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Sammanfattning 

 
Från höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform i Sverige. Den 1 juli 2018 

tillgängliggörs ett kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklass. Redan idag innefattar 

uppdraget att uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd tidigt, samt göra 

de insatser som behövs. Elevernas grundläggande aritmetiska kunskaper kartläggs idag i olika stor 

utsträckning som ett första steg i att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och 

behov. Denna studie syftade till att undersöka hur förskoleklasslärare använde kartläggningsmaterial i 

matematik, vad som gjordes för de elever som riskerade att inte utvecklas mot skolans kunskapskrav 

samt vilka förutsättningar, möjligheter och hinder lärarna såg i arbetet med tidiga insatser. Studien 

hade en kvalitativ ansats, där datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer med nio 

undervisande lärare i förskoleklass i en kommun där ett kartläggningsmaterial i grundläggande 

aritmetik tagits fram och implementerats på kommunnivå. Utifrån ett sociokulturellt och relationellt 

perspektiv med systemteorin som utgångspunkt lyftes likheter och skillnader fram mellan de nio 

lärarnas upplevelser av arbetet med kartläggning och tidiga insatser. Resultatet visade att samtliga 

lärare i studien såg vikten av att kartlägga elevers förkunskaper och gjorde det, samtidigt som studien 

visade tydliga brister i hur insatser sedan införlivades och hur kartläggningen låg till grund för den 

fortsatta undervisningen. Arbetet behövde tydliggöras och stärkas genom samverkan mellan olika 

professioner i skolsystemet där specialläraren har en viktig funktion och tid måste avsättas för att klara 

uppdraget, något som också efterfrågades av informanterna.  

 

Nyckelord: Bedömning av matematik, förskoleklass, kartläggning, tidiga insatser, specialpedagogiska 

insatser, systemteori. 
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1. INLEDNING 

Regeringen lämnade hösten 2017 en proposition om en åtgärdsgaranti för läsa, skriva och 

räkna (Prop. 2017/18:18). Förslaget innebar att alla elevers kunskaper skulle kartläggas. 

Utifrån kartläggningarna skulle stöd sättas in. Personal med specialpedagogisk kompetens 

skulle vara delaktig i planering, analys och uppföljning för de elever som är i behov av stöd. 

Denna proposition drogs tillbaka den 8 februari 2018 då det i Riksdagens utbildningsutskott 

bland annat lyfts fram synpunkter om en ökad administration för lärare. Nu har regeringen 

lämnat en ny proposition (2017/18:195) där det centrala är att stödinsatser sätts in tidigt. 

Propositionen föreslår att lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. Där beskrivs bland annat 

hur kartläggningen i förskoleklass kan användas som en naturlig del av undervisningen. Den 1 

juli 2018 tillgängliggörs kartläggningsmaterialet i matematik för förskoleklass. Syftet med 

materialet är att stödja lärare att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven i åk 1 och 3, elever som är i behov av extra anpassningar och de elever som 

är i behov av utmaningar. Kartläggningsmaterialet ger även stöd i att identifiera vilka 

möjligheter och hinder undervisningens utformning kan innebära för elevernas lärande.  

De allmänna råden gällande extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) som redan gäller innefattar att tidigt uppmärksamma elever i behov av 

extra anpassningar eller särskilt stöd. Då en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot att 

nå kunskapskraven ska anpassade insatser sättas in. Skolinspektionen (2015), vars uppgift är 

att granska och utvärdera skolans arbete utifrån gällande styrdokument, konstaterade i en 

tidigare uppföljning att det finns brister i arbetet med att anpassa undervisningen utifrån 

elevens verkliga förutsättningar och behov i förskoleklass och i skola.  

Elevernas kunskaper i förberedande aritmetik kartläggs redan idag i olika stor 

utsträckning med stöd av olika screeningmaterial i förskoleklass. Det är första steget i att 

anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov, men vad händer sedan? Det 

finns för lite forskning om vad kunskapsbedömning innebär i praktiken i skolan och i 

förskoleklass och vilken funktion den fyller i skolvardagen, vilket styrks av Skolverket 

(2010). Detta motiverar denna undersökning, att studera hur kartläggningen av elevernas 

kunskaper i aritmetik ligger till grund för den fortsatta undervisningen. I vår blivande roll som 

speciallärare kan vi påverka förskoleklasslärares förutsättningar, möjligheter och hinder 

gällande att analysera elevernas kartläggningsresultat, utforma extra anpassningar och 

utmaningar samt identifiera vilka möjligheter och hinder undervisningens utformning kan 

innebära för elevens lärande. Området matematik är omfattande och innehåller flera delar. Vi 
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avgränsade oss till kartläggningens roll inom området aritmetik utifrån att de grundläggande 

matematikkunskaper, som är avgörande för elevens fortsatta matematikförståelse till stor del 

handlar om aritmetik (Löwing, 2008; Doabler & Fien, 2013). Vad kunskapsområdet aritmetik 

omfattar kommer vi att redogöra för i ett avsnitt längre fram. 

 

2. BAKGRUND 

Först i detta kapitel tar vi upp mål och riktlinjer för uppdraget att stärka barns 

kunskapsutveckling i matematik. Därefter beskriver vi vad tidigare forskning säger om 

undervisningens betydelse för matematiklärande, aritmetik som kunskapsområde, den 

förändrade bedömningskulturen, kartläggning av elevers kunskaper samt matematiklärande 

och tidiga insatser i matematik.  

Vad säger styrdokumenten 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2017, s.8)  

 

Skollagen är tydlig med att verksamheten i förskoleklass ska gynna varje barns utveckling och 

lärande. “I förskoleklass ska förskolans och grundskolans pedagogik och tradition mötas och 

bidra till utveckling och lärande. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och vara 

grundläggande för deras fortsatta skolgång” (SFS 2010:800, kap. 2, 1§). Förskoleklassens 

undervisning ska utgå från de mål och riktlinjer gällande värdegrund och uppdrag som utgör 

del 1 och 2 i läroplanen samt del 3. Del 3 innefattar syfte och centralt innehåll för 

undervisningen i förskoleklass samt hur undervisningen ska ligga till grund för elevernas 

utveckling mot de kunskapskrav som ställs i grundskolan (Skolverket, 2017).  

 

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. Gällande 

matematikämnet ska eleverna i förskoleklass ges förutsättningar att utveckla de matematiska 

kompetenser och kunskaper, som beskrivs i det centrala innehållet. Undervisningen ska 

utveckla elevernas begreppsförståelse och resonemangsförmåga för att kommunicera och lösa 

problem. Vidare ska undervisningen utveckla elevernas kunskaper om naturliga tal, deras 
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egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning, del av helhet och del av 

antal samt olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, 

mönster, tid och förändring (Skolverket, 2017, s.20). 

Tidigare forskning 

Undervisningens betydelse för matematiklärande 

Forskning visar att läraren är en viktig faktor för elevers lärande (Boaler, 2013; Håkansson & 

Sundberg, 2012; Häggblom, 2000). Lärare har möjlighet att skapa goda förutsättningar för 

elevers lärandeprocess i matematik, vilket kan omfatta en välplanerad undervisning med hög 

grad av elevdelaktighet där lärandemålen står fast gällande matematiska begrepp och 

färdigheter, vilket gynnar elevernas matematiklärande (Larsson, 2015; Doabler & Fien, 2013). 

Lärarens roll är att leda eleverna vidare, i synnerhet elever med behov av särskilt stöd. 

Lärarens instruktioner och förklaringar är avgörande för ett effektivt matematiklärande. 

Instruktioner och förklaringar, som ökar elevernas förståelse och bygger på tidigare kunskaper 

och erfarenheter torde främja matematiklärandet (Partanen, 2006; Peng & Nyroos, 2012; 

Doabler & Fien, 2013).  

Studier visar att lärare kan ha egna matematiska missuppfattningar, vilka begränsar en 

undervisning som utgår från samband och olika representationsformer. Dessa 

missuppfattningar kan korrigeras genom problemorienterad, praktiknära utbildning, som utgår 

från det matematiska innehållet samt lärarnas och elevernas befintliga kunskaper (Walker, 

2007). 

Håkansson och Sundberg (2012) lyfter fram lärares kompetens och relationsskapande 

förmåga som viktigare faktorer än gruppstorlek. En gynnsam interaktion bidrar starkt till 

elevers lärande. Såväl Boaler (2013) som Brandell och Pettersson (2011) konstaterar att ett 

inkluderande arbetssätt där elevernas kunskapsnivå tas tillvara genom att de elever som nått 

längre i sin kunskapsutveckling förklarar för sina kamrater gynnar såväl lågpresterande som 

högpresterande elever. Boaler (2013) menar att lärare som skapar sammanhang, ger utrymme 

för tänkande och resonemang tillsammans med andra, samt arbetar med konkret material ökar 

elevernas engagemang och matematikresultat. Användning av konkret material lyfts även av 

Löwing (2016). Det ska användas i syfte att öka elevernas begreppsuppfattning i matematik. 

Då matematiska begrepp många gånger har en helt annan betydelse i vardagliga sammanhang 

kan det utgöra hinder i matematiklärande. Därför är det viktigt att konkretisera begreppen och 

göra dem tillgängliga och användbara för eleverna. Detta stöds av Lunde (2011) som menar 
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att konkretiserande material och begreppsundervisning är gynnsamma faktorer för skapandet 

av mentala bilder, vilket har betydelse för elevens förmåga att uppfatta, lagra och hämta fram 

information. Seniorprofessor M. Sandström (personligt meddelande, 20 oktober 2016) lyfter 

språket som en viktig förutsättning för matematiklärandet och menar att utebliven eller 

bristfällig problemlösning kan utgöra hinder för elevens begreppsförståelse inom matematik. 

Begreppsförståelse är en av matematikens fem kompetenser (Skolverket 2011). De övriga är 

räknefärdighet, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga samt 

kommunikationsförmåga. En utveckling av dessa kompetenser kan skapa en positiv 

inställning till matematik (Ryve, 2011). Även Boaler (2013) förespråkar en undervisning som 

utvecklar elevernas kompetenser och tydliggör samtidigt att en undervisning där läraren 

föreläser genom att visa på tavlan och eleverna sedan löser samma slags uppgifter på egen 

hand är ineffektiv och resulterar i att eleverna memorerar procedurer istället för att utveckla 

sin problemlösningskompetens.  

Aritmetik som kunskapsområde 

Barn har en förmåga att förstå och lära sig matematik i tidig ålder (Lundberg & Sterner, 

2009). Elevernas kunskaper i den grundläggande aritmetiken anses vara avgörande för hur 

elevens fortsatta matematikförståelse kan utvecklas (Löwing, 2008; Doabler & Fien, 2013). 

Känslan för tal och siffror gör att barn får en förståelse för och kan utveckla strategier för 

räkning och att tillägna sig problemlösning (Stock, Desoete & Roeyers, 2010). Stock med 

flera (2010) fann i sin studie att små barn som saknar adekvat och flexibel räknekunskap 

fortsätter att utveckla bristande talförmåga, vilket i sin tur resulterar i aritmetiska 

funktionsnedsättningar. Mazzocco (2005) framhåller att vid identifiering av 

matematiksvårigheter har storleksordnande av tal, antalskonstans, att kunna avläsa siffror, 

storleksordna tal samt addera ensiffriga tal, hittills varit de mest effektiva 

identifieringsfaktorerna. En god taluppfattning inom grundläggande aritmetik innebär bland 

annat att eleven har en känsla för hur tal är uppbyggda, hur de grundläggande räknelagarna 

fungerar samt att kunna göra rimlighetsbedömningar av det man gör (Löwing, 2008). I den 

grundläggande taluppfattningen ingår fem principer. 1) Abstraktionsprincipen, vilket innebär 

att kunna räkna i stort sett vad som helst och att bestämma ett antal föremål i en avgränsad 

mängd. 2) Ett-till-ett principen, där varje föremål får ett räkneord, inget föremål får hoppas 

över eller räknas fler än en gång. Man avslutar räknadet när alla föremål fått ett ordningstal. 

3) Principen om godtycklig ordning, innebär att det är lika många föremål oavsett i vilken 

ordning de räknas.  4) Den stabila ordningens princip, när du räknar måste räkneorden alltid 
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komma i samma ordning. 5) Kardinalitetsprincipen / antalsprincipen, det sist uppräknade 

räkneordet anger det totala antalet föremål i den uppräknade mängden (Lundberg & Sterner, 

2006; Stock m fl, 2009). Stock, Desoete och Roeyers (2009) undersökte sambandet mellan 

förskolebarns kunskaper gällande räkneprinciperna och deras aritmetiska förmågor i första 

klass. De barn som behärskar de tre räkneprinciperna, tals inbördes ordning, en till en 

principen och kardinalitetsprincipen när de slutar förskolan visar bättre resultat på aritmetiska 

tester i första klass jämfört med de barn som inte behärskar dessa principer (Stock m. fl, 

2009).  

En förändrad bedömningskultur 

Sett ur ett historiskt perspektiv började skriftliga kvantitativa prov med syfte att jämföra 

individers prestationer få genomslag först efter 1800-talets mitt. Fram till dess hade 

kunskapsbedömningen uteslutande varit kvalitativ (Lundahl, 2006). År 1905 publicerades de 

första intelligenstesterna i Frankrike, syftet med dessa var att den franska regeringen ville få 

fram ett instrument för att identifiera barn som kunde behöva specialundervisning i skolan. 

Kartläggning av elevers kunskaper sträcker sig tillbaka till 1940-talets svenska folkskola, där 

standardprov infördes för att stödja en likvärdig betygsättning. Centrala prov för 

gymnasieskolan infördes 1965 utifrån samma syfte som standardproven. Standardproven 

ersattes med nationella prov i det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och 

syftar till att utgöra ett stöd för lärare vid bedömning (Pettersson, 2011). Nya synsätt på 

kunskapsbedömning började få genomslag i slutet på 1980-talet men bedömningsforskningen 

i Sverige kom igång först på 2000-talet. Utifrån detta menar Lundahl (2006) att när den nya 

läroplanen kom 1994, fanns det inte så mycket nationell kunskap att få tillgång till om 

alternativa förhållningssätt till bedömning. Trots detta förväntades lärarna utveckla sina 

bedömningskunskaper. Den nya bedömningskulturen innebar att det blev förändringar i hur 

man såg på vad, hur och varför bedömningen sker samt även vem som bedömer och hur 

resultaten används (Lundahl, 2006). Lundahl (2006) beskriver att diskussionen nu handlar lika 

mycket om hur nya metoder och system för bedömning kan utvecklas för att stödja elevers 

lärande och hur man kan driva den pedagogiska utvecklingen i skolan som för hur 

bedömningen av elever skulle kunna göras mer rättvis.   

En förutsättning för elevens lärande och för en god undervisning är att kartlägga 

elevens befintliga kunskaper. Hodgen och William (2011) beskriver fem principer för lärande 

där den första principen innebär att man ska börja där eleven befinner sig.  Princip två är att 

eleven själv måste vara aktiv i processen. Den tredje principen handlar om att eleverna måste 
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samtala om sina uppfattningar i matematik. Eleverna måste förstå syftet med vad som ska 

läras, princip fyra. Den sista och femte principen handlar om att feedback ska visa eleven hur 

denne kan förbättra sig. I vår studie kopplar vi det till hur kartläggningen går till samt vilket 

material som används, hur pedagogerna delger sin kunskap, om vad eleven kan utifrån 

kartläggningsresultaten, till eleven. Sättet på vilket kartläggningen genomförs har betydelse, 

eleven bör veta varför de ska träna på och läras sig aritmetiken. Samtalet med elever i 

förskoleklass om hur de kan göra för att lära sig har betydelse för lärandet.  

  Bedömning som syftar till det matematiska innehållet gynnar elevernas lärandeprocess  

(Björklund-Boistrup, 2013). Jordan (2010) menar att trots att screeningtester har god 

tillförlitlighet kan den relativt långa administreringstiden begränsa det praktiska värdet för 

lärare. Då den formativa bedömningen är en viktig del i elevers matematiklärande behöver det 

avsättas tid för samtal kring formativ bedömning i lärares yrkespraktik (Wettergren, 2013).  

Intresset för bedömning är idag stort (Björklund-Boistrup, 2013). Summativ 

bedömning är en utvärdering i efterhand, till exempel prov och betyg. Den formativa 

bedömningen ger ett underlag under utbildningens gång. Eleverna får feedback på vad de kan 

och vad de behöver utveckla. Tre huvudfaktorer gällande formativ bedömning är att eleverna 

behöver veta vad de förväntas kunna, hur de ligger till i förhållande till vad de förväntas 

kunna samt nya mål (Lundahl, 2014; Håkansson & Sundberg, 2012). En förutsättning för att 

detta skall vara möjligt är att lärare bedömer elevernas aktuella kunskaper, vilket kan göras 

genom kartläggning.  

 

Några av de slutsatser som dras av forskare som studerat effekter av externa prov och 

bedömningssystem är att lärare troligen måste leva med de konsekvenser som externa 

examinationer innebär, men att de samtidigt både måste och kan ha nytta av att tolka och 

använda resultaten av dessa för pedagogiska syften i det interna bedömningssystemet , där 

såväl formativa som summativa bedömningssituationer ingår (Håkansson & Sundberg, 2012, 

s.205). 

 

En förutsättning för att bedömning gynnar elevers lärande är att den är formativ. Formativ 

bedömning utgör en grund för elevens fortsatta lärande och används som stöd i lärares 

planering av undervisningen (Vennberg, 2016). Den formativa bedömningen visar på bättre 

pedagogiska resultat jämfört med den summativa bedömningen (Håkansson & Sundberg, 

2012; Lundahl, 2014; Lindström m. fl. 2011; Björklund Boistrup, 2013). Forskningen visar att 

den formativa bedömningen är gynnsam för elevernas lärande (Hattie & Timberley, 2007; 
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Håkansson & Sundberg, 2012; Vetenskapsrådet, 2015). Boaler (2013) hänvisar till studier 

som visar att den formativa bedömningen fördubblar inlärningshastigheten. 

Kommunikationen mellan lärare och elev, samt mellan elever är en förutsättning för att den 

formativa bedömningen ska ha betydelse för en elevs lärande (Lindström m. fl., 2011).  

Det finns en stor tilltro till att olika typer av bedömning ska ligga till grund för lärare 

gällande att stödja elevers lärande samt förbättra den egna verksamheten. Tester, 

dokumentation och bedömning ska genomföras i god tid för att fånga upp och stödja de elever 

som är i behov av stöd. Samtidigt tycks det vara just elever i behov av stöd som blir mest 

utsatta i det individualiserade kontroll- och granskningssamhället (Skolverket, 2010). 

Vennberg (2016) hänvisar till forskning som visar att det krävs kunniga lärare som har tid till 

att gemensamt reflektera och kartlägga elevers lärande och utveckling i förhållande till 

verksamhetens mål. Bedömning lyfts som en avgörande faktor för elevers 

kunskapsutveckling. Det skiljer sig åt mellan förskolans och skolans bedömning i avseendet 

vad som bedöms. I förskolan bedöms den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2016), 

medan grundskolans bedömning avser elevernas kunskaper och förmågor (Skolverket, 2017). 

Kartläggning av elevers kunskaper 

Det finns ett behov av mer forskning gällande att hitta optimala kartläggningsmetoder för att 

upptäcka elever med matematiksvårigheter. (Fuchs m.fl., 2007; Mazzocco & Thompson, 

2005). I väntan på ytterligare forskning bör nuvarande kartläggningsmaterial användas som 

vägledning för att hitta elever som behöver insatser i matematik (Fuchs m.fl., 2007). Lärare 

kan utifrån testers resultat missa elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter om 

testerna inte testar det som eleverna har svårigheter med. Matematik är ett stort område och 

eleverna kan ha svårigheter inom olika områden. Därför är det viktigt att se över hur 

kartläggningarna i de tidiga åren ser ut (Fuchs m.fl., 2007; Stock m. fl., 2010; Mazzocco, 

2005). 

Löwing (2006) lyfter fram vikten av att lärare känner till elevernas förkunskaper och 

anser att det är nödvändigt för att kunna hjälpa eleverna och för att förbereda lektionerna. 

Såväl Löwing (2006) som Fuchs m. fl. (2007) menar att kartläggningar bör vara tillförlitliga 

och följas upp. Löwing (2006) hävdar vidare att en tidig kartläggning av elevers kunskaper i 

matematik är viktig då matematikens moment är sammanlänkade med varandra och bygger på 

gemensamma räknelagar och räkneregler.  

Fuchs med flera (2007) konstaterar att elever som utifrån tidiga kartläggningsresultat 

indikerar att ha matematiksvårigheter kan visa sig vid en senare kartläggning inte ha några 
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matematiksvårigheter. Samtidigt konstaterar de att elever som inte upptäcks vid en tidig 

kartläggning senare kan visa sig ha matematiksvårigheter. Därför är det viktigt att göra 

ytterligare tester som utreder elevers eventuella matematiksvårigheter.  

Matematiklärande och tidiga insatser i matematik 

Förutsättningar 

Vennberg (2015) menar att förskoleklassens avsaknad av kursplan i matematik innebär en 

brist på tydlig vägledning gällande det matematiska arbetet i förskoleklass. Vennberg (2015) 

lyfter vikten av att skapa stöd för förskoleklasslärare gällande att resonera kring kunskaper, 

möjligheter, behov och stöd. Då förskoleklassen innebär en övergång från förskolan till 

grundskolan är det av betydelse att förskoleklasslärare är väl förtrogna med såväl läroplanen 

för förskolan som för grundskolan (Vennberg, 2015). Sedan 2016 har förskoleklassen ett eget 

avsnitt i läroplanen (Skolverket, 2016b). Inför hösten 2018 är förskoleklassen obligatoriskt, i 

och med detta har skolverket tagit fram ett nytt bedömningsstöd i matematik. Materialet är 

tänkt att stödja lärare att se undervisningens möjligheter och hinder för elevernas lärande.  

Huruvida insatser ska sättas in avgörs genom en bedömning av hur eleverna kommer 

att klara skolans kunskapskrav. Det förutsätter att pedagogerna i förskoleklass tidigt får 

möjlighet att fundera över den matematiska kontext i vilken eleven befinner sig för att 

motverka att elever får matematiksvårigheter (Vennberg, 2015). 

Elever i behov av särskilt stöd gynnas av att intensivt träna färdigheter som sedan 

tillämpas i nya lärandesituationer (Håkansson & Sundberg, 2012). Sterner (2014) lyfter en 

metod utvecklad av en forskargrupp för att komplettera klassrumsundervisningen genom att 

elever under en begränsad period får specialpedagogiskt stöd. Metoden innebär att elever som 

riskerar att få matematiksvårigheter tidigt identifieras och beprövade undervisningsmetoder 

sätts in för hela klassen. Forskargruppen konstaterade att när insatser görs är de mest 

gynnsamma då de sker på fler nivåer, grupp- och individnivå, för att alla ska lyckas. 

Resultatet av studien visar att vissa elever behöver andra undervisningsinsatser och mer tid till 

att lära.  

Gersten, Jordan och Flojo (2005), Sterner (2014) och Vennberg (2015) framhåller tid 

som en avgörande förutsättning för lärande. ”Tid är ofta en kritisk faktor för elever i behov av 

särskilda stödinsatser.” (Sterner, 2014, s. 107). Watts med flera (2016) menar att enskilda 

tidiga insatser för lågpresterande elever i matematik kan minska skillnaden gentemot övriga 

elever, men effekten avtar efter att insatsen avslutas. Watts med flera (2016) konstaterar att 
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insatserna bör följas upp med ytterligare insatser över tid och utgöras av att utveckla elevernas 

matematiska färdigheter genom att bygga nya kunskaper utifrån tidigare erfarenheter. Precisa 

och systematiska instruktioner förbättrar elevers förståelse, konstaterar Doabler och Fien 

(2013) när de i sin artikel beskriver en studie, som gjorts i USA, där insatser genomförts och 

följts upp under 23 veckor för elever under de första skolåren.  

Möjligheter 

Jordan (2010) hänvisar till tidigare forskning när han hävdar att det finns goda skäl till att 

elevers taluppfattning utvecklas genom målinriktade insatser. Vennberg (2015) och Jordan 

(2010) belyser forskning som visar att interventioner i matematik kan vara framgångsrika 

gällande att främja elevers matematikkunskaper innan skolstart. Ett strukturerat arbete 

gällande tal och resonemang i förskoleklass har visat sig ge goda resultat, i synnerhet för de 

elever som visat svaga kunskaper i taluppfattning vid start av förskoleklass.  

    Vennberg (2015) menar att matematikutveckling sker och uppmärksammas i alla 

förskoleklasser, men det skiljer sig när det gäller hur synlig matematikutvecklingen är för 

förskoleklasslärarna. Förskoleklasslärarna följer och analyserar lättare elevernas 

matematikutveckling med hjälp av kommunikation, resonemang och ämneskunskap, vilket 

ökar möjligheten att analysera svårigheter, vilket i sin tur ökar möjligheten att tidigt upptäcka 

elever i risk att erhålla matematiksvårigheter. Genom att medvetet arbeta strukturerat med 

taluppfattning och resonemang i förskoleklass ökar förskoleklasslärarnas möjligheter att följa 

och analysera elevernas matematikutveckling.  

Hinder 

Kursplan i matematik saknades tidigare för verksamheten i förskoleklass, något som 

medförde en avsaknad av en tydlig vägledning för förskoleklasslärares 

matematikundervisning. Nu finns det vägledning i och med det tillägg som kom 2016 

(Skolverket, 2016b). Vennberg (2015) menar att det behövs stöd till förskoleklasslärare för att 

resonera kring kunskaper, möjligheter, behov och stöd. Vennberg (2015) hänvisar till 

forskning (Skolinspektionen, 2015) som visar att en stor del förskoleklasslärare inte utgår från 

läroplanens kunskapskrav då de planerar undervisningen, vilket härleds till faktorerna 

otydliga styrdokument, bristande styrning från huvudman och rektor samt bristfällig 

gemensam planeringstid. Vidare lyfter Vennberg (2015) att tre fjärdedelar av 

förskoleklasseleverna inte mötte en systematiskt planerad undervisning. Det framgick även att 
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det fanns mycket att utveckla gällande undervisning utifrån individuella behov samt hur 

elevers lärande följs upp utifrån verksamhetens mål. 

Vennberg (2015) påpekar att även om lärarna i förskoleklass ska förhålla sig till Lgr11 

är det inte säkert att alla elever är närvarande i tillräckligt stor utsträckning för att kunna få 

den hjälp som de behöver på grund av att förskoleklassen inte är en obligatorisk skolform. 

Vennberg (2015) hänvisar till tidigare forskning och framhåller brist på gemensam reflektion 

och planering som hinder för en god undervisning. Lärare bör ha utrymme för att tillsammans 

ha möjlighet att planera, följa upp och utvärdera undervisningen.  

Syfte 

Studien syftar till att undersöka några förskoleklasslärares syn på användningen av 

kartläggningsmaterial i matematik samt hur de ser på förutsättningar, möjligheter och hinder 

med arbetet gällande tidiga insatser. 

Frågeställningar som varit relevanta för studien är följande: 

- Vilket kartläggningsmaterial används och hur? 

- Vad görs för de elever som riskerar att inte utvecklas mot skolans kunskapskrav, vilka 

förutsättningar, möjligheter och hinder ser lärarna i arbetet gällande tidiga insatser? 

Teoretisk referensram 

Hodgen och Wiliam (2011) påtalar att förändringar i läroplaner har fokus på undervisningens 

innehåll, men inte på formen för hur insatser ska realiseras. Arbetet behöver synliggöras och 

hanteras på individ, grupp, organisations och samhällsnivå. Det övergripande uppdraget att 

stödja alla elever och utforma undervisningen utifrån elevernas befintliga kunskaper är inte 

nytt. Det gäller alla skolor i Sverige, men hur det realiseras i praktiken skiljer sig åt mellan 

olika skolor utifrån rådande förutsättningar, möjligheter och hinder i de olika nivåerna. Här 

kan vi dra nytta av att använda ett systemteoretiskt perspektiv som utgångspunkt för vår 

studie, vilket kan innebära att se på insatser på flera nivåer i en skolverksamhet. Det är vanligt 

med kopplingar till olika systemteorier inom specialpedagogisk forskning (Ahlberg, 2013). 

Öquist (2008) menar att systemtänkandet handlar om “att förstå världen i termer av helheter, 

relationer, funktioner, sammanhang och mönster (2008, s. 27). Det måste finnas kopplingar 

mellan de olika nivåerna i ett system, där kopplingarna kan utgöras av gemensamma normer 

och värden (Öquist, 2008). Vår studie berörs av individnivå, gruppnivå, organisationsnivå och 

samhällsnivå. I skolan innebär individnivå att det handlar om eleven och läraren och 

gruppnivå är det som sker i klassen. Organisationsnivå innefattar rektors styrning. 
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Samhällsnivå omfattas av regeringsbeslut, skollag och styrdokument samt kommunens 

riktlinjer. Öquist (2008) menar att det är kopplingarna som skapar interaktion och beroende 

mellan systemets delar. Vidare menar Öquist (2008) att skolan kan liknas vid ett löst kopplat 

system, där ledarskap och lärarnas profession behöver en tydligare koppling. Utifrån ett 

lärandeperspektiv behöver skolutveckling och ämnesutveckling närma sig varandra.  

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs teorier om lärande där läraren 

har en nyckelroll i att vägleda, förebygga och skapa möjligheter till lärande. Lärandet sker 

genom guidning av en mer kompetent person som nått längre i sin kunskapsutveckling, så 

som läraren eller en kamrat. Genom interaktion och samtal med andra sker lärandet inom 

individen i form av tänkande (Vygotskij, 2001). I relation till det sociokulturella perspektivet 

riskerar vi att förlora vår förståelse för hur omgivningen påverkar vårt tänkande och hur vi 

agerar om vi endast fokuserar på individen (Jacobsson, 2012). Kunskaper och färdigheter som 

har utvecklats över tid sätts samman och skapar ny kunskap (Jacobsson, 2012). I situationer 

där individer interagerar med varandra utvecklar alla deltagare nya kunskaper och 

kompetenser, både erfarna och mindre erfarna, eftersom man tvingas förklara och 

argumentera för hur man tänker. “Detta får flera viktiga konsekvenser, bland annat när det 

gäller undervisning, utbildning, utvärdering av människors kunskaper och forskning om 

lärande och utveckling” (Jacobsson, 2012, s. 167). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

behöver man se över hur provsituationer ser ut. De bör inte vara en isolerad företeelse utan 

istället en del av lärandet. Det här är en kunskapssyn som vi har utgått i från i vår studie. 

Vi utgår från ett relationellt perspektiv, där ett lärande anses ske i samspel med andra 

och dialog ses som en förutsättning för utbyte av tankar om lärande. Begreppet elever i 

svårigheter omfattar att åtgärder riktas mot undervisningsmiljön på olika nivåer inom skolan. 

Pedagogen har en förmåga att utifrån elevernas olika förutsättningar anpassa 

undervisningsinnehåll och undervisningsform. Det specialpedagogiska uppdraget utifrån ett 

relationellt perspektiv fokuserar på eleven, läraren och lärandemiljön. Ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten ligger hos arbetslaget med stöd av rektor. 

Specialpedagogisk hjälp innebär här en professionell hjälp gällande att variera 

undervisningens innehåll och undervisningens form. Elevens svårigheter ska ses som en 

gemensam angelägenhet (Ahlberg, 2013; Persson, 1998). Det kategoriska perspektivet är i 

motsats till det relationella perspektivet individinriktat och ansvaret för lärandet läggs hos 

eleven. Utifrån det kategoriska perspektivet ses eleven med svårigheter. Insatserna riktas mot 

eleven. Utifrån det perspektivet kan lärarens ansvar distanseras (Ahlberg, 2013). Ansvaret för 

den specialpedagogiska verksamheten ligger på specialläraren/specialpedagog eller 
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elevvårdspersonal. Det relationella perspektivet innebär långsiktiga lösningar medan det 

kategoriska perspektivet kännetecknas av kortsiktiga lösningar.  

 

3. METOD 

Studien ha en kvalitativ ansats där metoden har fenomenografiska inslag. Området hur lärarna 

i studien arbetar med och uppfattar kartläggningar och uppföljning av dessa ringades in. I en 

fenomenografisk studie frågar forskaren informanterna kring deras sätt att uppfatta ett 

fenomen. Som forskare letar man efter olikheter och likheter då ett av fenomenografins mål är 

att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). För att beskriva och analysera människors tankar om olika 

fenomen lämpar sig denna metodansats väl (Dahlgren & Johansson, 2015).  

Urval av skolor och lärare 

Nio lärare i förskoleklass från åtta olika skolor intervjuades. Ett strategiskt urval av lärare i 

förskoleklass gjordes. Det utifrån samtal med en matematikutvecklare i kommunen som leder 

matematikutvecklingsarbetet i förskoleklass. Denne kunde ge information om var 

förskoleklasserna fanns. En förfrågan skickades ut till de lärare, som regelbundet bjuds in till 

träffar med matematikutvecklaren (se bilaga 1). Utifrån den förfrågan som skickades ut 

erhölls två positiva svar. Därefter skickades ytterligare och mer personliga mail ut, vilket 

ledde till att ytterligare sju pedagoger i förskoleklass ställde upp. Intentionen var att få med 

olika lärares syn på hur de upplever kartläggningsmaterial samt på vilket sätt de använder 

detta i sin undervisning. Studiens avsikt var inte att jämföra olika förskoleklassgrupper, utan 

att jämföra de olika lärarnas uppfattningar och upplevelser av att arbeta med kartläggning och 

uppföljning. Studien representerar ett litet urval av förskoleklasser och deras arbete. 

Resultaten kan inte ge en generell bild av hur det ser ut i förskoleklassens arbete med 

kartläggning i matematik. Resultatet och analysen kan ge en vägledning för hur det kan se ut i 

några förskoleklassgrupper med samma uppdrag, men med lite olika förutsättningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Göransson & Nilholm, 2009). Samtliga förskoleklasser i studien är belägna 

i skolor inom samma kommun. Tre av skolorna bedriver undervisning från förskoleklass till 

och med årskurs fem och fem skolor  bedriver undervisning från förskoleklass upp till och 

med årskurs sex. Alla skolor i studien bedriver även fritidsverksamhet, där samtliga 

intervjuade lärare även arbetar. Två av skolorna är belägna i områden några kilometer utanför 
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stadskärnan och resterande skolor inom stadskärnan varav fyra av dessa i utkanten. De är 

fördelade på åtta olika områden där majoriteten av eleverna bor i närområdet till respektive 

skola, vilket i denna studie bidrar till en spridning gällande gruppernas sammansättning av 

elever från familjer med olika socioekonomisk bakgrund. Då studien syftar till att undersöka 

hur lärarna använder kartläggningsmaterial var det viktigt för oss att ta del av det material 

som skolorna använde. 

Datainsamlingsmetoder 

Samtal i form av kvalitativa intervjuer sågs som en given väg att gå för att genomföra studien. 

Avsikten var att komma åt lärarnas erfarenheter och tankar kring användning och hantering av 

kartläggningsmaterialet och vad det sedan ledde till i undervisningssituationen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då vår studie har fenomenografiska inslag (Fejes & Thornberg, 2015) och 

avsikten var att få reda på hur fenomenet kartläggning och dess inverkan på undervisningen 

uppfattades av förskoleklasslärarna gjordes halvstrukturerade och tematiska intervjuer, där 

dialogen utvecklades utifrån de svar som gavs. Då intervjuerna var halvstrukturerade, gavs 

utrymme för att ställa följdfrågor och förtydliganden kunde utvecklas under samtalet. Det 

medförde en nödvändighet att spela in intervjuerna, detta för att underlätta i det senare 

analysarbetet. Intervjuerna transkriberades och analyserades och lärarnas upplevelser kring 

kartläggningen jämfördes. Även om intervjuerna var halvstrukturerade hade utformades i 

förväg en intervjuguide (se bilaga 2) för att ställa samma frågor till alla informanter samt för 

att lättare kunna jämföra svaren med varandra. Avsikten var att intervjua och få in material 

från åtta till tolv förskoleklasslärare som använde sig av kommunens rekommenderade 

kartläggningsmaterial. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter. Det utskrivna materialet 

omfattade totalt 74 sidor. För att kunna ta del av lärarnas beskrivningar och analysera deras 

erfarenheter av att introducera, genomföra och följa upp resultaten av det 

kartläggningsmaterial som kommunen rekommenderade studerade vi även 

kartläggningsmaterialet. Materialet studerades utifrån syfte, genomförande och innehåll. Det 

för att vara förberedda och lättare kunna förstå vad lärarna sedan refererade till i de samtal 

som skulle följa. Matematikutvecklaren i kommunen delgav oss det kartläggningsmaterial 

som kommunen tagit fram och som de rekommenderar att förskoleklasslärarna använder sig 

av. 



 

 18 
 

Tillvägagångsätt 

Sju öppna frågor utifrån studiens teman (se bilaga 3) skickades ut i förväg till informanterna 

för att de skulle hinna tänka efter före med en förhoppning om att alla frågor i intervjuguiden 

skulle bli besvarade med dessa öppna frågor som utgångspunkt. De frågor som fanns i 

intervjuguiden var fler och mer direkta än de frågor som skickades ut i förväg. Anteckningar 

fördes även under intervjun för att kunna få med tankar som uppkom under intervjuerna samt 

som en säkerhet för om tekniken av någon anledning inte skulle fungera.   

Etiska aspekter 

Datainsamlingen hanterades på ett etiskt sätt, något som samhällsforskare förväntas göra och 

som är ett grundläggande inslag i all god forskning (Denscombe, 2016). I studien följde vi de 

fyra forskningsetiska principerna som alla studier ska vila på. Dessa innefattar information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011). I missivbrevet (bilaga 1) 

informerades informanterna om hur datainsamlingen skulle gå till. Skriftligt samtycke valdes 

trots att det kan räcka med muntligt samtycke då det endast är vuxna som intervjuas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna informerades även om att de avpersonifieras, vilket 

betyder att det inte kommer att framgå vilka personer eller skolor som har deltagit i studien 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet 2011). I brevet förtydligades att det inspelade 

materialet endast kommer att användas för den här studien (Kvale & Brinkmann, 2014). De 

inspelade intervjuerna skulle sparas på ett lokalt usb-minne. Inspelningarna används endast 

för denna studie och kommer att raderas när studien är klar och lärarnas namn ersätts med 

informant 1, informant 2 och så vidare. Skolorna kommer inte heller att namnges, dessa får 

beteckningen skola A, skola B och så vidare. I resultatdelen redovisas vad som kom fram i 

intervjuerna och skillnader mellan skolorna. Vilken informant som sa vad kommer inte att 

framgå för att eliminera risken att informanternas identitet ska gå att spåras. 

Dataanalys 

En kvalitativ analys har genomförts. Detta innebär att vi systematiskt har undersökt och 

organiserat insamlade data för att komma fram till ett resultat (Fejes och Thornberg, 2015). I 

arbetet med analysen har vi letat efter utsagor som har hjälpt oss att vidga vår kunskap utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då Fejes och Thornberg 

(2015) menar att kvalitativa intervjuer är unika och påverkas av forskaren som gör dem 

inledde vi analysarbetet var för sig. Genom att läsa materialet bekantade vi oss med 
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materialet. Det skedde genom att lyssna på intervjuerna och läsa på transkriberingarna 

upprepade gånger. Partier som vi bedömde inte ha betydelse för resultatet ströks och små 

anteckningar gjordes. Därefter gjordes en gemensam analys av det insamlade datamaterialet. 

Likheter och skillnader mellan uppfattningar söktes i utsagorna och dessa sorterades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, vilket resulterade i kategorier som namngavs. Vi stod fast 

vid våra kategorier och hoppade mellan de olika analysstegen flera gånger.  

4. RESULTAT 

Först i resultatdelen ges en sammanfattning av vad kommunens rekommenderade 

kartläggningsmaterialet omfattar. Därefter presenteras varje skola och lärare samt deras 

respektive erfarenheter var för sig. De nio informanterna anges med utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Därefter redovisas vad som kommit fram i intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar som utgångspunkt. Där flera av lärarna har liknande uppfattning stärks det i 

flera fall upp med citat från någon eller några av informanterna. Utifrån beskrivningarna har 

datamaterialet tolkats och likheter och skillnader lyftes fram mellan skolor och lärarnas 

upplevelser av kartläggningsmaterial och insatser.  

Studiens syfte var att undersöka hur förskoleklasslärarna använder 

kartläggningsmaterialet i matematik och om det påverkar undervisningen i praktiken, om 

insatser sätts in utifrån resultat av kartläggningsarbetet och om dessa insatser riktas mot elever 

som riskerar att inte utvecklas mot skolans kunskapskrav i matematik. Syftet var också att få 

veta mer om förutsättningar, möjligheter och hinder i arbetet gällande tidiga insatser på några 

skolor utifrån lärarnas erfarenheter.  

Beskrivning av kartläggningsmaterial 

Kartläggning – Förberedande aritmetik – Förskoleklass 

Kartläggningen är sammanställd och reviderad utifrån Lundberg och Sterner (2009) och 

Skolverkets diamantdiagnoser genom ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och 

Västerås Stad. Kartläggningsmaterialets syfte är att stödja förskoleklassläraren i planering och 

genomförande av matematikundervisningen. Det ska användas formativt genom att ge läraren 

kunskap om hur eleverna tänker och därigenom besluta den fortsatta undervisningens 

utformning. Den ska fungera som ett stöd till tidiga upptäckter av matematiksvårigheter och 

möjliggöra utmaningar till elever som är i behov av det. Utifrån ett årshjul beskrivs hur 

arbetet med kartläggningen kan se ut. Kartläggningen genomförs i september och analyseras i 
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december där vidare åtgärder också planeras. Åtgärder sätts vid behov in i februari i form av 

anpassningar med stöd av speciallärare/specialpedagog. En resultatträff med övriga lärare 

årskurs ett till fyra sker på skolan i maj. I juni sker överlämning till årskurs ett där kunskaper 

och undervisningen beskrivs. Kartläggningsprocessen är summativ utifrån att kunskaper 

kartläggs, sammanställs och analyseras och formativ då processen även innebär att planera 

aktiviteter, informera, utreda resursbehov samt i vissa individuella fall kartlägga vidare. 

Läraren genomför kartläggningen med en elev i taget och den omfattar alla elever i klassen. 

Läraren ska använda material så som knappar, gem, ask, figurer, antalskort och symbolkort, 

enligt anvisning. Resultatprotokoll fylls i. Kartläggningen visar elevernas kunskaper gällande 

Grundläggande begrepp - lägesbegrepp, subitisering, symboler och antal, de fem aritmetiska 

principerna, talraden - talens grannar, talraden – att ramsräkna, talraden – att räkna baklänges  

Beskrivning av deltagare och skolor. 

Informant 1 och skola A 

Informant 1 är utbildad förskollärare, har arbetat i förskolan i 14 år. Läraren har arbetat på 

skolan i förskoleklass mindre än ett år. Skolan är belägen i ett område några kilometer utanför 

stadskärnan och bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. Det är två 

förskoleklasser på skolan med två pedagoger i varje grupp. 

 

Informant 2 och skola B 

Informant 2 är utbildad tidigarelärare, vilket innebär en behörighet som lärare från förskola 

upp till skolans tidigare årskurser. Läraren har arbetat i förskolan i sju år och har nu arbetat på 

skolan i förskoleklass mindre än ett år. Skolan är belägen i utkanten av stadskärnan och 

bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs fem. Det är två förskoleklasser på skolan 

med två pedagoger i varje grupp. 

 

Informant 3 och skola C 

Informant 3 är utbildad fritidspedagog, har arbetat på sin nuvarande skola i 17 år, först som 

resurs, därefter på fritids och sedan åtta år tillbaka i förskoleklass. Läraren har på högskolan 

gått en matematikkurs, som var riktad till förskoleklass. Skolan är belägen i stadskärnan och 

bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. Det är två förskoleklasser på skolan 

med två pedagoger i varje grupp. 

Informant 4 och skola D 
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Informant 4 har gått grundskollärarprogrammet och tog examen 2012. Därefter har läraren 

arbetat i skolan inom olika stadier, varav 2 år i förskoleklass. På sin nuvarande arbetsplats har 

informanten arbetat i förskoleklass under mindre än ett år. Skolan är belägen i stadskärnan 

och bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. Det är en förskoleklassen på 

skolan. Det är två pedagoger som arbetar i gruppen.  

 

Informant 5 och skola E 

Informant 5 är utbildad förskollärare och legitimerad lågstadielärare. Läraren har 37 års 

erfarenhet av att arbeta inom förskola, förskoleklass, särskola och grundskola upp till åk 3. De 

senaste 18 åren har informanten arbetat inom förskoleklass och grundskola varav de sista ett 

och ett halvt åren i förskoleklass. Skolan är belägen några kilometer utanför stadskärnan och 

bedriver en verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. Det är två förskoleklasser på 

skolan. 

 

Informant 6 och skola F 

Informant 6 är utbildad förskollärare. Läraren har arbetat inom förskolan och förskoleklass i 

16 år, de senaste åren endast i förskoleklass. Skolan är belägen i utkanten av stadskärnan och 

bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. Det är tre förskoleklasser på skolan. 

Det är fyra pedagoger som arbetar i grupperna, varav en arbetar 85 procent. Eleverna kommer 

från olika samhällsklasser. 

 

Informant 7 och skola G 

Informant 7 är utbildad förskollärare. Läraren har arbetat i förskoleklass i 19 år. Informanten 

har arbetat på sin nuvarande skola i ett år. Skolan är belägen i utkanten av stadskärnan och 

bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs fem. Det är två förskoleklasser på skolan. 

Det arbetar fyra pedagoger i de två klasserna. Det är övervägande elever med annat 

modersmål än svenska. 

 

Informant 8 och 9 och skola H 

Informant 8 är utbildad förskollärare, har arbetat 21 år i förskolan och de senaste 19 åren i 

förskoleklass på sin nuvarande skola. Informant 9 är utbildad förskollärare och 

specialpedagog. Läraren har arbetat som förskollärare i förskolan, som specialpedagog i både 

förskola och skola, som pedagogisk utvecklare i en annan kommun och sedan fyra år tillbaka 

som lärare i förskoleklass på sin nuvarande skola. Skolan är belägen i stadskärnan och 
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bedriver verksamhet från förskoleklass till och med årskurs fem. De två lärarna arbetar 

tillsammans i en av de två förskoleklasser som finns på skolan. 

Hur kartläggningsmaterialet används 

Kartläggningsmaterial och genomförande 

Samtliga nio lärare uppfattar kartläggningar av elevers kunskaper i matematik som värdefullt. 

Informanterna är positiva till att kartlägga elevers kunskaper i matematik och ser en vinst med 

att synliggöra elevernas kunskaper. På fem skolor används det av kommunen framtagna 

kartläggningsmaterialet. En skola använder ett eget kartläggningsmaterial då de upplever att 

det kartläggningsmaterial som kommunen tagit fram är för svårt och har för svåra frågor för 

barnen. Den skolan kartlägger även sina elevers kunskaper fortlöpande under året utifrån 

aktuellt arbetsområde “då kan man ta lite pö om pö vartefter vi har jobbat med olika saker och 

då testar man lite där och då”. En av skolorna använder sig av Diamantdiagnoserna 

(Skolverket 2013) med lite tillägg och en av skolorna använder sig av kartläggningsmaterialet 

Pröva med tal (Danielsson, Modin & Neuman, m fl, 2011). Kartläggningarna genomförs 

enskilt, undantaget Pröva med tal, som genomförs i mindre grupp. Läraren som genomför 

kartläggningen i mindre grupp önskar att genomföra testerna individuellt istället. “Det kan lätt 

bli om man sitter några stycken att det kan bli lätt det här att man kanske inte får den tiden 

man behöver, eller att det blir att man tittar på någon annan.” 

Kartläggning i matematik görs i början av höstterminen på fem av skolorna. Av dessa 

fem är det tre som genomför den ytterligare en gång på vårterminen för att se om det har skett 

någon utveckling och om undervisningen gett resultat. En skola genomför kartläggningen i 

november med en uppföljning under vårterminen. Två av skolorna genomför kartläggningen 

endast på våren med syfte att överlämna till årskurs ett. “Den skulle man ju behöva ha både på 

hösten och på våren för att se skillnaderna sen och för att kunna se vad man ska kunna jobba 

med, men det är tidsbrist.” Samtliga förskollärare nämner att kartläggningsresultatet redovisas 

vid överlämningen till årskurs ett.  

De lärare som genomför kommunens kartläggningsmaterial gör det för att det är 

rekommenderat av kommunen. De menar att de genom resultatsammanställningen tydligt kan 

se elevernas kunskaper. En informant uttrycker att en del elevers osäkerhet kan bero på att de 

inte hunnit lära känna varandra och kompletterar därför kartläggningen med att följa upp den i 

en lite mer naturlig situation i de fall där läraren har uppfattningen att eleverna kan mer än de 

visar i resultatet av kartläggningen.  
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Planering av undervisning 

En lärare uttrycker att de använder sig av resultatet av kartläggningen vid 

lektionsplaneringarna.  

 

På det sättet så tycker har vi utifrån det här materialet kunna se okej de har missat det här. Det 

behöver vi jobba mer med och då gör man ju det när man planerar upp lektionerna.  

 

Ett par lärare berättar att de planerar aktiviteter till morgonsamlingarna utifrån vad 

kartläggningen visat. De flesta följer en lärarhandledning när de planerar sin undervisning. En 

av lärarna arbetar mycket med problemlösning parallellt med läromedlet “Tänk, resonera och 

räkna”. Det kommer fram att de planerar sin undervisning utifrån elevernas intresse och 

utifrån årstid och plockar i läroboken det som passar. Flera av lärarna berättar att de planerar 

mycket hemma på sin fritid då arbetstiden inte räcker till för planering av 

matematikundervisningen. “Första nio veckorna gick vi utan planering”. Lärarnas möjlighet 

till planering varierar stort mellan de olika skolorna. En lärare uppger att förskoleklasstiden är 

helig och helt utan möten och planering, medan andra uppger att de måste gå ifrån 

förskoleklassverksamheten för att gå på konferenser och planering. Några planerar 

matematikundervisningen helt ensam medan andra har möjlighet att göra det tillsammans med 

en kollega.  

Insatser 

Under samtliga intervjuer kommer den dagliga samlingen upp som ett tillfälle till att lyfta 

matematiklärande. De nämner samlingen som ett tillfälle att träna de moment som eleverna 

har haft svårt med under kartläggningen, framförallt ramsräkning. “Man räknar hur många vi 

är och man räknar baklänges.”  

Några lärare redovisar sina elevers resultat till specialpedagogen utan att analys eller 

insatser har görs utifrån vad resultaten visade. På en skola har några elever haft möjlighet att 

gå till specialpedagogen efter att läraren rapporterat deras resultat.  

 

Vi hade ett par stycken som det kändes som om att det var ganska många saker som var 

fel...och fick i början då gå till vår specialpedagog. Och fick ta del av att sitta där en liten 

stund och jobba lite extra. Men sen så blir det så att det blir så mycket arbetsuppgifter för en 

specialpedagog på en skola, så på det sättet kan man inte fortsätta med det här. 
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En skola har samarbete med specialteamet på skolan. “Jag jobbar mycket mot specialläraren 

XX som är inne och observerar mig på lektionerna och så, vi har mycket samtal vi och 

föräldrarna.” Läraren berättar att hen samarbetar med specialteamet och hemmet för att stötta 

elevers kunskapsutveckling. Redan från augusti har läraren möjlighet att boka tid med 

specialteamet för konsultation. “Det fungerar bra, så man känner att insatser och ett arbete 

börjar ganska så omgående kring ett barn då”. Möjligheten att plocka ut barn enskilt eller i 

mindre grupper finns under förskoleklasstiden på den skolan. Två lärare uppger att de gör 

insatser utifrån kartläggningsresultatet under den fria leken. De tar tillfället i akt och sätter sig 

med en elev i taget medan de övriga leker.  

 

Så när vi haft ett lektionspass då har vi en liten stund fri lek och då kan jag sätta mig vid ett 

bord i nåt litet hörn så här ibland brukar jag sitta där borta i hörnet och då vet de det att då 

sitter jag där och så får de komma dit en i taget aa det är jättebra och de respekterar det. 

 

Några lärare nämner Vektor, som en digital insats på gruppnivå. Vektor är en 

forskningsbaserad app där eleverna har egen inloggning och tränar på sin nivå. Läraren har en 

översikt och ser elevernas framsteg i taluppfattning, minnesträning och problemlösning. 

Insatsen genomförs i 20-30 minuter varje dag under en sex till åtta veckor lång period. Ett par 

informanter berättar att om det är många elever som misslyckas inom ett och samma område 

jobbar de med det på samlingarna. Lärarna berättar att de försöker sitta med de elever som 

behöver mer stöd, men det är utifrån vad de gör på lektionerna, inte utifrån 

kartläggningsresultaten. Flera av informanterna berättar att de delar klassen för att få mer tid 

med de elever som behöver stöd, medan en informant har frångått halvklass för att de istället 

ska kunna vara två lärare i klassrummet i syftet att hinna med de elever som behöver mer 

stöd. 

Förskoleklasslärarnas syn på arbetet med att implementera kunskaperna från 

kartläggningarna och göra tidiga insatser 

Förutsättningar 

Samtliga lärare ser på kartläggningar som en förutsättning för att göra relevanta insatser. 

Kartläggningarna synliggör vad lärarna behöver arbeta med individuellt och i grupp. Fem 

informanter följer upp kartläggningen under vårterminen genom att göra samma tester en 

gång till för att se om undervisningen ökat elevernas kunskaper. En informant, som inte 
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genomför kartläggningen under hösten, reflekterar över sina förutsättningar för att göra 

insatser för de elever som riskerar att inte klara skolans kunskapskrav i matematik.  

 

Det vet inte jag. Jag kan tycka att vi ligger lite efter. Och det gäller ju att man har dom här 

testerna då så att man vet. Gör vi dem på vårterminen då vet vi vad vi släpper över. Hade man 

den kunskapen på hösten så märker man ju på ett annat sätt, vilka som har brister. 

 

De flesta lärarna anser att de saknar förutsättningar för att göra insatser på individnivå. 

Exempel på vad de uttrycker är att de saknar är tid till planering, tid för undervisning, 

samarbete med speciallärare/specialpedagog och kollegiala samtal rörande matematik.  

 

Ja, tyvärr så tycker jag att det är ganska dåligt, dåliga förutsättningar, för det första så har vi 

inget, vi har inte haft nåt samarbete med årskurs ett lärarna, vilket vi har efterfrågat och dom 

vill också, men rent organisationsmässigt så, så har det inte blivit av, sen är det just den här 

tiden till att ja, dels diskutera med kollegan om dom här eleverna, dels dom som inte når 

målen, men även dom som ligger väldigt framåt, att man inte tappar dom och dom tycker att 

det är tråkigt. Så det är ju både och. 

  

En lärare uppger att det finns förutsättningar att göra insatser för de elever som behöver hjälp 

då de är tillräckligt med personal för att kunna arbeta mer riktat mot de elever där 

kartläggningsresultatet visar att de behöver jobba mer med olika moment. De löser det genom 

ett nära samarbete mellan de två förskoleklasserna på skolan. “O, ja, vi är ju fyra personal 

som jobbar här och det gör ju att vi kan lyfta ut ett barn.” Läraren berättar vidare: 

 

Ja, sen har vi ju väldigt stor bredd när vi jobbar i matematiken då så vissa barn måste vi jobba 

på en väldigt väldigt låg nivå och vissa barn ligger ju redan uppe i addition här då som vi 

stimulerar här då så vi har en väldig, väldig bredd på utvecklingen här och vi jobbar även med 

en barngrupp som är mindre då. Som vi tar ut på olika sätt för vi har märkt genom våra olika 

test både i språk och i matte att vi måste backa upp mer då, vi måste repetera mer. 

 

Få av lärarna uttrycker att de har tillräckligt med planeringstid. En av dem har ferietjänst.  

De flesta informanter har sin planeringstid förlagd utanför förskoleklasstiden.  

 

Dom här tre timmarna kan man inte hålla på och peta i… Det blir inge bra… Och då kan ju 

inte vi hålla på och fladdra och fara och hålla på med allt möjligt annat för det märker ju dom 
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på en gång, utan vi måste ju försöka liksom håll vårat fokus. Varför är vi här. Vi är ju här för 

deras skull. Då får man lägga det andra på annan tid.  

 

Under intervjuerna framkommer att informanterna har fått mycket bra påfyllning gällande 

matematikdidaktik de senaste åren och anser sig ha bra förutsättningar för att lära eleverna 

matematik. Inte någon av informanterna uttrycker att de saknar kompetens för att göra 

insatser.  

 

Sen har vi ju fått så pass mycket påfyllning själva tycker jag, i matematiken känns det liksom 

lite lättare att hitta alternativ och lösningar och jobba på lite olika sätt. Det känns liksom att 

det vill vi ju tömma ut först. Det som vi har fått själva och prova , med mera, innan man går 

vidare.  

 

En lärare berättar att specialpedagogiska insatser prioriteras av rektor redan under 

höstterminen i förskoleklass. En annan nämner att rektorn nog har intentionen men det blir 

inte så.  

 

Jag tror att hon vill det vi pratar mycket om det, det gör vi men sen tror jag ibland att det är 

svårt att få till det, ibland kan man känna att man pratar men man kommer inte riktigt dit [i det 

praktiska genomförandet]. 

Möjligheter 

Några lärare anser att de har möjligheter att implementera kunskaperna från kartläggningarna 

och göra tidiga insatser. “Det fungerar bra, så man känner att insatser och ett arbete börjar 

ganska så omgående kring ett barn.” De flesta lärarna uppger att de har deltagit i de av 

kommunen erbjudna matematikträffarna. De uppger att det är givande att få möjligheten att 

diskutera kring kartläggning, analys och insatser. Flera informanter berättar att de fördjupat 

sina egna kunskaper om matematiklärande de senaste åren genom olika fortbildningsinsatser, 

vilket de anser har bidragit till ökade möjligheter att utveckla matematikundervisningen. 

Några informanter uppger att de har möjlighet att kommunicera och resonera med någon av 

sina närmaste kollegor kring matematiken.  

Några berättar att de har möjlighet att få hjälp av skolans specialpedagog som kan 

komma in och observera och handleda. “Men sen kanske inte hon sätter nå insatser riktigt 

sådär i förskoleklassen så, mer än att hon kanske handleder oss….Hon kan ju komma in och 

observera för att hjälpa oss med handledning.” 
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Hinder  

De flesta skolorna saknar specialpedagogiskt stöd gällande analys av kartläggningsresultaten 

och vidare planering av undervisningen generellt och i matematik. Något som nämns av flera 

lärare är bristen på specialpedagogiska insatser i förskoleklass. Informanterna saknar ett nära 

samarbete med specialläraren/specialpedagogen på skolan.  

 

Jag skulle vilja att man hade bättre samarbete så att specialläraren kommer in ....och så kan 

man diskutera med mig att, hur har du tänkt på det här liksom såg du det här... ibland hinner 

jag inte scanna av utan det tar ju liksom lite tid innan man lär känna barna så jag tycker att om 

en specialpedagog kom in på en gång på hösten när de kommer så att man kan lägga krut på 

en gång, jag tror att man vinner på det. 

 

Informanterna uttrycker på olika sätt att speciallärarens/specialpedagogens tid inte har 

prioriterats till förskoleklass. Ledningen prioriterar annat. “Och här har vi pratat med 

specialpedagogen, men än har det liksom inte blivit något mer konkret så.” 

 

Det är ju vi som är på plats där, det känns inte som vi har någon, även om vi flaggar för någon, 

till specialpedagogen och sådär så känns det inte som att det inte är någonting man gör åt, gör 

någonting åt redan nu. 

 

Lärarna lyfter fram sina tankar kring förskoleklassen som obligatorisk skolform. “Det ska bli 

roligt till hösten och se skillnaderna om det blir nå skillnader och kanske att vikten av 

förskoleklassens arbete höjs. Så det ska bli lite spännande att få se”. En lärare nämner att 

eftersom att förskoleklassen inte är obligatorisk så kommer arbetet utifrån testresultaten se 

annorlunda ut nu när det blir obligatoriskt. De uttrycker en förhoppning om tydliga 

gemensamma riktlinjer i och med att förskoleklassen blir obligatorisk.  

 

Jag tycker också det för ska det vara så att vi ska ha obligatorisk och vi ska göra bedömningar, 

då tycker jag att det ska vara lika i alla förskoleklasser, vi kan inte sitta med olika material och 

olika bedömningar för då får inte barnen samma. De får inte likvärdig utbildning. Då tycker 

jag så jag tycker att det är viktigt att vi får från skolverket att nu är det det här som gäller och 

inte flum flum vad är det som gäller. Ska vi inte eller ska vi så känner vi just nu. Vi vet 

ingenting, Jag tycker att det är lite sent alltså. De måste tänka till. Det är ju från och med i höst 

och så fick vi ett kompendium där det stod att vi ska gå massa med kurser men det har inte 

hänt någonting heller så vi vet ingenting. 
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Övergången till höstens arbete och skarpa läge med en verksamhet där förskoleklassen ska 

vara obligatorisk ses som både utmanade och ett steg att ta då det gäller att vara förberedd för 

uppgiften.  

Lärarna nämner tiden på olika sätt som ett hinder när de pratar om kartläggning och 

insatser. I intervjuerna framkommer att flera av lärarna inte har tid att analysera 

kartläggningsresultaten. De saknar gemensam planeringstid. I de fall de har gemensam 

planeringstid upptas den av andra verksamhetsrelaterade uppgifter. De hinner inte 

kommunicera och resonera kring matematiken med varken sina närmaste kollegor eller med 

övriga matematiklärare på sina skolor. “Vi har inte gått igenom det så mycket nu på grund av 

tiden faktiskt. Det är brist på, på tid för att diskutera det mer grundligt skulle jag önska.” Fler 

än hälften av lärarna anger att de vill göra mer insatser på individnivå men anger brist på tid 

och stora barngrupper som hinder för detta. “... framförallt att sitta med en, var och en. Det är 

nog mycket det, tiden.” “Men just det här att få de här tiderna på schemat för att kunna sitta 

med en grupp att jobba med, det är svårt att få till.” Flera lärare lyfter att de är för få vuxna för 

att göra de insatser som behövs. “Min önskan är att man skulle ta vara på fritidstiden och 

jobba mer med matte då med dom här svaga, men det är för få personal och så stora 

barngrupper.” 

5. DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Målet i studien var att intervjua åtta till tolv förskoleklasslärare från lika många skolor. Vi 

stämde träff med åtta olika informanter från åtta olika skolor. På en skola hade en lärare med 

sig sin lärarkollega, vilket resulterade i att de båda deltog i intervjun. Då studiens syfte inte 

var att generalisera utan att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna var de tillräckligt 

med nio lärare. Kvale och Brinkman (2014) menar att undersökningens syfte styr antalet 

intervjupersoner. De nio informanterna arbetade på åtta olika skolor och representerar åtta 

olika förskoleklasser, vilket bidrog till att vi fick tillräckligt med variation för att kunna göra 

oss en bild av hur kartläggningsarbetet genomförs och jämförelser mellan hur olika skolor 

hanterar uppgiften. Intervjuerna gav möjlighet att se likheter och skillnader mellan olika 

förskolor vilket bidrog till att visa hur uppgiften med kartläggning hanteras. Svaren blev 

informativa och gav en inblick i svårigheter och möjligheter i att hantera uppdraget vilket 

stärkte trovärdigheten i studien. 
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För att öka förförståelsen inför samtalen med förskollärarna tog vi innan intervjuerna 

genomfördes del av det kartläggnigsmaterial som kommunen tagit fram i samverkan med 

Mälardalens högskola. Under intervjuerna framkom det att det ute i förskoleklasserna används 

fyra olika kartläggningsmaterial. En skola hade utformat sitt eget, en skola använde sig av 

Diamant AF (Skolverket, 2013) kompletterat med egna tillägg, en skola använde “Pröva med 

tal” (Danielsson m fl 2011) och övriga använde sig av det kartläggningmaterial som tagits 

fram av kommunen i samverkan med Mälardalens Högskola. Detta fick till följd att vi även 

tog del av de tre andra kartläggningsmaterialen. Då syftet inte varit att ta reda på olika 

kartläggningsmaterials innehåll analyserade vi inte kartläggningsmaterialen mer än att vi 

konstaterade att samtliga kartläggningar innehöll området aritmetik.  

Strategin att använda halvstrukturerade intervjuer fungerade då vi utifrån studiens 

syfte fick en tydlig bild av lärarnas tankar kring kartläggningar och insatser. De förberedande 

frågorna (bilaga 3) bidrog till att samtalen naturligt berörde frågorna i intervjuguiden. Det 

blev dock mer samtal om matematikundervisning än om själva kartläggningen.  

Intervjuerna fördelades lika mellan oss. Det tog tid att sätta sig in i de intervjuer som man inte 

själv genomfört. Att vi var två personer som tolkade intervjuerna gjorde att tolkningar kunde 

ifrågasättas och diskuteras. Detta bidrog till att tillförlitligheten av tolkningarna ökade.  

 Då vi i förväg inte hade bestämt oss för någon specifik analysmodell bidrog det till att 

det uppstod svårigheter med analysarbetet och detta tog längre tid än planerat. Under 

databearbetningen hoppade vi fram och tillbaka mellan olika analyssteg. Det ledde även till 

att frågeställningarna preciserades. Inför intervjuerna hade vi fem frågeställningar, vilka under 

databearbetningen utmynnade i två frågeställningar som tillsammans svarar mot studiens 

syfte.  

Resultatdiskussion 

Datamaterialet har tolkats och analyserats utifrån ett sociokulturellt och relationellt perspektiv 

med systemteorin som utgångspunkt. Likheter och skillnader som fanns mellan de nio 

lärarnas upplevelser av arbetet med kartläggning och tidiga insatser lyfts fram.  

Fuchs med flera (2007) och Stock med flera (2010) menar att det är viktigt att se över 

hur kartläggningsmaterialen i de tidigare åren ser ut. I kommunen där denna studie är 

genomförd har detta setts över och ett kartläggningsmaterial är framtaget utifrån aktuell 

forskning. Vi kunde få fram vilket kartläggningsmaterial som används på respektive skola. 

Det som överraskade var att det av kommunen framtagna materialet inte används av samtliga 

lärare och inte på det sätt som kommunen rekommenderar gällande, tidpunkt för 
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genomförande samt analys och planering av åtgärder. En lärare använder inte kommunens 

kartläggningsmaterial då läraren anser det vara för svårt att hantera samt för svårt för eleverna 

att svara på. 

Resultatet visar en brist i kopplingarna mellan de olika nivåerna i skolsystemet. 

Lärarna har inte fått tillräckligt stöd för att genomföra och följa upp kartläggningen 

individuellt eller i grupp. Det är något som framkommer och de anger att de saknar tid och 

samverkan över professionsgränser för att realisera uppdraget. Lärarens kompetens är viktig 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Informanterna uppger sig ha fått kunskap om 

matematiklärande genom fortbildning men när det kommer till att arbeta processinriktat, 

formativt och möta behov sker inte detta strukturerat och i samverkan mellan förskollärarna 

och andra stödfunktioner i den omfattning som de ser sig behöva och efterfråga. Öquist 

(2008) menar att det måste finnas kopplingar mellan de olika nivåerna i ett system och att 

skolan är ett löst kopplat system, vilket är i paritet med vad vår studie visar.  

Flera forskare lyfter vikten av att tidigt kartlägga elevers kunskaper i matematik 

(Fuchs m. fl. 2007; Hodgen & Wiliam, 2011; Löwing, 2006; Vennberg, 2015). Samtliga 

lärare ser vikten av att kartlägga elevernas aktuella kunskaper, samtidigt som endast en skola 

analyserar resultaten vidare, vilket kan ses som icke tillfredsställande. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att lärare både måste och kan ha nytta av att tolka och använda 

resultat utifrån externa examinationer för pedagogiska ändamål. Både Löwing (2006) och 

Fuchs med flera (2007) tar upp att kartläggningarna bör följas upp om de ska fylla något syfte. 

Löwing (2006) menar att det är nödvändigt att känna till elevernas förkunskaper för att kunna 

planera lektioner. Ingen av informanterna i studien nämner elevernas förkunskaper som 

utgångspunkt för kunskapsnivå eller planerade insatser när de berättar om hur de planerar sin 

undervisning. Samtliga informanter anger att de utgår från lärarhandledningar när de planerar 

sin undervisning, alltså inte elevernas behov eller förkunskaper. Hur ska de då kunna möta 

behov och utmana på en lagom svår nivå? Det förefaller som att det är verktyget och en 

generell förväntad kunskapsnivå som är utgångspunkt, inte elevernas faktiska kunskapsnivå. 

Ett undantag är en lärare som ger uttryck för att kartläggningsmaterialet är för svårt att 

använda för hennes elever och denne använder ett av skolan tidigare framtaget och  anpassat 

material. I intervjuerna framkom inte något konkret exempel på hur kartläggningen ligger till 

grund för planeringen av matematiklektionerna i den praktiska anpassningen av 

undervisningen. Däremot kommer det fram att morgonsamlingen ses som ett tillfälle att 

använda för att träna matematiska färdigheter i gruppen och där plockas moment in som 

kartläggningen visat att elever saknar kunskap om, exempelvis ramsräkning framåt och bakåt. 



 

 31 
 

Sterner (2014) menar att det är viktigt att tidigt identifiera elever som riskerar att utveckla 

matematiksvårigheter och sätta in beprövade undervisningsmetoder för hela klassen. I det 

avseendet syns det att förskoleklasserna till viss del försöker att stärka upp elevernas lärande, 

här sker det på gruppnivå. Forskningen visar att insatser är som mest gynnsamma då de sker 

på flera nivåer, både grupp- och individnivå (Sterner, 2014). Under intervjuerna framkommer 

att några lärare i sin strävan att göra individuella insatser använder sig av den digitala 

lärresursen Vektor. Där tränar varje elev utifrån sin nivå. Vi kunde inte utifrån intervjuerna se 

att någon av informanterna arbetar med riktade insatser på individnivå utifrån vad resultatet 

på kartläggningen för individen visat, men insatser gjordes på gruppnivå utifrån vad resultatet 

för gruppen visat. 

Resultatet i studien visar att tiden är en central faktor när det gäller att implementera 

kunskaperna från kartläggningarna och göra tidiga insatser. Kommunens 

kartläggningsmaterial har ett formativt syfte. Det behöver avsättas tid för lärare till att föra 

samtal kring formativ bedömning (Wettergren, 2013). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

utvecklar alla deltagare nya kunskaper och kompetenser genom att samtala och diskutera med 

varandra. Hur det sker mellan lärare och elever eller mellan elever framkommer inte i denna 

studie. Samtal sker främst inom det egna arbetslaget i förskoleklassen (Vygotskij, 2001). Här 

finns två utvecklingsområden som till synes inte har beaktats i undervisningen i relation till 

matematiklärande. Tidigare forskning visar att det är viktigt att lärare har tid till att resonera 

kring elevernas kunskaper med eleverna och med kollegor (Vennberg, 2015). Det 

framkommer av lärarnas utsagor att de saknar gemensam planeringstid för att kommunicera 

och resonera kring matematiken med sina kollegor samtidigt som styrdokumenten fastslår att 

undervisningen ska bygga på elevernas tidigare kunskaper. I de fall lärarna har gemensam 

planeringstid upptas den av annat som rör verksamheten och inte av didaktiska frågor om 

tolkning av resultat av kartläggningar eller samordning av uppföljningsinsatser. Det är rektors 

ansvar att lärarna har gemensam planeringstid. Kopplingar saknas här mellan nivåerna i 

skolsystemet för att effektivisera insatser så att de sätts in där de behövs.  

De flesta lärare har, som vi tolkar det, ett relationellt synsätt då de visar att de själva 

vill ta sin del av ansvaret gällande att göra insatser för de elever som behöver. Det som 

hindrar dem i detta är bristen på tid och bristen på specialpedagogisk konsultation och 

handledning. Den enda lärare som anger att insatser sätts in för de elever där kartläggningen 

visar att de riskerar att inte klara skolans kunskapskrav har tid och ett fungerande samarbete 

med skolans specialteam i form av konsultation och observation. Utifrån ett relationellt 

perspektiv ses elevernas svårigheter som en gemensam angelägenhet, vilket samtliga 
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förskollärare angav. Samordning av insatser efterfrågades (Ahlberg, 2013; Persson, 1998). 

Speciallärarens/specialpedagogens uppdrag fokuserar på eleven läraren och lärandemiljö och 

kännetecknas av långsiktiga lösningar. Studiens resultat visar att 

speciallärarens/specialpedagogens tid inte prioriteras till förskoleklassen utan istället riktas 

mot de äldre eleverna i årskurserna i skolan, undantaget en skola. Det framkommer att 

informanterna upplever att de inte får det stöd de behöver och att de är ensamma om ansvaret 

för att utforma och genomföra de insatser som behövs. Informanterna funderar över om det är 

på grund av att förskoleklassen inte är en obligatorisk skolform som samordnade insatser inte 

har prioriterats. .  

Tidsaspekten som tas upp av informanterna och då kopplat till stora barngrupper är 

central även vid genomförandet av kartläggningarna. Det saknas tid för att hantera 

kartläggning individuellt och att tolka och följa upp behov. Lärarna har svårt att genomföra 

kartläggningarna i de fall då de är ensamma med sin grupp eller då de anser sig ha för stor 

barngrupp. Det framkommer även att tiden utgör ett hinder för lärarna gällande att göra 

insatser på individnivå för de elever som behöver extra, riktade insatser. 
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Avslutande reflektion  

Sammantaget visar studien att förskoleklasslärarna anser att de har kunskaper för att kartlägga 

elevers kunskapsnivå i förskoleklass. Kartläggning och tolkning av elevernas kunskapsnivå 

genomförs idag på olika sätt i olika förskoleklasser. Studien visar att olika 

kartläggningsmaterial används och en samordning behöver ses över. Studien visar att arbetet 

behöver tydliggöras, stärkas genom samverkan mellan olika professioner i skolsystemet och 

tid för att tolka och klara uppdraget efterfrågas. Ett behov av riktade insatser och samordning 

av uppläggning, genomförande och uppföljning med andra stödfunktioner sågs av 

informanterna som angeläget och något som behöver utvecklas tillsammans med ansvariga 

chefer. 

Tidiga insatser sågs som avgörande för att kunna ge bästa resultat för elevernas lärande på 

lång sikt. Nu läggs specialresurser på lite äldre elever som börjat skolan. Kommunikation om 

matematik och matematiklärande med eleverna och mellan kollegor är tydliga 

utvecklingsområden.  

I vidare studier skulle till exempel specialpedagoger och rektorer kunna intervjuas för 

att se på hur de ser på möjligheter och hinder att möta behoven i förskoleklassen och det 

uppdrag som nu ska realiseras då förskoleklassen blir en obligatorisk skolform och vad detta 

kan innebära i förhållande till att stärka matematiklärande och möta elevernas behov.   
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Studentlitteratur.  

Mazzocco, M. M. M. (2005). Challenges in identifying target skills for Math Disability  

Screening and Intervention. Journal of learning disabilities, 38(4), 318-323. 

Mazzocco, M. M. M., Thompson, E. R. (2005). Kindergarten Predictors of Math Learing 

Disability. Learning Disabilities Research & Practice, 20(3), 142-155. 

Partanen, P. (2016). Assessment and remediation for children with special educational needs: 

The role of working memory, complex executive function and metacognitive strategy training. 

Doktorsavhandling. Östersund: Mittuniversitetet.  

Peng, A. & Nyroos, M. (2012). Values in effective mathematics lessons in Sweden: what do 

they tell us? Mathematics Enthusiast. 9 (3). 



 

 36 
 

Persson, B. (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken - Motiveringar, genomförande 

och konsekvenser. Akademisk avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för 

pedagogik. 

Pettersson, A. (2011). Bedömning av kunskap. I G. Brandell. A. Pettersson. (Red.), 

Matematikundervisning: Vetenskapliga perspektiv (s. 209-226) Stockholm: Stockholms 

universitets förlag.  

Ryve, A. (2006). Vad är kunskap i matematik? Nämnaren, tidskrift för 

matematikundervisning, 2006(2), s 7-9. Göteborg: NCM. 

Prop.2017/18:18. Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/09/prop.-20171818/ 

Prop. 2017/18:195. Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/lasa-skriva-rakna--en-garanti-

for-tidiga-stodinsatser/ 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Skolinspektionen. (2015). Undervisning i Förskoleklass. Rapport 2015:03. Stockholm: 

Skolinspektionen.  

Skolverket (2010). Perspektiv på barndom och barns lärande, En kunskapsöversikt om lärande 

i förskolan och grundskolans tidigare år. 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013). Diamant, diagnoser i matematik. www.skolverket.se 

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stockholm: Skolverket. 
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Sterner, G. (2014). Elever i behov av särskilda insatser. In: K. Wallby, U. Dahlberg, O. 
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Bilaga 1 

Du inbjuds till deltagande i en liten studie  
Vi är två lärare, Annica Nyberg Bohm och Cecilia Johansson, som under vår sista termin på 

utbildningen till speciallärare med inriktning mot matematik ska skriva ett examensarbete. 

Matematik är vårt fördjupningsområde på utbildningsprogrammet. Vi avser att undersöka hur 

skolor arbetar med undervisningen i matematik. Det här är något som vi gärna vill veta mer 

om inför vår uppgift att möta elever och lärare och att stödja undervisningen i matematik.  

 

Vår studie har fokus på att belysa området lärares arbete med att kartlägga elevers 

matematiska färdigheter i förskoleklass samt hur dessa följs upp i undervisningen. 

Syftet med arbetet är att undersöka förskoleklasslärares erfarenheter av introduktion, 

genomförande och uppföljning av det kartläggningsmaterial som används på skolan. 

 

Intervjun kommer om möjligt äga rum på din arbetsplats, spelas in med ljudupptagning och ta 

mellan 45-60 minuter. I studien använder vi oss av Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer. Ditt 

deltagande hanteras konfidentiellt, vilket innebär en säker hantering av materialet. Du förblir 

anonym och materialet kommer endast att användas för den här studien. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst dra dig ur.  

 

Vår förhoppning är att du väljer att dela med dig av erfarenheter och därmed bidra till vårt 

resultat, vilket analyseras och diskuteras av oss för att ge ett tillskott gällande forskning om 

bedömningens roll i skolpraktiken. Om du tackar ja, kommer vi att återkomma till dig för att 

boka tid för intervjun.  

 

Vid frågor kontakta någon av oss eller vår handledare. 

 

Annica Nyberg Bohm, Speciallärarstuderande, Mälardalens Högskola 

annica.nyberg.bohm@xxxxxxx.se, 073-XXXXXXX 

 

Cecilia Johansson, Speciallärarstuderande, Mälardalens Högskola 

cecilia.johansson@xxxxxxx.com, 070-XXXXXXXX 

 

Gun- Marie Wetso, Universitetslektor i specialpedagogik, Mälardalens Högskola 

gun-marie.wetso@xxxxxxx.se, 073-XXXXXXXX 

 

Tack för din medverkan.  
 

Annica Nyberg Bohm 

Cecilia Johansson 
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Jag har läst informationen om denna studie och ger mitt godkännande till att medverka i 
studien.  
 
 
 
_____________________________________________________      _________________________________________ 
Namn       ort 
 
       _________________________________________ 
       datum 
 
Vi försäkrar att studien genomförs enligt beskrivningen i detta missivbrev. 
 
 
 
_____________________________________________________      _________________________________________ 
Namn       ort 
 
       _________________________________________ 
       datum 
 
_____________________________________________________      _________________________________________ 
Namn       ort 
 
       _________________________________________ 
       datum 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för vår del 
 
Vi genomför halvstrukturerade intervjuer i form av samtal med förskoleklasslärare, 45-60 min. 
 
Vi inleder genom att berätta något som hände på vägen för att…  
Därefter påminner vi om att intervjun kommer att avslutas senast efter 60 min och kommer att 
spelas in.  
 
Basfakta: 

- namn 

- utbildning 

- erfarenhet av undervisning 

- erfarenhet av att arbeta i förskoleklass 

- matematik 

 
Kartläggning – förberedande aritmetik – förskoleklass: 
Förskoleklasslärares erfarenheter av introduktion, genomförande och uppföljning av materialet, 

Kartläggning - Förberedande aritmetik i förskoleklass. 
Hur påverkar kartläggningsresultaten undervisningen i praktiken? 

- Hur förberedde du dig inför genomförandet av Kartläggningen – Förberedande 
aritmetik? Berätta. 

- Vad fick du för info? Hur? Av vem? 

- Hur gick genomförandet till? 

- Vad hände sen/händer nu? 

- Ligger resultaten till grund för den fortsatta undervisningen? 

- Hur sker det? 

- Vilka insatser sätts in för de elever som utifrån resultatet riskerar att inte nå skolans 
kunskapskrav i matematik? 

 
Elever i behov av stöd: 

- Hur ser du på arbetet med att möta elevers behov av stöd i matematik, aritmetik? 

 
Matematiklärande: 

- Planering av undervisning? 

- Arbetsmetoder? 

- Konkret material? 

- Begrepp? 

- Förmågor? 

 
Bedömning 

- Summativ och formativ? 

- För ni samtal kring bedömning? 

 
Vad har ni för förutsättningar för att klara det arbetet, vilka möjligheter och hinder ser ni i arbetet för 

att tillföra relevanta stödinsatser redan i förskoleklass?  

Förutsättningar? 
Möjligheter?  
Hinder? 
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Bilaga 3 
 
Frågor 

 

Inledningsvis kommer du att få berätta kort om vad du har för utbildning och erfarenhet av 

undervisning. Därefter kommer vi att gå in på frågor som rör vårt självständiga arbete utifrån 

följande områden:  

 

- Beskriv hur matematikundervisningen kan se ut under en vecka. 

- Beskriv din senaste matematiklektion. 

- Hur tar ni reda på vad eleverna kan i matematik? 

- Hur går ni vidare utifrån resultaten? 

- Hur planerar ni matematikundervisningen? 

- Hur ser samarbetet med specialläraren ut? 

- Hur arbetar ni med de elever som riskerar att inte nå skolans kunskapskrav i 

matematik? 

 


