4.2  Genomförande 

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades tillsammans med förfrågan om deltagande till 37 
förskollärare yrkesverksamma i förskola och förskoleklass. Inför intervjutillfället har 
all kontakt skett via mejl. När totalt åtta förskollärare, fyra från varje skolform anmält 
intresse bokades enskilda intervjutillfällen med deltagarna. I samband med bokning 
av intervjuer skickades intervjuguiden till respektive deltagare, detta för att 
deltagarna skulle påbörja en reflektionsprocess. För att underlätta för deltagarna 
genomfördes intervjuerna på förskollärarnas respektive arbetsplats.  

Deltagarna tog del av missivbrevet och läste igenom studiens syfte samt de etiska 
riktlinjer som beaktats innan de skrev under och intervjun påbörjades. Under 
intervjuerna användes ljudinspelning för att kunna lägga fokus på deltagaren samt 
hur deltagaren uttryckte sig, både med ord och betoning. Ljudinspelningen var även 
till hjälp för att minnas vad deltagarna replikerade. Användande av ljudinspelning 
och transkribering gynnade enligt Bryman (2011) analysen av det insamlade 
materialet eftersom forskarna kunde göra upprepade genomgångar av deltagarnas 
utsagor. 

Intervjuerna utformades som en dialog mellan deltagaren och en förskollärarstudent. 
Den första frågan i intervjuguiden ställdes och ordningsföljden anpassades utifrån 
samtalet med deltagaren. När det fanns möjlighet att utveckla frågan ställdes 
följdfrågor. Intervjuerna pågick som längst i 45 minuter med hänsyn till studiens 
tidsram samt för att begränsa mängden transkribering. 

4.3  Urval 

Urvalet av deltagare baserades på studiens intention att få olika perspektiv på hur 
förskollärarna arbetar med att skapa progression i barns matematiklärande. Vidare 
var syftet att undersöka hur progressionen fortskrider i samband med övergången. 
Därav var det av relevans att genomföra studien med åtta verksamma förskollärare, 
varav fyra i förskolan och fyra i förskoleklass. Urvalet åtta förskollärare beror på 
studiens tidsram. De åtta förskollärarna arbetar på tre olika förskolor och i fyra olika 
förskoleklasser. Vi valde att begränsa urvalet till yrkesverksamma, utbildade 
förskollärare eftersom deras ansvar förtydligas i styrdokument gällande barns 
utveckling och lärande.Deltagarna tillfrågades att delta via en mejllista innehållande 
kommunens alla förskollärare. I förfrågan vände vi oss till intresserade deltagare 
yrkesverksamma i förskola respektive förskoleklass.  

I en kvalitativ studie föreslås det att urvalet sker målinriktat med intervjuer av 
personer som är relevanta för studien samt som kan gynna att forskningsfrågorna 
besvaras (Bryman, 2011). När det gäller urvalet av yrkesverksamma förskollärare i 
förskola eller förskoleklass skedde urvalet slumpmässigt. De första fyra som svarade 
och uppfyllde kriterierna från respektive skolform blev tillfrågade om deltagande.  
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Tabell 1: Urval 
Förskollärare Arbetar nu  Antal år i yrket Tidigare 

yrkeserfarenheter 

Förskollärare 1 Förskola 6 år Förskola 

Förskollärare 2 Förskola 19 år Förskola 

Förskollärare 3 Förskola 22 år Förskola och förskoleklass 

Förskollärare 4 Förskola 33 år Förskola 

Förskollärare 5 Förskoleklass 23 år, varav 10 
som barnskötare 

Familjedaghem, förskola och 
förskoleklass 

Förskollärare 6 Förskoleklass 23 år Förskola och förskoleklass 

Förskollärare 7 Förskoleklass 25 år Förskola och förskoleklass 

Förskollärare 8 Förskoleklass 33 år Förskola, resursavdelning 
förskola, förskoleklass och 
årskurs 1 

 

Åtta förskollärare deltog i studien. Fyra förskollärare arbetade vid studiens 
genomförande i förskola och fyra förskollärare arbetade i förskoleklass. Samtliga har 
arbetat inom yrket mellan 6–33 år. Deras yrkeserfarenhet varierar, flertal har 
erfarenhet av både förskola och förskoleklass vilket var av intresse för studiens syfte.  

4.4  Databearbetning 

Studiens insamlade data grundades på transkriberade intervjuer. Intervjuerna 
bearbetades initialt enskilt för att sedan bearbetas gemensamt. Detta gjordes för att 
uppmärksamma och urskilja potentiella likheter och skillnader. För att begränsa 
studiens omfång kategoriserades den insamlade datan utifrån de teman som 
formulerats i intervjuguiden. En svårighet med kvalitativa studier är enligt Bryman 
(2011) att de genererar en stor mängd datamaterial eftersom de bygger på 
beskrivningar av exempelvis intervjuer. Bryman menar vidare att genom ett kritiskt 
förhållningssätt inför studiens insamlade data och välja ut den information som var 
relevant för studien kan resultatet bli mer avgränsat utifrån syfte och 
frågeställningar. I analysen urskildes teman med relevans för studiens frågeställning. 
Två teman blev synliga och fick rubrikerna matematisk progression och övergång 
mellan förskola och förskoleklass. Dessa två temarubriker delades därefter in i 
kategorier. 
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4.5  Etiska ställningstaganden 

I föreliggande studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska riktlinjer som 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver. Dessa regler beskriver hur forskaren ska förhålla 
sig innan undersökningen genomförs, under genomförandet och efter 
genomförandet. De etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) beskriver som 
väsentliga är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Hänsyn har tagits till informationskravet och samtyckeskravet 
genom att delge deltagarna undersökningens syfte och moment samt inhämtning av 
deras godkännande till medverkan. Vidare har de delgivits information om att 
deltagandet när som helst kan avbrytas om de så önskar. Konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att alla personuppgifter har hållits 
konfidentiella under hela studiens gång och att datainsamlingen endast kommit att 
användas till forskningsändamålet. 

I missivbreven som mejlades ut informerades deltagarna om studiens syfte och vilka 
forskningsetiska principer som tagits i beaktande samt vad det innebar för 
deltagarna. I samband med intervjutillfället gicks villkoren igenom ännu en gång och 
de skrev under och godkände därmed att deras svar fick användas i studien. Villkoren 
för deltagandet var frivilligt och kunde när som helst under studiens gång avbrytas. 
De uppgifter de lämnat kommer vara konfidentiella samt att de kommer raderas i 
samband med examination. Deltagarna tillfrågades om intervjun fick spelas in samt 
om deras citat fick användas. De informerades om att det i studien inte kommer 
användas några namn på varken förskollärare, förskolor eller skolor. Däremot 
informerades deltagarna om att det skulle nämnas huruvida förskolläraren i fråga är 
yrkesverksam i förskola eller förskoleklass. De informerades även om att 
informationen som lämnades av deltagarna under intervjutillfällena endast används 
till denna studie som senare kommer att publiceras på databasen DiVA. 

4.6  Reliabilitet och validitet 

För att beskriva hur data som samlats in, uppfattats och bearbetats på ett tillförlitligt 
sätt valdes kriterierna reliabilitet och validitet. Enligt Bryman (2011) används 
reliabilitet och validitet ursprungligen i kvantitativa studier. Metoden används även i 
kvalitativa studier men med mindre fokus på mätning samt förtydligas med andra 
begrepp. Inom kvalitativ forskning används istället begreppet pålitlighet som 
motsvarighet till reliabilitet. Pålitlighet innebär att studiens resultat blir desamma 
om den genomförs vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011).  

Studien genomfördes med kvalitativ ansats där metoden bestod av semistukturerade 
intervjuer. En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Öppna frågor indelade i teman gav deltagaren möjlighet att uttrycka sina åsikter med 
egna formuleringar. Intervjutillfället blev en konversation där intervjuaren hade 
möjlighet att ställa följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer ansågs passande i syfte 
att ta reda på så mycket som möjligt om hur förskollärarna beskriver arbetet med 
progression och barns matematiklärande samt hur progressionen fortskrider i 
samband med övergången mellan förskola och förskoleklass. Enligt Bryman (2011) så 
var ett delkriterium inom reliabilitet att deltagarens åsikter följer ett och samma 
mönster under, i detta fall, intervjuns gång. 



 16 

Intervjuerna genomfördes med åtta, enskilda och oberoende av varandra, 
förskollärare. Deltagarna har intervjuats utifrån studiens teman med öppna frågor 
där syftet var att ge dem möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. Därigenom antas 
resultatet bli detsamma om studien genomförs igen. Bryman (2011) använder 
begreppet stabil för att beskriva denna tes rörande reliabilitet. Han menar att om 
studien ska anses som stabil ska resultatet inte skilja sig åt i någon större 
utsträckning om studien genomförs på nytt med samma deltagare.  

Resultatet av intervjuerna transkriberades och analyserades enskilt och sedan 
gemensamt. Överensstämmelsen mellan forskarnas åsikter av analysen är enligt 
Bryman (2011) av vikt för studiens reliabilitet. Med anledning av detta gjordes detta 
för att komplettera den enskilda analysen med den gemensamma tolkningen av 
intervjuerna. 

Begreppet validitet likställdes med begreppen trovärdighet och överförbarhet. 
Överförbarhet innebär huruvida resultaten kan generaliseras utöver den faktiska 
undersökningens sammanhang (Bryman, 2011). Sju av åtta deltagare arbetar inom 
olika verksamheter och kan därmed anses som representativa för fler 
upptagningsområden. Med validitet menas också om datainsamlingsmetoden var 
relevant till studiens syfte och frågeställningar. Det var betydelsefullt att rätt frågor 
ställdes och till rätt personer för att studien skulle bli pålitlig. Validitet handlar om 
hur forskaren identifierade det studien var tänkt att undersöka (Bryman, 2011). I 
föreliggande studie strävades efter så hög validitet som möjligt genom att välja 
förskollärare som deltagare i studien. Förskollärarna har adekvat utbildning och 
erfarenhet att svara på frågorna som formulerats vilket gör att slutsatserna som 
genererats kan bedömas som valida. Ljudupptagning skedde under intervjutillfället 
och transkriberades samt analyserades för att öka studiens validitet (Bryman, 2011). 

Validitet innebär också hur pass trovärdiga studiens resultat faktiskt var (Bryman, 
2011). Enligt Bryman (2011) skapas trovärdighet i en studie genom att forskaren 
vistats och varit delaktig i en social miljö under intervjun eller observationen. På det 
sättet kunde forskaren till stor del koppla samman det som sagts med det som synts. 
Den kvalitativa studien blev trovärdig genom forskarens möjlighet att delta i en social 
samvaro. Under analyserna har hänsyn tagits till det deltagaren sade, men också hur 
deltagaren sade det.  

5   Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar bland annat att 
matematiken utgör en stor del av vardagen och att planeringen bör utgå ifrån 
barnens intressen och redan erövrade kunskap för att det ska ske progression i det 
matematiska lärandet. Resultatet visar även variation av hur progressionen 
fortskrider i samband med övergången, då det framkommer skillnader mellan hur 
man tar tillvara barns förkunskaper. 

Resultatet utgår ifrån två övergripande teman, Matematisk progression och 
Övergång mellan förskola och förskoleklass. Varje tema har delats in i fyra 
kategorier för att synliggöra variationen i förskollärarnas utsagor. I citaten benämns 
förskollärarna i förskolan som Förskollärare F och förskollärare i förskoleklass som 
Förskollärare F-klass. 
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Tabell 2: Tabell över teman och kategorier 
 Tema 

Matematisk progression 

Tema 

Övergång mellan förskola 
och förskoleklass 

Kategori Förskollärarnas 
förhållningssätt till matematik 

Förberedelse i förskolan 

Kategori Matematik som en del av 
vardagen 

Samverkan 

Kategori Planering utifrån barns 
intressen 

Mottagande i förskoleklass 

Kategori Variationer i 
planeringsarbetet 

Visioner 

 

5.1   Matematisk progression 

I resultatet redogör förskollärare för hur de skapar progression i lärandet gällande 
matematik. Genom att utmana barnen matematiskt så skapas progression i lärandet. 
Resultatet har delats in i fyra kategorier. 5.1.1; förskollärarnas förhållningssätt till 
matematik, 5.1.2; matematik som en del av vardagen, 5.1.3; planering utifrån barns 
intressen och 5.1.4; variationer i planeringsarbetet. 

5.1.1   Förskollärarnas förhållningssätt till matematik 

Förskollärarna upplevde ämnet matematik som ointressant under sin egen skoltid 
men poängterar att den egna erfarenheten inte påverkar dem i arbetet. Trots deras 
tidiga ointresse finns det nu ett stort intresse av att lära ut matematik. En 
förskollärare berättar att ämnet matematik var tråkigt, men att det var läraren som 
gjorde lektionerna roliga. 

Det finns ett gediget intresse för ämnet hos förskollärarna och de anser att 
medvetenheten kring matematik har ökat de senaste åren. Det finns en större 
förståelse för att tidigt lära ut matematik. En förskollärare berättar att man nu 
arbetar med undervisning på ett helt annat sätt redan i förskola och i förskoleklass, 
detta för att lägga en stadig grund för kommande skolgång. Något som nämns är att 
de lägger större vikt på att kommunicera matematik, exempelvis föra och följa 
resonemang, problemlösning och vardagliga begrepp.  

En förskollärare berättar att i den tidigare förskollärarutbildningen ingick inte 
matematik som ämne, därför har de fått skapa sin egen teori om vad och framförallt 
hur matematik lärs in. Teorin baseras på deras egna tidigare erfarenheter från 
matematik samt erfarenheter från verksamheten. 

Man får ju pröva sig fram och se vad som funkar, mina tidigare erfarenheter är det som ligger 
till grund för mitt nuvarande arbetssätt (Förskollärare F-klass). 
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En förskollärare berättar att erfarenheterna av att undervisa i ämnet matematik är 
positiva. Intresset för matematik är stort hos barnen och de är mottagliga för den 
matematiska kunskapen.  

5.1.2   Matematik som en del av vardagen 

Ett flertal av förskollärarna nämner att matematiken finns med i vardagen och att 
leka in matematik är väsentligt för att skapa progression. De använder sig av 
matematik i alla vardagliga situationer och det blir en del av den vardagliga 
kommunikationen. Genom lek blir lärandet kravlöst och meningsfullt för barnen.  

Matematik arbetar man ju egentligen med varje dag, även om man inte har särskilda 
matematikpass. Progression skapas genom utmaningarna de ställs inför, om de i sin tur är 
roliga och kravlösa så märker de knappt att de jobbat med matematik (Förskollärare F). 

5.1.3   Planering utifrån barns intressen 

Förskollärarna anser att planeringen ska utgå ifrån barnen och deras intressen samt att 
försöka utmana dem utifrån den nivå där barnen befinner sig. De berättar att progression i 
barnens matematiklärande skapas genom att vara lyhörd inför barnens förkunskaper och 
intressen. 

Aktiviteterna planeras utifrån barnens intressen. Det gäller också att försöka kartlägga var de 
befinner sig kunskapsmässigt och sedan utgå även från det. Det gäller att hitta en balans mellan 
intressen och kunskapsnivå (Förskollärare F). 

Förskollärarna skapar progression genom att kartlägga var barnen befinner sig 
kunskapsmässigt inom matematik och utgår från det när de planerar verksamheten. 
De berättar att de inte använder sig av en färdig planering där samma aktiviteter 
återkommer år efter år. Planeringen är föränderlig och verksamheten planeras 
utifrån barngruppen. En förskollärare påpekar att det är viktigt att barnen får lyckas 
och att det därför är viktigt att svårighetsgraden inte ökar för snabbt. Det är viktigt 
att se till att alla barn verkligen följer med och är delaktiga i resonemanget och 
förstår.  

Progression kan ske även i långsam takt, utmaningen behöver inte vara enorm. Det viktigaste är 
att barnen får lyckas (Förskollärare F-klass). 

5.1.4   Variationer i planeringsarbetet 

Förskolläraren berättar att de har arbetat fram ett så kallat årshjul som de följer 
under varje läsår. 

Vi börjar att arbeta med att se och skapa mönster, som sedan följs av antalsuppfattning, siffror, 
siffrans betydelse och antal, tallinjen med mera. Matematiska begrepp får vi in mer i de 
vardagliga situationerna (Förskollärare F-klass). 

Förskollärarna har ett läromedel som de utgår ifrån. De följer bokens struktur och 
arbetar både teoretiskt och praktiskt med de olika delarna i boken för att kunskapen 
ska fördjupas. Med hjälp av läromedlet är det lätt att se vilka som behöver 
förstärkning i matematikundervisningen. De som ligger långt fram i sitt 
matematiklärande kan få extra uppgifter att jobba med. De menar att progression i 
lärandet sker med hjälp av bokens uppgifter som ökar i svårighetsgrad och på så vis 
utmanar barnen i sitt lärande.  
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Med hjälp av boken är det lätt att se vilka som behöver förstärkning och vilka som ligger långt 
fram och behöver få extra utmaning (Förskollärare F-klass). 

Förskolläraren anser att planeringen bör utgå ifrån läroplanernas kriterier, då 
läroplanerna bygger på en naturlig progression. Om båda verksamheterna förhåller 
sig till respektive läroplan bör inte progressionen i lärandet stagnera. 

Läroplanerna bygger på en naturlig progression och de borde vara ett hjälpmedel för oss när vi 
planerar verksamheten (Förskollärare F). 

5.2  Övergång mellan förskola och förskoleklass 

I resultatet redogör förskollärarna hur de i samband med övergången lämnar över 
och tar vid för att progressionen i lärandet ska fortskrida. Resultatet har delats in i 
fyra kategorier: 5.2.1; förberedelse i förskolan, 5.2.2; samverkan, 5.2.3; mottagande i 
förskoleklass och 5.2.4; visioner. 

5.2.1   Förberedelse i förskolan 

Förskollärarna som är yrkesverksamma i förskolan berättar att de förbereder barnen 
inför övergången till förskoleklass genom att samtala med dem om deras 
förväntningar inför skolan samt vilka förändringar som kan komma att ske när de 
börjar i förskoleklass. Förskollärarna skapar femårsgrupper där barnen förbereds 
inför förskoleklass genom att träna på sin självständighet. Förskollärarna planerar 
också aktiviteter som utmanar barnens förmåga att sitta still längre stunder.  

Femåringarna bildar en egen grupp. Vi arbetar med laborativ matematik tillsammans med 
barnen. Det är ett jättebra sätt för barnen att träna på att sitta stilla. Oftast tycker de att det är så 
intressant att de glömmer bort att vi sitter still (Förskollärare F). 

Femårsgrupperna hälsar också på i förskoleklass ett par gånger under vårterminen 
för att barnen ska känna sig trygga inför det nya. Eftersom förskollärarna är 
medvetna om att barns förmågor att resonera och kommunicera kring matematik är 
viktigt lägger de fokus på att träna barns matematiska begrepp inför förskoleklassen. 

5.2.2   Samverkan 

Nuvarande samverkansrutin innebär att förskollärarna i de båda verksamheterna 
träffas varje år för överlämningssamtal. De berättar att den befintliga samverkan 
mellan förskola och förskoleklass innehåller brister då informationen som lämnas vid 
överlämningssamtalen är väldigt kortfattad och inte ger den typen av information 
som efterfrågas.  

Informationen vi får är väldigt kortfattad, den säger egentligen ingenting. Jag vill veta hur de 
har jobbat och vilken kunskap barnen bär med sig (Förskollärare F-klass).  

En förskollärare upplever att man i förskoleklass arbetar på samma sätt och med samma 
saker varje år, därför upplevs det inte som att informationen tas tillvara. 

Det spelar ingen roll vilken information vi lämnar över, de arbetar ju ändå med samma saker 
varje år (Förskollärare F). 

Förskollärarna berättar att sekretessen mellan de olika skolformerna är ett hinder för att 
skapa progression i övergången. En förskollärare berättar att förskolan inte alltid får 
berätta sådant som de anser är relevant för förskoleklassens personal att veta.  
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Vi skulle gärna lämna över mer information än vad vi gör idag. Men en del föräldrar vill inte att 
känslig information lämnas över. De vill att barnen ska få börja som tomma ark och att 
förskoleklassens personal ska få bilda sig en egen uppfattning (Förskollärare F) 

5.2.3  Mottagande i förskoleklassen 

Förskollärarna kartlägger tidigt var barnen befinner sig kunskapsmässigt inom 
matematik och utgår från det i planeringen av verksamheten. Förskollärarna 
upplever att barnen kan så mycket mer idag än för några år sedan. De menar att det 
märks att förskolan arbetar med och samtalar mycket om matematik.  

När barnen lämnar förskolan och kommer till oss så kan de så mycket mer idag än för några år 
sedan. Det har hänt mycket bara de senaste åren. Så att arbeta på samma sätt som förut går inte 
(Förskollärare F-klass). 

En förskollärare berättar att förskolan tillsammans med förskoleklass har skapat 
egna mål om vad barnen förväntas kunna när de slutar i förskolan. På så sätt vet 
förskollärarna i förskoleklass vad de kan och de kan ta vid där. De har utformat mål 
för vad barnen på ett ungefär ska kunna när de är fem år och slutar förskolan. Samma 
förskollärare berättar att de gör kartläggningar med hjälp av Skolverkets 
bedömningsstöd i matematik, utifrån det får de en bild av vart barnet befinner sig 
kunskapsmässigt. Utifrån förskolans information och sin egen bedömning erbjuder 
de olika matematikaktiviteter för att utmana barnen vidare i sitt matematiklärande.  

Vi har tillsammans med förskolan i området utformat mål om vad barnen förväntas kunna när 
de börjar hos oss. Vi får även information om barnen kan det som målen beskriver. På så sätt vet 
vi alltid på ett ungefär vart vi ska börja. Kartläggningarna vi gör när barnen har börjat är också 
ett jättebra stöd för oss. Vi utgår sedan från det när vi planerar (Förskollärare F-klass). 

En förskollärare berättar att tydlig och innehållsrik information gällande varje barn 
underlättar i mottagandet, eftersom de slipper upprepa sådant som barnen redan 
behärskar. En annan förskollärare berättar att informationen inte är avgörande då de 
ändå kommer att upprepa sådant som de gjort på förskolan för att se om 
kunskaperna är befästa. 

Vi repeterar det som förskolan berättat att de jobbat med för att se om barnen verkligen 
kommer ihåg. Vissa saker repeteras en gång och vissa saker repeteras flera gånger beroende på 
vad barnen visar att de kan (Förskollärare F-klass). 

5.2.4  Visioner 

Förskollärarna har visioner om hur arbetet kan utvecklas för att främja progression i 
barns matematiska lärande. De berättar att de skulle vilja att förskolan och 
förskoleklass samverkade mer. De önskar samtal där förskollärarna kan diskutera 
fram vilka förmågor som barnen förväntas behärska när de kommer till förskoleklass. 
Förskollärarna berättar att det vore önskvärt att förskola, förskoleklass och årskurs 1 
samverkade för att skapa kontinuitet och progression genom hela skolgången.  

Jag vill att förskola, förskoleklass och årskurs 1 samverkar och för diskussioner. På så sätt kan vi 
skapa en röd tråd från förskolan ända upp till grundskolan, det skapar progression i lärandet 
(Förskollärare F-klass) 

Andra exempel som nämns är att det skulle vara eftersträvansvärt att förskolan 
skapar portfolio till alla barn, som de sedan kan ta med sig till förskoleklass och med 
egna ord berätta vad de arbetat med. Ett annat exempel är att skapa mål för varje 
ålder eller årskurs, exempelvis vilka begrepp och förmågor en femåring förväntas 
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behärska. På så sätt skapas kontinuitet och tydliga mål för förskollärarna att sträva 
mot. Förskollärarna berättar också att eftersom kunskapsresultaten i matematik 
högre upp i åldrarna är sämre än tidigare så måste ämnet satsas på, redan från tidig 
ålder.  

En förskollärare önskar att det fanns ett forum för samtliga förskollärare i 
upptagningsområdet där de skulle kunna diskutera båda verksamheternas 
läroplaner, hur respektive förskollärare uppfattar betydande begrepp, barnsyn och 
kunskapsnivåer hos barn i allmänhet. Detta menar förskolläraren skulle bidra till en 
ökad förståelse mellan verksamheterna och resultera i progression i 
matematiklärandet. 

5.3  Resultatsammanfattning 

5.3.1   Matematisk progression 

Förskollärarnas personliga erfarenheter av ämnet matematik är relativt negativa men 
de har en positiv inställning till att undervisa matematik. Förskollärarna anser att 
matematik är en viktig del av vardagen och att lära in matematik genom lek bör vara 
den huvudsakliga arbetsformen, för att skapa progression i barns matematiska 
lärande. Förskollärarna har delade meningar angående planering av verksamheten, 
flera anser att följa ett årshjul eller strukturen i ett läromedel är en bra 
grundplanering som man då följer varje år. Samtidigt som det övervägande antalet 
anser att planeringen inte ska vara förutbestämd. Den ska utgå från barnens 
intressen, erfarenheter och befintliga kunskapsnivå. Förskollärarna skapar 
progression i barns matematiklärande genom att ta reda på var barnen befinner sig 
kunskapsmässigt och utgå från det. De menar att det gäller att lära känna barnen och 
vara lyhörd inför var de ligger kunskapsmässigt. 

Förskollärarna berättar att den teoretiska matematikundervisningen kombineras och 
kompletteras med praktiska uppgifter. De börjar på en låg nivå som successivt blir 
svårare och på så vis utmanas barnen i sitt tänkande. Förskollärarna anser att det är 
viktigt att barnen får lyckas, därför är det viktigt att man inte ökar svårighetsgraden 
för snabbt. Progression sker även i långsam takt. Repetition är till viss del också 
viktigt för att barnet ska befästa kunskapen. 

5.3.2  Övergång mellan förskola och förskoleklass 

Förskollärarna i förskolan förbereder barnen inför övergången till förskoleklass genom att 
skapa femårsgrupper, samtala med barnen om de förändringar som kan komma att ske 
samt om barnens förväntningar på att börja i skolan. De besöker förskoleklass vid ett 
flertal tillfällen för att barnen ska få bekanta sig med den nya miljön samt för att träffa den 
mottagande förskolläraren. Förskollärarna lägger stort fokus på att träna barnens förmåga 
att resonera och att använda matematiska begrepp. Detta eftersom de är medvetna om att 
det är en förutsättning för att klara den kommande skolgången. Förskollärarna i de två 
verksamheterna möts varje år för ett informerande överlämningssamtal av de barn som 
lämnar förskolan för att börja i förskoleklass.  

Enligt förskollärarna kan progressionen fortskrida genom att tidigt kartlägga var 
barnen befinner sig kunskapsmässigt och utgå från det i sin undervisning. De menar 
att det gäller att lära känna barnen och vara lyhörd inför var de ligger 
kunskapsmässigt. Förskollärarna har utarbetat egna mål för vad barnen förväntas 
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kunna när de slutar förskolan. På så sätt vet förskollärarna i förskoleklass var de ska 
ta vid. Förskollärarna ser hinder i samverkan på grund av sekretessen som gäller 
mellan de två skolformerna.  

Förskollärarna har en vision om att arbetet kring övergången skulle kunna utvecklas för att 
gynna progressionen i barnens lärande. De anser att samverkan mellan förskola och 
förskoleklass behöver förbättras för att kunna skapa kontinuitet och progression i barnens 
lärande och utveckling även i samband med övergången. 

5.4  Resultatanalys 

Under denna rubrik presenteras vår analys av resultatet utifrån studiens 
forskningsfrågor med inriktning i den konstruktivistiska teorin.  

5.4.1   Hur beskriver förskollärarna arbetet med progression och barns 
matematiklärande? 

I resultatet framgår det att förskollärarna har ett intresse och ett gott förhållningssätt 
till att lära ut matematik. De använder matematik i vardagliga situationer och 
kommunicerar kring matematik, exempelvis genom att föra och följa resonemang, 
problemlösning och vardagliga begrepp. Detta gör förskollärarna i enlighet med den 
konstruktivistiska teorin där förskollärarens huvuduppgift är att skapa och ta tillvara 
på situationer där barnet får undersöka och utforska begrepp samt kommunicera 
med andra för att reflektera över andras åsikter och utmanas i sina tankar. Barnet är 
aktivt och skapar meningsfullhet genom att använda tidigare erfarenheter för att lära 
i lekfulla situationer (Imsen, 2006). 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är av vikt att barnen får lyckas, och att 
progression bör ske i långsam takt. Allt för att barnet ska slippa misslyckanden. Detta 
sker i enlighet med Piaget som också anser att det är viktigt att barnen får lyckas 
eftersom misslyckanden sannolikt påverkar barnen till det negativa i det fortsatta 
lärandet (Imsen, 2006). Förskollärarna beskriver att de arbetar för att progression 
sker genom att skapa utmaningar som barnet ställs inför. Detta gör de genom styrda 
matematikaktiviteter men också i de vardagliga situationerna och i leken. 
Ackommodation är avgörande för barnets utveckling och lärande. Ackommodation är 
en form av progression då barnet utmanas i sina tankar. Piaget ansåg att de 
utmaningar som barnet ställs inför måste vara möjliga att klara av, de måste vara 
bestämda utifrån kunskapsnivå och mognad (Imsen, 2006).  

Barnet befinner sig i det andra utvecklingsstadiet, det preoperationella stadiet, under 
sin förskole- och förskoleklasstid. Enligt Imsen (2006) är detta stadie väldigt 
händelserikt och lärorikt för barnet. Det är först i detta stadie som barnet kan skapa 
teoretisk kunskap med hjälp av praktiskt lärande. Enligt den konstruktivistiska teorin 
skapas kunskap i samspel med handling. Den teoretiska kunskapen befästs bara hos 
barnet om den sker i kombination med en praktisk handling. Kunskap är det som 
skapas när barnet självt är aktivt i en lekfull situation med konkreta material och där 
barnets tidigare erfarenheter ligger till grund (Imsen, 2006). Förskollärarna 
beskriver att de arbetar teoretiskt och praktiskt med matematikundervisningen för 
att kunskapen ska befästas. Vidare berättar förskollärarna att undervisningen ska 
utgå ifrån barnens intressen, erfarenheter och redan erövrad kunskap. 
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5.4.2  Hur fortskrider barns matematiska progression i samband med 
övergången mellan förskola och förskoleklass? 

Övergången mellan förskola och förskoleklass är en kritisk period. Enligt 
konstruktivistisk teori är det viktigt att barnen känner begriplighet inför det nya, så 
kallad adaption. När barnen befinner sig i denna övergång måste de gamla 
erfarenheterna och upplevelserna anpassas till det nya (Halpenny & Pettersen, 2015). 
Förskollärarna förbereder barnen på ett strukturerat sätt med flertalet besök i 
förskoleklassens lokaler för att de ska känna sig trygga inför det nya. Genom att 
barnen får träffa förskoleklassens personal vid dessa tillfällen skapas adaption och 
underlättar övergången för barnen.  

Piaget hävdar att alla barn skapar sin egen kunskap utifrån sina tidigare upplevda 
erfarenheter (Phillips, 2014). Utifrån det kan man inte anta att alla barn tagit till sig 
av samma kunskap även om de deltagit vid samma lärandetillfälle. Det är barnets 
tidigare erfarenheter som ligger till grund för den kunskap som barnet skapar i den 
nya situationen. Barnet använder sina tidigare upplevelser och erfarenheter för 
meningsskapande och förståelse inför de nya. Resultatet visar att det vid övergången 
krävs att förskollärarna lämnar över information om vilka matematikkunskaper 
barnet besitter, och inte bara lämnar över vilka aktiviteter gruppen jobbat med. 
Halpenny & Pettersen (2015) menar att kunskap inte kan förflyttas rakt av från en 
människa till en annan, utan den kommer förändras i och med att alla människor har 
olika erfarenheter. Förskollärarens uppgift är att skapa situationer där alla barn i 
gruppen får möjlighet att undersöka, utforska och erövra nya erfarenheter. 
Förskolläraren behöver då besitta information om barnets faktiska 
matematikkunskap. Flera av förskollärarna anser att planeringen är föränderlig och 
att man varje år får tänka om i och med att barngruppen förändras. Vidare berättar 
förskollärarna att man tidigt bör kartlägga vart alla barn befinner sig 
kunskapsmässigt och vilka intressen som finns i gruppen, utifrån det kan sedan 
aktiviteter planeras där alla barn får möjlighet att erövra ny kunskap. 

Resultatet visar att informationsutbytet som sker i samband med övergången mellan 
förskola och förskoleklass har brister. Synen på bristerna varierar utifrån den 
verksamhet förskolläraren verkar inom. Avlämnande förskollärare anser att 
informationen som lämnas inte tas tillvara på önskat sätt. Mottagande förskollärare 
anser istället att informationen de får är för generell och inte går att omsätta i 
praktiken. Förskollärarna anser också att sekretessen kan vara ett hinder som är 
svårt att kringgå. På grund av detta riskerar barnen att enbart hamna i ett läge där de 
använder sig av assimilation, vilket betyder att barnen enbart använder sig av redan 
befäst kunskap vilket i sin tur kan medföra att barnen tappar intresset för matematik 
(Imsen, 2006).  

Det framkommer i resultatet att förskollärarna har en vision om att skapa 
samverkansgrupper där båda verksamheter möts och diskuterar fram bland annat 
riktlinjer över vad barnen förväntas kunna inom matematiken i de olika åldrarna. De 
beskriver att det skulle underlätta arbetet, både i överlämningen och i mottagandet 
av barnen om det fanns mål att sträva emot. Utifrån den konstruktivistiska teorin går 
barnet igenom olika stadier i sin utveckling. Stadier som också hänger ihop med 
barnets ålder (Imsen, 2006). Enligt Phillips (2014) måste barnet ha uppnått en viss 
ålder och mognad för att kunna förstå och utföra vissa handlingar. Utifrån 
utvecklingsstadiet barnet befinner sig i kan man sätta adekvata mål utifrån ålder och 
mognad.  
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6   Diskussion 

I detta kapitel avhandlas avsnitten 6.1 resultatdiskussion, 6.2 slutsats, 6.3 
metoddiskussion, 6.4 studiens relevans för förskolläraryrket och 6.5 förslag på 
framtida forskning. 

6.1   Resultatdiskussion 

Studiens resultat baserar sig på följande forskningsfrågor. Hur beskriver 
förskollärarna arbetet med progression och barns matematiklärande? Hur fortskrider 
barns matematiska progression i samband med övergången? Studiens syfte är att 
undersöka hur förskollärarna beskriver arbetet med progression och barns 
matematiklärande samt att undersöka och fördjupa kunskapen i hur progressionen 
fortskrider i samband med övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Nedan presenteras en diskussion där studiens resultat förankras till 
bakgrundsforskningen. Avsnittets två rubriker är desamma som resultatets teman.  

6.1.1   Matematisk progression 

Förskollärarna berättar att fokus ligger på att lära ut matematiska begrepp och att 
träna barnens förmåga att resonera.  Matematik är enligt förskollärarna en del av 
vardagen och att genom lek lära in matematik är väsentligt för att progression ska 
ske. Förskollärarna börjar tidigt arbeta med att lära ut grundläggande matematik för 
att lägga en stadig grund i barnets fortsatta matematiska lärande. Med en stadig 
grund kan förskollärarna bygga vidare och utmana barnet i sin kunskapsutveckling, 
på så sätt sker progression i barnets lärande. Enligt Björklund (2013) är 
grundläggande matematisk förmåga och kunskap om matematiska begrepp är 
avgörande för att kunna befästa ny kunskap. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/16) 
ska alla barn få möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa resonemang. I 
grundskolans läroplan (Lgr 11/16) ska undervisningen innehålla möjlighet för barnen 
att utveckla förmågan att resonera för att undersöka och reflektera över 
problemställningar samt att lösa olika problem. Därför är det, enligt förskollärarna, 
av vikt att dessa områden prioriteras i den matematikundervisning de bedriver, både 
i planerade aktiviteter som i barnens lek samt i övriga vardagliga situationer. Enligt 
Halpenny och Pettersen (2015) kan leken och vardagliga situationer ge barnen många 
tillfällen att undersöka matematiska idéer, applicera matematiska begrepp och 
befästa nya matematikkunskaper. Att medvetet använda sig av matematiska begrepp 
i lek och i vardagliga situationer är till stöd för att barnet ska utveckla en positiv 
uppfattning till ämnet matematik. Enligt Björklund (2013) har förskollärarens 
förhållningssätt och egna uppfattning om matematik stor betydelse för vilken attityd 
barnen får till ämnet. Förskollärarens attityd förs omedvetet över till barnen som 
undervisas och det antas påverka deras matematiska förmåga. Har förskolläraren ett 
ointresse eller rent av en aversion till matematik som ämne projiceras detta ofta 
omedvetet till barnen. Förskollärarna som deltagit i studien har relativt negativa egna 
erfarenheter av matematik från sin egen skolgång. Hur påverkas barnen de 
undervisar av detta? Förskollärarna själva menar att det inte är av någon betydelse 
för deras undervisning i matematik då de idag har en positiv inställning till ämnet. I 
en intervju berättar en deltagare om sin egen skoltid att upplevelsen av matematik 
var negativ men att den matematikläraren genomförde lektioner som var kul och 
uppskattades av deltagaren ifråga. Detta stämmer överens med Björklunds (2013) 
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antagande om att barns matematiska förmåga påverkas av lärarens förhållningssätt 
till ämnet. I detta fall tyckte förskolläraren att ämnet matematik var tråkigt, men på 
grund av lärarens attityd och förhållningssätt blev ändå lektionerna intressanta. 
Troligtvis nådde förskolläraren i fråga en högre matematisk kunskapsnivå i detta fall 
än om läraren hade förmedlat en mindre positiv attityd till ämnet. En förskollärare 
måste vara professionell samt vara medveten om sitt eget förhållningssätt till ämnet 
matematik för att barnen ska få en positiv introduktion till ämnet samt en stadig 
grund att stå på inför den fortsatta skolgången. I förskolans läroplan står det att 
”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö 98/16, s 5). För att 
detta ska vara möjligt behöver förskollärarna vara medvetna om sina egna arbetssätt 
och förhållningssätt till dessa samt vilka begrepp och grundläggande principer som 
barnen behöver möta och utveckla i förskolan (Doverborg, Pramling & Pramling 
Samuelsson, 2013). Ett flertal av förskollärarna framhöll vikten av att använda 
korrekta matematiska begrepp tidigt för att ge barnen förutsättningar att även få 
förståelse för begreppens betydelse och innebörd tidigt.  

Förskollärarna framhåller vikten av att skynda långsamt. Utmaningen som barnet ställs 
inför måste vara lagom svår för att barnet faktiskt ska kunna lära och inte uppleva 
misslyckande på grund av att utmaningen är för stor. Förskollärarna i studien påtalar att 
progression sker även om utmaningarna som barnen möter långsamt ökar i 
svårighetsgrad. Imsen (2006) menar att utmaningen måste ligga på en svårighetsgrad som 
barnet kan klara av. Imsen (2006) menar vidare att det i den konstruktivistiska teorin 
anses kombinationen av assimilation och ackommodation skapa ett meningsfullt lärande 
hos barnet, detta då barnet utmanas i sitt tänkande samtidigt som den nya situationen 
utgår ifrån barnets tidigare erfarenheter. Utmaningen är då på lagom nivå för barnet. 
Enligt Brendefur et al. (2012) skapas de bästa förutsättningarna för barns 
matematiklärande genom en kombination av utforskande i leken, i de vardagliga 
situationerna samt i planerade matematiska aktiviteter. Genom att utgå ifrån barns lek och 
det spontana som sker i vardagen kan förskolläraren planera aktiviteter där barnen 
utmanas i sitt lärande på ett meningsfullt sätt. Då kan förskollärarna utmana barnen 
utifrån deras egna förutsättningar och progression sker.  

Förskollärarna utgår ifrån ett läromedel när de strukturerar upp undervisningen i 
matematik. De kombinerar det teoretiska arbetet i en matematikbok med praktiskt arbete. 
Vilket sker i enlighet med Halpenny och Pettersens (2015) beskrivning av Piagets 
konstruktivistiska teori där den teoretiska kunskapen skapas i samband med praktiska 
övningar. Lärandet sker när barnet är aktivt och engagerat i lekfulla situationer samt med 
hjälp av tidigare erfarenheter och med verkliga material. Brendefur et al. (2012) menar att 
genom att arbeta teoretiskt och praktiskt skapas förutsättningar för barnet att fördjupa 
lärandet. 

Förskollärarna berättar att de har arbetat fram ett årshjul de följer under varje läsår. 
Ett årshjul är en läsårsplanering över årligen återkommande aktiviteter. Förskolans 
och förskoleklassens verksamhet ska stimulera barns fortsatta lärande och utgå från 
barnets behov, intressen samt den kunskap och de erfarenheter som barnet tidigare 
förvärvat (Lpfö 98/16 & Lgr 11/16). Här uppstår ett dilemma då förskollärarna som 
låter årshjulet bestämma planeringen försummar det som står i läroplanen. Alla 
barnen förväntas besitta samma intressen och erfarenheter år efter år, vilket inte 
verkar särskilt sannolikt. Enligt Ackesjö (2016) behöver förskolläraren utgå från 
barnets tidigare erfarenheter och redan erövrade kunskap för att progression ska ske 
i lärandet. Det är av vikt att barnet ställs inför utmaningar som barnet klarar av och 
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kan hantera. Brendefur et.al. (2012) menar att det är i de situationerna som den 
grundläggande matematiska kunskapen läggs.  

6.1.2   Övergång mellan förskola och förskoleklass 

Förberedelsen för övergången från förskola till förskoleklass börjar i april, i mitten av 
augusti sker inskolningen i förskoleklass. Under perioden augusti till november 
befinner sig barnet i en övergångsperiod och försöker anpassa sig till det nya som 
barnet möter i förskoleklass (Ackesjö, 2014). När barnen känner sig trygga i den nya 
verksamheten, som enligt Ackesjö (2014) alltså sker i november, är det ungefär tre 
månader kvar innan de kommer in i nästa övergångsperiod. Enligt Ackesjö (2014) 
börjar barnet förberedas för övergången till årskurs 1 i mars. Det innebär att barnet 
är i en övergångsperiod under ungefär åtta av de elva månader som barnet deltar i 
förskoleklassens verksamhet. Samtidigt som förskolläraren ska ta emot en ny grupp 
och arbeta för att alla ska känna sig trygga ska samtidigt ett lärande i progression ske. 
Det ställs höga krav på förskolläraren som enligt Ackesjö (2014) ska stötta och 
utmana barnen för att progression ska ske i lärandet utifrån barnens individuella 
förmågor.  

Av resultatet framkom att en förskollärare förbereder femårsgruppen inför 
övergången mellan förskola och förskoleklass genom att träna dem i att sitta still. De 
arbetar med laborativ matematik och upplevelsen är att barnen glömmer bort att de 
faktiskt sitter still under lång tid då aktiviteten är rolig och fångar deras intresse. Vad 
bidrar det med till barns lärande? Enligt Phillips (2014) är förskoleklassens uppdrag 
att fungera som en bro mellan förskolan och grundskolan, alltså att förbereda barnen 
inför grundskolans arbetssätt. Förskolläraren i fråga har tagit över förskoleklassens 
uppdrag i och med att det skolförberedande arbetet flyttats ner till förskolan. Barnens 
lärande i situationen är kopplat till uppgiftens innehåll och det intresse som den 
väcker snarare än att de lär sig att sitta still. Ackesjö och Persson (2010) menar att 
uppgiften måste väcka barnens intresse för att det ska bli ett lärande.  

Förskollärarna i studien framhåller att det finns brister i samverkan mellan de olika 
skolformerna. De berättade att de har överlämningssamtal då information överförs 
inför övergången men frågan är vilken information som faktiskt lämnas över då flera 
förskollärare anser att informationen är bristfällig. Förskollärarna menar att de inte 
kan ta vid och låta progressionen fortskrida eftersom det inte förmedlats någon 
information om var barnen befinner sig kunskapsmässigt. Istället får de själva göra 
kartläggningar för att urskilja var barnen befinner sig i sin kunskapsutveckling. 
Enligt Ackesjö (2016) behöver förskolläraren utgå från det barnet klarar av och kan 
för att skapa kontinuitet i undervisningen och progression i lärandet. 
Förutsättningarna för detta är att barnens lärande synliggörs utifrån de olika 
målområdena i läroplanen (Alatalo, Meier & Frank, 2014). Av den anledningen skulle 
det underlätta om förskolan lämnade över vilka kunskapsområden i läroplanen som 
barnet behärskar. På så sätt skulle förskolläraren kunna ta vid och utmana barnet 
vidare.  

Resultatet visar att förskollärarna efterfrågar bättre och mer strukturerad samverkan. 
Detta för att förskollärare i båda verksamheterna är missnöjda med hur samverkan 
ser ut idag. Förskollärarna i förskoleklass anser att de inte får den information de 
behöver för att progressionen ska kunna fortskrida i samband med övergången från 
förskola till förskoleklass. Förskollärarna i förskolan anser att sekretessen mellan de 
olika skolformerna är ett hinder för att skapa progression i övergången. 
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Förskollärarna behöver föräldrarnas tillåtelse för att få lämna över information till 
förskollärarna i förskoleklass. Enligt förskollärarna är det många föräldrar som nekar 
och menar att barnen ska få möjlighet att börja om på nytt i den nya verksamheten. 
Detta anser förskollärarna är problematiskt då de i många fall vill lämna över 
relevant information men inte får tillåtelse. Enligt Olsson (2016) går inte barnets 
prestationer under sekretesslagen och därför kan förskollärarna ändå föra vidare 
information om barnets kunskapsutveckling. Sekretessen kan både vara till fördel 
och nackdel för barnet vars föräldrar inte vill att förskolepersonalen förmedlar 
information om deras barn vidare till förskoleklass. Enligt Lumholdt (2015) är det en 
nackdel att det tar tid för förskolläraren i förskoleklass att lära känna barnet, vilket 
kan resultera i missförstånd och att onödiga konfliktsituationer uppstår. Vidare 
menar Lumholdt att en fördel kan vara att barnet i fråga inte har några negativa 
förväntningar att leva upp till. När barnet kommer till förskoleklass kan det börja om 
på nytt och på så vis få chansen att bryta gamla mönster. Både förskolans och 
förskoleklassens läroplaner framhåller att skolformerna ska samverka och utbyta 
kunskaper och erfarenheter, detta för att skapa progression i barnens lärande och 
utveckling (Skolverket, 2016a) & (Skolverket, 2016b). Fler av de förskollärare som 
medverkat i studien anser att det finns ett behov av någon form av samverkansgrupp 
där personal från båda verksamheter deltar. I en sådan samverkansgrupp skulle 
möjligheten finnas att diskutera innehållet i de olika läroplanerna samt skapa en 
samsyn vad gäller barns lärande inom exempelvis matematik. Ackesjö (2014) menar 
att fungerande samverkan mellan förskola och förskoleklass är ett absolut måste för 
att skapa progression i barnens lärande. Ackesjö (2014) samt Hogsnes och Moser 
(2014) menar att det är först när samverkan kring innehåll och arbetssätt som 
möjlighet finns att skapa undervisningssituationer som grundas på det barnen redan 
kan. En av deltagarna i studien menade att de har skrivit egna mål om vad barnen 
bör kunna när de lämnar förskolan. Piaget menar att alla barns utveckling sker i olika 
takt (Imsen, 2006), detta kan medföra att det blir problematiskt att generalisera 
barns kunskaper efter ålder eller årskurs. Barn har olika erfarenheter och risken om 
det utformas lika utmaningar för alla är att vissa barn upplever de som för svåra och 
vissa som för enkla. Halpenny och Pettersen (2015) beskriver Piagets tankar om att 
det är av stor vikt för förskolläraren att bejaka och ha barnets tidigare kunskap som 
grund i planeringen av verksamheten, detta för att främja alla barns förmåga att lära 
och utvecklas vidare. En kontinuerlig dialog mellan förskolan och förskoleklassen 
ökar förutsättningarna för att progressionen kan fortskrida. 

Resultatet visar att förskollärarnas åsikter varierar kring hur man tar tillvara på 
barns förkunskaper. En förskollärare uttrycker att det inte spelar någon större roll 
vilken information förskolan lämnar över till förskoleklassen om barnets befintliga 
kunskapsnivå. Förskolläraren i fråga följer oavsett information en egen utarbetad 
struktur och börjar förskoleklassåret med att repetera sådant som förskolan redan 
arbetat med. Med det arbetssättet skapas möjligen kontinuitet för barnet eftersom 
det känner igen innehållet, men det sker ingen progression i lärandet eftersom 
utmaningen uteblir. I Ackesjös (2014) studie förmedlar barn ett missnöje angående 
förskoleklassens undervisning. Barns förväntningar på förskoleklassens undervisning 
var högre och de efterfrågar undervisning mer lik skolans. En risk är att förskoleklass 
endast blir en slags väntan på det riktiga skolarbetet om det inte sker någon 
progression i undervisningen. Barnen förväntar sig att bli utmanade när de börjar i 
förskoleklass och blir besvikna när de märker att det inte sker någon progression. Det 
finns säkerligen fördelar för barn att repetera sådant de arbetat med i förskolan, 
förskollärarna får då en chans att läsa av på vilken nivå respektive barn ligger. Hur 



 28 

ska de barn tas om hand som ligger långt fram eller halkat efter i sitt lärande? Risken 
blir att de barn som har kommit längre i sitt lärande tycker att det blir tråkigt när 
uppgifterna blir för enkla. De barn som inte har kommit lika långt i sitt matematiska 
lärande tycker också att det blir tråkigt då de inte förstår. Förskollärarna i studien 
framhåller att leken är en viktig faktor och att med hjälp av den är det möjligt att 
utmana alla barn på rätt nivå. Halpenny och Pettersen (2015) skriver att om 
matematiken blir en del av leken ger det barnen förutsättningar till en positiv 
uppfattning av matematik.  

I resultatet framkom det att det barnen är intresserade av matematik och de är 
mottagliga för den matematiska kunskapen. Förskollärarna berättar att barnens 
matematiska kunskaper i de yngre åldrarna har ökat de senaste åren. Förskollärarna i 
förskoleklass menar att de inte kan arbeta med samma saker som de arbetat med 
tidigare, eftersom barnen kan så mycket mer. Däremot berättar förskollärarna att de i 
högre åldrarna är kunskapsresultaten i matematik sämre än förut. Detta är 
problematiskt eftersom det då antas att något händer på vägen som gör att barnen 
tappar intresset för matematik eller att matematikundervisningen inte är så lärorik 
som den borde. Om förskollärarna uppmärksammat att barnen ligger på en högre 
nivå än förut när de är sex år, borde det rimligen vara så även i de högre åldrarna. 
Brendefur et al. (2012) menar att kombinationen av teoretisk och praktisk 
undervisning skapar goda förutsättningar för barnet att fördjupa sitt lärande. Ett 
antagande är därmed att grundskolans pedagogik och arbetssätt skulle kunna 
utvecklas i enlighet med förskolans. Om grundskolans matematiska undervisning 
innehöll praktiska och teoretiska lektioner samt att den var mer lekfull skulle barnen 
få möjlighet att behålla den positiva uppfattningen av ämnet matematik.   

Förskollärarna berättar att för att progressionen ska fortskrida i samband med 
övergången behöver de få information om vilka kunskaper barnen besitter. Detta för 
att kunna fortsätta bygga vidare på barnets kunskap. Men är det praktiskt möjligt för 
förskoleklassens förskollärare att ta vid där förskolan lämnat av? Krejsler (2012) 
menar att förskollärarprofessionen står inför en förändring när kraven från 
myndigheter och organisationer ökar. Riktlinjerna i förskolans läroplan, Lpfö 98/16, 
(Skolverket, 2016) och grundskolans läroplan, Lgr 11/16, (Skolverket, 2016) är 
tydliga. Det är förskollärarens ansvar att samverka med berörda i övergången för att 
progressionen i barns lärande ska fortskrida. Är det möjligt att följa riktlinjerna i 
läroplanen när skolans upptagningsområde ofta innefattar fler än en förskola, vilket 
medför att de barn som kommer till förskoleklass antagligen har jobbat med helt 
olika saker och på olika sätt? Piaget ansåg att undervisningen bör vara anpassad 
utifrån det individuella barnets förmågor, därmed kan nivån på undervisningen 
behöva variera för att passa alla (Imsen, 2006). Det framkommer att förskollärarna 
har visioner om att samverkansarbetet ska utvecklas för att främja att progressionen 
fortskrider. Samverkan är en förutsättning för att gynna fortsatt progression i 
samband med övergången. 

6.2  Slutsats 

Slutsatsen är att förskollärarna beskriver att progression i matematiklärandet sker 
genom att utmana barnen utifrån rimliga svårighetsnivåer. Matematik utgör en stor 
del av vardagen och planeringen bör utgå från barnens intressen och redan erövrade 
kunskaper för att progression ska ske i det matematiska lärandet. Vidare ska 
planeringen innefatta både teoretisk och praktisk undervisning för att kunskapen ska 
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befästas. Förskollärarna beskriver att det av olika anledningar är komplext att arbeta 
för att progressionen ska fortskrida i samband med övergången mellan förskola och 
förskoleklass. Arbetet med att förbereda barnen inför övergången är omfattande men 
informationsöverlämningen är enligt förskollärarna bristfällig. Bristerna består i att 
förskollärarna i förskoleklass inte får adekvat information om var barnen befinner sig 
i sin lärandeprocess. 

6.3  Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att 
undersöka hur förskolläraren beskriver arbetet med progression och barns 
matematiklärande samt hur progressionen fortskrider i samband med övergången 
mellan förskola till förskoleklass. Enligt Bryman (2011) så är det en fördel med 
semistrukturerade intervjuer eftersom deltagaren har stor frihet att utforma och 
beskriva svaren utifrån sig själv och sina egna åsikter. Metodvalet gav oss tillräckliga 
underlag för att besvara forskningsfrågorna. De åtta intervjuerna ägde rum i sju olika 
verksamheter och gav oss möjligheten att möta olika perspektiv och synvinklar på 
hur förskolläraren beskriver och skapar progression i barns matematiklärande. Detta 
i jämförelse med om vi intervjuat förskollärare i samma verksamhet och med samma 
arbetssätt. Det var en fördel att intervjuguiden med relevanta teman för studien gavs 
ut till deltagarna innan intervjuerna ägde rum. Detta för att deltagarna då kunde 
förbereda sina svar inför intervjun. Det kan antas att det gav oss mer fördjupade svar 
då deltagarna blivit väl insatta i begrepp och i studiens teman.  

En nackdel med semistrukturerade intervjuer var att deltagarnas svar kunde vara 
väldigt omfångsrika i sin karaktär vilket kunde ses som tidskrävande i arbetet med att 
koppla svarens relevans till frågeställningarna. Vidare medförde även valet att 
genomföra intervjuerna på olika platser att mycket tid fick läggas på förflyttning. 
Transkribering och analys gjordes enskilt och sedan tillsammans för att därigenom 
analysera det transkriberade materialet. Detta var av vikt för studiens reliabilitet. 
Enligt Bryman (2011) så gynnar användandet av ljudinspelning och transkribering 
analysen av det insamlade materialet, eftersom forskaren kan lyssna igenom 
materialet flera gånger. Dock anser Bryman (2011) att transkribering är en mycket 
tidskrävande process. Utifrån detta faktum valde vi att ha ett lågt deltagarantal. Detta 
leder i sin tur till att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån det resultat 
som intervjuerna gav. Med fördel kunde datainsamlingsmetoden också innefattat 
observationer, detta för att skapa möjlighet för deltagarna att synliggöra hur de 
praktiserar den teori som framfördes under intervjuerna. De åtta förskollärare som 
intervjuades arbetar i sju olika verksamheter och har alla olika erfarenheter. En 
förskollärare kan inte tala för en hel verksamhet så därför kunde gruppintervjuer 
också varit en idé för att skapa en bild av hur det gemensamma arbetet ser ut. 
Studiens tidsaspekt begränsade möjligheten att genomföra kompletterande 
observationer.  

Tidsaspekten antas även ha påverkat studiens överförbarhet. Studien var relativt 
begränsad då den endast omfattade åtta deltagare. Deltagarnas lämnade information 
utgjorde lämpligast en andel av populationen då studien gjordes i en så liten 
omfattning. Åtta förskollärares åsikter kunde inte ses som representativa för en hel 
population, därmed var studien inte bestämt överförbar. Studiens överförbarhet 
kunde ha ökat om den omfattat fler än åtta deltagare.  
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Det teoretiska perspektivet kan möjligtvis strida mot det faktum att endast 
semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Detta eftersom 
det konstruktivistiska perspektivet fokuserar på det faktum att barnet självt 
konstruerar sin kunskap. Av den anledningen skulle observationer som 
kompletterande metodval tänkas synliggöra hur barns lärande och erövrande av 
kunskap faktiskt sker. Det hade däremot inte överensstämt med syftet för studien då 
det handlar om hur förskollärarna beskriver sitt arbete med progression och barns 
matematiklärande samt hur progressionen i barns matematiklärande fortskrider i 
övergången. Enligt den konstruktivistiska teorin är förskollärarens huvuduppgift att 
skapa miljöer och situationer där barnet självt skapar sin kunskap genom att 
undersöka och utforska begrepp och händelser. Förskolläraren är en handledare för 
barnet i lärsituationerna och leder barnet i rätt riktning. Därmed är förskollärarens 
beskrivning av relevans eftersom det är förskolläraren som skapar 
lärandesituationerna. De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjligheten att ta 
del av deltagarnas åsikter, tankar och erfarenheter kring hur progression sker i barns 
matematiklärande.  

6.4  Relevans för förskolläraryrket 

Studien har stor relevans för förskollärare verksamma i både förskolan och i 
förskoleklass eftersom förskolläraren är behörig att undervisa och vara yrkesverksam 
i båda verksamheterna. Förskollärarna i de båda verksamheterna har enligt rådande 
styrdokument ett pedagogiskt ansvar att planera och leda aktiviteter där barnen får 
möjlighet att lära och utvecklas. Förskolläraren planerar för verksamheten och det är 
i verksamheten som progression kan skapas. Det är därmed förskollärarens ansvar 
att verksamheten utformas så att progression sker, både i den egna verksamheten 
samt för att gynna progressionens fortskridande i samband med övergången mellan 
förskola och förskoleklass. För att progressionen ska fortskrida i övergången krävs 
det att båda verksamheterna samverkar. Förskolans läroplan (Skolverjet, 2016a) och 
grundskolans läroplan (Skolverket, 2016b) revideras 2016, i och med ändringen 
förtydligades bland annat arbetet kring övergången mellan förskola och förskoleklass. 
Förändringarna i läroplanerna ställer nya och högre krav på förskollärarna då 
samverkan ska ske för att barnens lärande ska fortskrida i progression. Hur arbetet 
ser ut för att skapa progression i barns matematiklärande samt för att progressionen 
ska fortskrida i samband med övergången bör vara av intresse för alla verksamma 
förskollärare.   

6.5   Förslag på framtida forskning 

Förskoleklass fick under 2016 en egen del i Lgr 11/16. Där förtydligades 
förskoleklassens uppdrag samt det centrala innehåll som verksamheten ska 
innehålla. Förskoleklassens läroplan antas ta vid där förskolans läroplan slutar, det 
borde vara en självklarhet. I våra intervjuer kom det fram att läroplanerna borde vara 
ett hjälpmedel för oss, att verksamheterna borde ske i naturlig progression eftersom 
de verkar under två olika läroplaner. Vidare forskning skulle kunna undersöka om de 
nya avsnitten om samverkan i Lpfö (Skolverket, 2016a) och Lgr (Skolverket, 2016b) 
gjort det enklare för förskollärarna att skapa progression i samband med övergången.   
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sjunde och sista termin på Mälardalens 
högskola. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete. Vi genomför en studie 
angående barns övergång mellan förskola och förskoleklass. Vi skulle vilja träffa 
förskollärare och genomföra intervjuer för att ta reda på hur ni förskollärare arbetar 
för att skapa progression i barns lärande. Därför skickar vi en förfrågan om 
deltagande i vår studie.  

Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur förskollärare genom sin pedagogik 
skapar progression i barns lärande inom matematik i övergången mellan förskola och 
förskoleklass. Studien är kvalitativ, vilket innebär att vi kommer använda intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Intervjun sker på din arbetsplats och beräknas ta ca 30–
45 minuter. Vid intervjun kommer ljudupptagning ske, vi kommer även föra 
anteckningar. Detta för att vi ska kunna gå tillbaka till de svar du lämnat. Vi kommer 
utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet 
kan avbrytas utan dröjsmål. Uppgifter om din medverkan i undersökningen 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och de uppgifter du lämnar kommer 
att hanteras på ett sådant sätt att obehöriga ej kommer åt dem. 

Om du vill delta i vår studie meddela oss så snart som möjligt så bokar vi tid för 
intervju. Vid intervjutillfället kommer denna blankett att tas med för underskrift. 
Underskriften ger oss ditt godkännande att använda utfaller av intervjun i studien. Vi 
kan inte nog betona hur viktig din medverkan är i vår studie. Därför uppskattar vi om 
du har möjlighet att delta. 

Handledare Mälardalens högskola: 

Martina Norling 

E-post: mxxxxxxxxxx@xxx.se 

Telefon: 02x-xxx xxx 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss för mer information. 
Vi hoppas att du vill medverka i vår studie. 

Med vänliga hälsningar 

Madelene Hellström        mxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.com                 07x-xxx xx xx 

 

______________ 

Malin Sörlin                      mxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.com                 07x-xxx xx xx 

 

_______________ 
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Med denna underskrift godkänner jag härmed mitt deltagande i studien 

 

 

 

Datum och underskrift för godkännande 

 

Jag arbetar i: 

 

Förskola   

 

Förskoleklass  
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Bilaga 2 Intervjuguide förskollärare i förskolan 

 

Förskollärarnas yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av matematik 

•   Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

•   Kan du berätta om dina egna erfarenheter gällande matematik?  

Progression i barns matematiklärande 

•   Hur arbetar ni för att skapa progression i barnens matematiklärande? 

Förberedelse inför övergången mellan förskola och förskoleklass 

•   Berätta på vilket sätt barnen förbereds inför övergången till förskoleklass? 

Progression i övergången mellan förskola och förskoleklass 

•   Förskolan och förskoleklassen arbetar utifrån olika läroplaner, på vilket sätt 
har det någon betydelse för samverkan och progressionen i barnens lärande? 

•   Berätta hur du gör för att skapa progression i barnens matematiklärande i 
samband med övergången?  

•   Hur ser samverkan ut mellan förskola och förskoleklass i din verksamhet för 
att progression ska ske? 

Är det något mer som du vill tillägga som du anser kan vara relevant information för 
oss i vår studie? 
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Bilaga 3 Intervjuguide förskollärare i förskoleklass 

 

Förskollärarnas yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av matematik 

•   Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

•   Kan du berätta om dina egna erfarenheter gällande matematik?  

Progression i barns matematiklärande 

•   Hur arbetar ni för att skapa progression i barnens matematikilärande? 

Progression i övergången 

•   Berätta vilken information ni får om vad förskolan har arbetat med inom 
matematiken och hur omsätter du informationen du får av förskolan i 
praktiken? 

•   Förskolan och förskoleklassen arbetar utifrån olika läroplaner, har det någon 
betydelse för samverkan och progression i barnens lärande? 

•   Berätta hur du gör för att skapa progression i barnens matematiklärande i 
samband med övergången?  

•   Hur ser samverkan ut mellan förskola och förskoleklass i din verksamhet för 
att progression ska ske? 

Är det något mer som du vill tillägga som du anser kan vara relevant information för 
oss i vår studie? 

 


