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Sammanfattning 
 
I Lpo 94 kan man läsa att: ”Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete 
med hemmen.” (Lpo 94, kap 1, s 5). 
 
På den utvalda skolan anordnas varje hösttermin en föräldrautbildning i matematik. 
Jag skall i min studie söka ta reda på vad skolan har för syfte med sin 
föräldrautbildning. Jag vill även ta reda på vilka aspekter av matematik och 
matematiska kompetenser som lärarna vill att föräldrarna skall lära sig. Hur kan man 
individualisera föräldrautbildningen för att passa varje enskild förälder och elev? Går 
det, eller måste man se föräldrarna som en homogen grupp? Med hjälp av kvalitativa 
öppna intervjuer och ostrukturerade observationer undersökte jag frågorna. Ett 
entydigt resultat var att lärarna vill hjälpa föräldrarna att hjälpa sina barn. Lärarna 
ansåg även att föräldrarna skulle få kunskap om den vågräta algoritmen som skolan 
använder sig av samt andra strategier som lärarna anser är viktiga. Genom att 
anordna denna typ av samarbete mellan hem och skola är skolan en bra bit på väg. 
 
 
 
Nyckelord: Föräldrautbildning, samarbete, matematik 
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1. Inledning 
 
Jag som skriver denna uppsats har läst lärarprogrammet med inriktning mot 
grundskolans tidigare år vid Mälardalens Högskola. Jag har läst två inriktningar, 
utveckling av matematiskt tänkande samt språk och språkutveckling. 
 
Under min utbildning har jag kommit i kontakt med flera teoretiska aspekter av 
skolans arbete inom både språk- och matematikundervisning. Från början saknade 
jag den metodik som tidigare funnits inom lärarutbildningen. Metodiken, i hur man 
skall lära ut, hade varit en stabil grund att stå på. Jag är medveten om att skolan inte 
arbetar på det sättet idag. Eftersom skolan skall bedriva en individualiserande 
undervisning, måste också metoden anpassas efter varje enskild elev. Numera sker 
utbildningen på högskolan med en didaktisk syn på undervisningen. Det är fokus på 
vad man skall tänka på i undervisningen och på de olika mål som styrdokumenten 
innehåller.  
 
Matematiken är en stor del av alla människors vardag. ”Få människor förhåller sig 
neutrala till matematikämnet: en del älskar det, andra inser i alla fall dess nytta, 
men många har blockeringar och ångest inför ämnet.” (Att lyfta matematiken, SOU 
2004:97, s 102) Eftersom matematiken kan anses som ett ”laddat” ämne har jag valt 
att titta närmare på just det. När jag funderade på vad jag skulle skriva om, fastnade 
jag för fenomenet, skolan och hemmet i samverkan. Efter att ha kontaktat de centralt 
belägna skolorna i en kommun i Mellansverige valde jag en skola som arbetar med 
samarbetet på ett ovanligt sätt. På den utvalda skolan anordnar de en 
föräldrautbildning i matematik. Jag ska nu redogöra för den i min uppsats. 
 
Jag har tagit del av litteratur och forskning som tyder på att föräldrasamverkan har 
en positiv inverkan som påverkar barnets lärande, men även barnets trivsel i skolan. 
Under min utbildning har jag blivit medveten om att resultatet i olika internationella 
matematikstudier visar att eleverna i Sverige har sämre kunskaper i jämförelse med 
elever i andra länder. I TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) undersökning 2007 hamnade Sveriges fjärdeklassare på en artonde plats av 
36 medverkande länder. Sverige hade inte tidigare deltagit i undersökningen för den 
här åldersgruppen. I PISA (Programme for International Student Assessment) 
undersökningen 2006 hamnade Sverige på en tjugoförsta plats av 57 deltagande 
länder. 2006 gällde undersökningen naturvetenskapen. I 2003 års undersökning som 
gällde matematik, hamnade Sverige på en sjuttonde plats av 41 deltagande länder. 
Den negativa trenden måste stoppas, kanske är ett sätt genom föräldrars inflytande 
och delaktighet i matematikundervisningen. 
 
Som pedagog är jag ålagd att följa vissa styrdokument. I Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) framgår det 
tydligt att skolan skall samverka med hemmet. Ett exempel är att: ”Alla som arbetar i 
skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 
utveckla innehåll och verksamhet.” (Lpo 94, kap 2.4, s 14.) 
 
Skolan har både rättigheter och skyldigheter gentemot eleven och dennes hem. 
Därför skall skolan ha tydliga mål med utbildningen. Målen och skolans krav skall 
medvetandegöras för både elev och vårdnadshavare. Skolan skall även beskriva de 
arbetsformer och undervisningens innehåll som man arbetar med. Enlig Lpo 94 är 
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det: ”en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och 
påverkan.” (Lpo 94, kap 1, s 5.) 

1.1 Studien 
Jag har valt att skriva min uppsats med utgångspunkt i ett matematikdidaktiskt 
perspektiv. Jag anser att jag som pedagog kan göra ett bättre arbete om jag 
samarbetar både med eleven och med dennes hem. Familjematematik (2004) 
betonar att föräldrarna är viktiga. ”Föräldrars inställning är betydelsefull för barns 
lärande i matematik. Föräldrar som stöttar och visar att de tycker matematik är 
viktigt ger barn ett gott stöd genom sin positiva attityd.” (s.1) Under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag kommit i kontakt med en 
föräldrautbildning i matematik. Det är den utbildningen jag nu har granskat genom 
intervjuer och observation. Jag har även observerat ett klassmöte i år 4. 
Föräldrautbildningen och klassmötet är en del av samverkan mellan hem och skola.  

 1.2 Syfte och frågeställning 
Det finns litteratur som visar hur samarbetet mellan hem och skola påverkar eleven, 
men däremot har jag inte hittat någon litteratur som stödjer olika föräldraaktiviteter 
kontra elevers resultat. Syftet med min uppsats är att ta reda på hur den utvalda 
skolan samarbetar med hemmet när det gäller matematikämnet och om det kan ha 
någon betydelse för det dagliga arbetet i skolan. 
 

• Vad har den utvalda skolan för syfte med sin föräldrautbildning i matematik?  
 

• Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill lärarna att 
föräldrarna skall lära sig?  

 
• Ser lärarna föräldrarna som en homogen grupp, eller hur individualiseras 

utbildningen till varje enskild förälder och i relation till just deras barn? 
 

 1.3 Disposition 
I den inledande texten framgår det hur jag kommit fram till mitt ämne för 
undersökningen. Här beskriver jag även mitt syfte och de frågeställningar som jag vill 
hitta ett svar på. 
 
Under litteratur kommer jag att redovisa för vad framför allt styrdokumenten och 
statliga utredningar säger om samarbetet mellan hem och skola.  
 
Under teori redogör jag för den sociokulturella utvecklingsteorin, Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori och för de punkter i Lpo 94 som kan kopplas till min 
uppsats. 
 
Under metodologi kommer jag att redovisa för de datainsamlingsmetoder jag valt och 
varför jag valde dem. Jag kommer att hänvisa mitt val till Stukát (2005) och 
Denscombe (2000). Jag kommer även att redogöra för de forskningsetiska principer 
jag tagit hänsyn till. 
 
Under resultat kommer jag att analysera den data som jag fått samt koppla den till 
min teori. Jag kommer att sammanfatta de intervjuer jag gjort. Jag kommer också att 
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redogöra för de observationer jag har gjort. Båda observationerna är i punktform. Jag 
kommer att plocka ut de matematiska begrepp som framgår i intervjuerna och 
observationerna och redovisa dem i en tabell. 
 
Under slutsats kommer jag att svara på mina frågeställningar med hjälp av både 
litteratur och mitt resultat. 
 
Under diskussion kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån de ovanstående 
punkterna. Här kommer mina egna reflektioner över föräldrautbildning att 
framkomma. 
 

2. Litteratur 
 
I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva hur skolans styrdokument ser på 
samverkan mellan hem och skola. Jag har även tagit del av statliga rapporter och 
åtgärdsplaner som berör matematiken. Jag kommer först att titta på vad som sker i 
samarbetet mellan hem och skola i allmänhet, för att sedan beskriva hur det kan ske, 
i synnerhet, i ett matematikdidaktiskt perspektiv. 
 
För att begränsa min uppsats har jag medvetet valt bort litteratur som berör barn i 
behov av särkskilt stöd och barn i förskoleåldern. Samarbetet mellan hem och skola 
exkluderar även litteratur angående utvecklingssamtal eller liknande enskilda samtal. 

2.1 Historia 
Flising m fl (1996) beskriver hur skolans samarbete med hemmet har förändrats med 
tiden. 1940 startades en skolutredning där en av tyngdpunkterna lades vid hemmets 
betydelse för skolans arbete. På den tiden hade föräldrarna små kunskaper om 
skolans arbete och skolan hade ingen insyn i barnens situation i hemmet. Utredarna 
rekommenderade att skolan skulle arrangera en typ av klassmöten som bestod i fyra 
moment. Klassmötet kan likställas med dagens öppna hus som många skolor 
anordnar. Ett av momenten skulle innehålla studiecirklar kring psykologiska och 
pedagogiska frågor.  
 
Under åren som följde från 1940 till dagens datum har samarbetet mellan hem och 
skola diskuterats. 1981 kom bestämmelsen om rektorns skyldighet att informera och 
diskutera med föräldrar om beslut som är av betydelse för skolan. 1989 ändrades 
beslutet från att vara ett krav till att bli en rekommendation. 

2.2 Styrdokument 
Att arbeta som pedagog innebär att man måste ta hänsyn till ett antal styrdokument 
som avgör hur verksamheten skall bedrivas. Det är de svenska politikerna som 
beslutar vilka mål den obligatoriska skolan har. Skolan har bland annat Skollagen, 
läroplaner och diverse kursplaner att ta hänsyn till. Skollagen och kursplanerna har 
konkreta och direkta mål och krav för undervisningen och för elevers resultat. I 
läroplanen finns det däremot ett stort utrymme för pedagogerna att tolka och forma 
den skola de vill arbeta i.  
 

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste 
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ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt 
med såväl hemmen som det omgivande samhället. (Lpo 94, kap 1, s 7) 
 

Angående föräldrainflytande kan man läsa i Skollagens allmänna föreskrifter att: 
”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.” (Lärarens handbok, 2004, s 55) 
 
Denna del av Skollagen återkommer Lpo 94 till. Under rättigheter och skyldigheter 
framgår det att:  
 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 
krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll 
och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 
inflytande och påverkan. (Lpo 94, kap 1, s 5) 

 
Ett av skolans uppdrag är att se till att eleven har en stimulerande miljö som gör att 
kunskapsinhämtningen främjas och sker på bästa sätt. Skolan anser att samarbetet 
mellan hem och skola är en del av det. ”Skolan skall därvid vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför 
ske i samarbete med hemmen.” (Lpo 94, kap 1, s 5) 
 
En pedagog har många beslut att fatta under en skoldag. Det finns både etiska 
ställningstaganden och olika värderingar att ta hänsyn till.  Att som pedagog inse 
vilka etiska principer denne har, tillhör pedagogens profession. Det är viktigt att 
pedagogen arbetar med sin yrkesetik, på så sätt stärks förtroendet för hela lärarkåren. 
En pedagog sätter alltid eleven och dennes kunskapsinhämtning i centrum. En punkt 
i lärarens yrkesetik lyder:  
”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning verka för att upprätthålla 
förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare 
och vara lyhörda för deras synpunkter” (Lärarens handbok, 2004, s 133). 
 

2.3 Statliga rapporter och åtgärder 

2.3.1 Hög tid för matematik 
Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) inrättades 1999 på uppdrag av 
regeringen. Utbildningsdepartementet gav sedan NCM i uppdrag att ta fram ”förslag 
till innehåll i kompetensutvecklingsprogram i matematik och matematikdidaktik för 
lärare, genomföra forskningsbaserade utvecklingsstudier inom vissa prioriterade 
områden ... samt ge förslag till åtgärder.” (Hög tid för matematik, 2001, s 1) 
 
År 2001 kom rapporten Hög tid för matematik. Det framgår av rapporten att 
föräldrarna har stor betydelse för hur läraren lyckas med matematikundervisningen. 
Det är viktigt att samhällets inställning är positiv, det ökar elevens lärande i skolan. 
En förälder med negativa erfarenheter från matematikundervisningen kan lätt föra 
över sina känslor på barnet. När man i skolan satsar på matematikämnet är det 
viktigt för både eleven och skolan att hitta ett sätt att engagera föräldrarna. Ett 
förslag som finns i rapporten är att man bör ta fram en Föräldraguide som är 



 8

kostnadsfri. Guiden skall ta hänsyn till att föräldrarna inte kan anses som en 
homogen grupp.  
 
”Syftet med Föräldraguiden är att diskutera 
– matematikundervisningens mål, innehåll och uppläggning 
– fördelar och nackdelar med olika arbetssätt 
– olika utvärderingsformer och betyg” (s 31) 
 
Guiden skall även föreslå olika webbplatser, material och litteratur som ett stöd för 
föräldrarna. 

2.3.2 Lusten att lära – med fokus på matematik 
Under åren 2001-2002 skedde en nationell kvalitetsgranskning på uppdrag av 
Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd som resulterade i rapporten: Lusten att lära 
– med fokus på matematik. Syftet med granskningen var att hitta faktorer som kunde 
öka lusten till lärande. Matematiken är ett ämne som betyder mycket för människors 
vardagliga liv. Såväl hemma som i arbetslivet krävs matematiska kunskaper. Det är 
viktigt att eleven får de kompetenser som krävs för att kunna lösa situationer av 
vardaglig matematisk karaktär. Matematik krävs för att lösa problem som till 
exempel betala räkningar, planera inköp och så vidare. Det krävs även matematiska 
kompetenser för att kritiskt kunna granska informationen som ständigt strömmar 
runt människan, det gäller nyheter, reklam och mycket annat.  
 
Granskningen har visat att det finns många människor som är positivt inställda till 
matematik. Det leder oftast till en lust att lära mer. För de personer som har negativa 
erfarenheter av matematik kan ämnet kännas meningslöst. Om man som vuxen har 
dåliga minnen från matematiklektionerna i skolan, är det lätt att överföra den 
negativa känslan till nästa generation. Granskningen menar att vi behöver kunskaper 
både om och i matematik. 
 
Det finns enligt granskningen många faktorer som krävs för att lusten att lära skall 
väckas. En faktor är elevernas föräldrar och samspelet mellan hem och skola. ”En 
positiv inställning hos föräldrarna till kunskaper och lärande har stor betydelse för 
de ungas tillit till den egna förmågan. Föräldrarna har också stor betydelse för 
barnens inställning till matematik.” (Skolverket, 2003, s 55) 

2.3.3 Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens 
På uppdrag av regeringen tillsatte Utbildningsdepartementet, 2003, en delegation. 
Delegationens uppdrag var att utarbeta en handlingsplan som skulle innehålla förslag 
på åtgärder för att förändra attityder till matematikämnet. Man skulle även utarbeta 
förslag för att öka intresset för matematiken och utveckla matematikundervisningen. 
Handlingsplanen skulle omfatta samtliga skolformer i landet. 
 
Enligt regeringens utvecklingsplan vill man särskilt att delegationen skall beakta 
NCM:s rapport Hög tid för matematik. I september 2004 överlämnade delegationen 
sin rapport som fått namnet: Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens.  
 
En positiv upptäckt i rapporten är att intresset för matematik har ökat från år 1992 
till 2003, dessvärre är lusten att lära lägst i matematik, fysik och kemi i jämförelse 
med skolans övriga ämnen. Det framkommer att det som eleverna anser som 
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viktigast för sin inlärning och lust att lära i matematiken är läraren. Läraren har en 
mycket stor betydelse. Läraren skall vara sakkunnig och ha en förmåga att förklara på 
olika sätt. En annan viktig faktor för elevens lust att lära är föräldrarna. 
 
Delegationen utarbetade fyra huvudförslag. I det första förslaget vill delegationen att 
man skall utveckla aktiviteter som ökar intresset för matematiken. Det är viktigt att 
människor förstår matematikens värde och vilken roll och betydelse det har i 
människans vardag. 
 
Delegationen vill att man skall sprida exempel kring matematikens utveckling och 
användning. Att arbeta tvärvetenskapligt med matematiken och att på ett lustfyllt sätt   
sprida information till föräldrar.  
 
- ”Ta fram aktiviteter och evenemang för lokalt samarbete mellan föräldrar, skola 
och näringsliv.” 
- ”Stöd utveckling av informationsmaterial kring barn och matematik till föräldrar 
på Barnavårdscentraler, BVC.” (Att lyfta matematiken, SOU 2004:97, s 111) 
 
I förslag 1 B framgår det att delegationen förespråkar nya möjligheter till 
matematikbildningar för alla. ”Uppmärksamma och stöd studiecirklar 
i och om matematik och skolmatematik för föräldrar och andra intresserade 
vuxna.” (s 111) 
 
Att uppmärksamma matematiken i massmedia och genom matematikspel är andra 
förslag som delegationen lyfter fram. Att till exempel inrätta en Matematikens dag, 
kan vara ett sätt. 
 

2.4 Familjematematik 
 
NCM fick i uppdrag av Skolverket att ta fram en föräldraguide i matematik, allt i 
enlighet med rapporten, Hög tid för matematik. Resultatet blev bland annat boken, 
Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan (2004).  
 
Tanken med boken är att den skall fungera som ett underlag i samverkan mellan 
föräldrar och lärare. Boken skall både engagera, utmana och stimulera till en lust för 
lärande i matematik. Boken vänder sig enligt NCM både till lärare och till föräldrar 
med barn i grundskolan. 
 
Marj Horne är en av de personer som inspirerat till förslagen till samverkan. Hon 
arbetar som lärarutbildare och forskare i Melbourne. 1985 startade hon tillsammans 
med några andra ett liknade projekt i Australien, det kallas för Family Math. 
Projektet har nu spridit sig och flera länder har engagerat sig, däribland Sverige. 
Family Math är en samverkansform mellan föräldrar och lärare. Barn och vuxna 
kommer tillsammans till skolan på kvällstid för att prata och göra matematik. Många 
förknippar matematik med räkning, men på mattekvällarna blir de medverkande 
medvetna om att ämnet även innefattar mönster, geometri, logiskt- och kreativt 
tänkande, sannolikhet och statistik. Tanken med uppgifterna är att det skall uppstå 
diskussioner. Det är vägen till lösningen som är det intressanta, en del uppgifter har 
inte någon entydig lösning. 
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Det är viktigt med föräldrarnas inställning till matematik. Det påverkar även barnets 
lärande. Under tidigare matematikkvällar framgår det enligt boken att föräldrarna 
bland annat vill: 
 

• få råd och stöd i hur de kan utmana och engagera sina barn hemma… 
• få information om och exempel på ”hur de räknar i skolan idag”… 
• veta hur olika arbetssätt och arbetsformer fungerar och varför de används, 
• ha information om kursplanen i matematik och hur den kan tolkas, 

 
 (Familjematematik, 2004, s 1) 
 
De uppgifter som föreslås i boken är bland annat hämtade från Family Math 
projektet och sedan omarbetade för att passa svenska förhållanden. Enligt boken 
skall projektet inte bli ytterligare en sak som läggs på föräldrarna utan det framgår 
tydligt att uppgifterna skall kännas relevanta och betydelsefulla. Föräldrarna skall 
känna att de har nytta av sina nya kunskaper och att de får användning för dem. 
Delaktiga föräldrar är enligt lärarna en förutsättning för att barnen/eleverna skall ha 
goda studieframgångar. 
 
Det finns många vinster med samverkan. För att locka så många föräldrar som 
möjligt till dessa mattekvällar får läsaren tips om hur de kan lyckas. Att låta eleverna 
skriva inbjudan kan vara ett knep.  
 
Att föräldrarna är barnets första lärare är kanske inte så svårt att räkna ut. Det är 
därför viktigt att föräldrarna förmedlar en positiv känsla till barnet när det gäller 
lärande. Det är läraren och föräldrarna som senare har det gemensamma ansvaret 
tillsammans med barnet för lärandet. Att anordna olika typer av samverkansformer 
och samarbete mellan hem och skola är en god grund för att arbetet med lärandet 
skall lyckas. Det har länge varit en självklarhet att föräldrarna hjälper till med barnets 
läsutveckling. Nu är det dags att matematiken får en lika betydande roll. 
 
Föräldrarna vet att matematik är ett mycket viktigt ämne och de vill också att deras 
barn skall lyckas bra i det. Föräldrarna känner liten tilltro till att de kan hjälpa sina 
barn, det känns inte lika självklart som med läsningen. Förälderns attityd till 
matematiken påverkar också deras barn. Att samverka med hemmet i matematik 
hoppas utredarna skall leda till mer positiva attityder som leder till att lusten att lära 
mer matematik ökar. 
 
Familjematematik (2004) ger många förslag på aktiviteter, bland annat: 

• Kaffe med matte 
• Gemensamma aktiviteter 

 
Många av dessa övningar kan leda till både diskussioner och glada skratt. 
Aktiviteterna stimulerar kreativiteten och det logiska tänkandet. 
 
I Familjematematik (2004) får man även förslag på andra typer av samverkan, 
såsom: 

• Informationskvällar 
• Matematikdagar 
• Aktiviteter att ta hem 
• Läxor 
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• Biblioteksmaterial 

2.5 Föräldrar – en resurs 
 
Englund (1998) förklarar att lärare inte alltid sett föräldrarna som en resurs. I och 
med att Lpo 94 trädde i kraft ändrades inställningen. Lärarna öppnade upp skolan på 
ett sätt som inte skett tidigare. Många föräldrar kände inte igen skolans sätt att agera, 
de jämförde med hur det var när de gick i skolan. Det är inte alltid lätt med 
förändringar, det gäller att föräldrarna förstår varför och hur förändringarna 
påverkar barnet. Även om många förändringar innebär något positivt kan det istället 
göra föräldrarna osäkra. De börjar tvivla på metoden, men även på sin egen förmåga 
att kunna hjälpa sina barn.  
 
Enligt Englund (1998) är det enda botemedlet mot osäkerheten och de negativa 
attityderna: information. Hon påpekar att det kanske inte räcker med att ha ett 
föräldramöte som tidigare, utan att man bör ägna ett möte åt enbart matematik. Man 
kan även informera om matematiken på andra sätt, till exempel genom en frivillig 
föräldracirkel om matematikundervisningen. Ett annat exempel kan vara att en lärare 
som arbetar med barn i år 2 är med på föräldramötet för år 1 för att informera om vad 
som förväntas av barnen nästkommande läsår. Englund (1998) nämner även att en 
skola arbetat med föräldraträffar på kvällstid. 
 
Det är viktigt att föräldrarna känner att de duger, påpekar Englund (1998). Föräldrar 
har oftast en annan strategi än vad barnet har för att lösa ett problem. Englund anser 
att det är barnets lösning som skall gälla och att föräldern får stå tillbaka med sitt 
alternativ på lösning. När barnet själv får tänka, ökar också kunskaperna och 
självförtroendet. Barn är väldigt kreativa och många gånger kommer de på en lösning 
som den vuxne inte tänkt på. 
 
Englund (1998) förespråkar laborativt material som grunden för matematikinlärning. 
Hon anser också att matematiska begrepp såsom stor, större, störst, tung, tyngre, 
tyngst och så vidare kan förankras med hjälp av det laborativa materialet. Att låta 
barnet vara med i vardagssysslor kan också stärka dennes matematiska kompetens. 
Många uppgifter kan lösas på olika sätt, men ändå bli rätt. En viktig sak att tänka på 
är att samtala. När barnet samtalar tillsammans med någon annan, oavsett ålder, får 
denne möjlighet att strukturera sina tankar och även upptäcka olika lösningar på sina 
funderingar. 
 
Att använda olika strategier och förslag till lösningar är enligt Englund (1998) det 
som innehåller det matematiska stoffet. De algoritmer som barnets föräldrar lärde sig 
i skolan används senare nuförtiden. Barnet lär sig att räkna i huvudet först, 
algoritmerna kommer in senare i matematikundervisningen. Om läraren vill undvika 
att föräldrarna lär ut de tidigare algoritmerna är det viktigt att läraren informerar 
föräldrarna om vad som gäller. Englund (1998) anser att läraren bör förklara för 
föräldrarna varför man räknar på det sätt man gör. Det är en fördel om barnet först 
lär sig en god taluppfattning och egna strategier.  Genom information till föräldrarna 
har läraren lättare att få ett samarbete med föräldrarna, vilket kan ha stor betydelse 
för barnets lust att lära matematik.  

Englund (1998) föreslår att föräldrarna kan hjälpa sina barn genom att lyssna och 
diskutera. Att diskutera till exempel bilmärken, bygga med klossar, räkna bilar och 
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att ramsräkna förstärker barnets matematiska färdigheter. Det gäller att det sker på 
barnets villkor dock. 

2.6 Barnets världar 
 
Flising m fl (1996) förklarar att barn lever i olika ”världar”. I varje värld finns också 
olika vuxna med olika roller och funktioner. De vuxna har oftast regler och 
värderingar som skiljer dem åt. Ett barns världar kan bestå av till exempel hemmet, 
skolan, föreningsverksamhet och kompisar. Det är oftast lätt för barnet att förstå sin 
världs ramar och vad som är tillåtet. Det är inte nödvändigtvis det bästa att de vuxna i 
de olika världarna har samma regler. Det kan vara skönt för barnet att tillåtas ha 
olika identiteter. Flising m fl (1996) anser att: ”Det är oerhört viktigt att de vuxna i 
barnets omgivning har kontakt och samverkar med varandra och utvecklar 
förtroende för och tillit till varandra.”(s 51.) Det är därför viktigt att föräldrarna 
känner till barnets olika världar och att de vuxna förstår att de behövs av olika 
anledningar. 

3. Teori 
 
I denna del kommer jag att beskriva hur den sociokulturella utvecklingsteorin kan 
interagera med min uppsats. Bronfenbrenners teori är också en viktig teori att 
nämna. Jag kommer även att hänvisa till Lpo 94, där det tydligt framgår att skolan 
skall samarbeta med hemmet.  

3.1 Sociokulturell utvecklingsteori 
Enligt Säljö (2000) är Lev Vygotsky den person som är mest känd inom den 
sociokulturella utvecklingsteorin. Vygotsky menar att inlärning sker genom samspel 
med andra människor. Det är den sociala miljön som individen befinner sig i, som 
utvecklar individen. Individen både påverkar och påverkas av miljön. Lärandet är en 
social företeelse och i skolan sker ett sådant lärande.  
 
Säljö (2000) beskriver att vi lär oss genom mediering, förtolkning, av omvärlden. 
Människorna runt omkring oss blir medaktörer som med hjälp av sina erfarenheter 
får oss att förstå hur omvärlden fungerar. Barnet är väldigt beroende av vuxna för att 
kunna appropriera, ta till sig kunskaper. Den proximala utvecklingszonen är ett 
uttryck som enligt Säljö (2000) förknippas med Vygotsky. Det är den närmaste 
utvecklingszonen hos ett barn. Vissa saker klarar ett barn av att lära sig själv, men om 
ett barn med hjälp av en vuxen eller mer erfaren person gör något för första gången 
har barnet lättare att senare klara uppgiften på egen hand.  
 
Genom att interagera med en annan människa lär sig barnet så småningom att utföra 
en uppgift själv. Samspelet mellan människor är viktigt för att utveckla denne. Den 
proximala utvecklingszonen är den närmaste zonen. Den kan likställas med ett skal 
runt en kärna, kärnan växer hela tiden och blir större och större. Den proximala 
zonen är den som alltid är nästa steg i barnets utveckling. 

3.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
En annan teori som enligt Andersson (1986) är en utvecklingsekologisk teori är 
Bronfenbrenners teori. Enligt den kan ”miljön uppfattas som en serie 
sammanhängande strukturer, där den ena ryms inuti den andra, ungefär som 
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kinesiska boxar eller ett antal ryska dockor” (s 20). Barnet ingår i flera olika 
”världar” enligt Flising m fl (1996). Det kan beskrivas som att barnet ingår i olika 
mikrosystem. Från början handlar det om barnets närmiljö såsom hemmet till att 
senare även omfatta skola, kompisar och eventuellt föreningsliv. 
 
Andersson (1986) beskriver att barnet senare skapar relationer till de olika miljöerna. 
De olika mikrosystem som barnet ingår i är beroende av varandra. Barnet-hemmet, 
barnet-skolan och barnet-kompisar interagerar enligt Bronfenbrenners teori och 
tillsammans bildar de ett mesosystem. Alla dessa relationer påverkar barnets 
utveckling. Det är viktigt att de vuxna i detta mesosystem interagerar enligt Flising m 
fl (1996). 
 
Föräldrarna och deras arbets- och kamratförhållanden påverkar barnet indirekt. 
Enligt Bronfenbrenners teori kallas detta för exosystemet. Exosystemet är utanför 
barnets olika mikro- och mesosystem, men det påverkar ändå barnet i någon mening. 
Det slutliga systemet kallas enligt Bronfenbrenners teori för makrosystem. Här ingår 
de olika samhällsfunktioner som påverkar medborgarna och även de olika systemen 
inom teorin enligt Andersson (1986). 
 

Figur 1: Källa: Internet  

3.3 Lpo 94 
Enligt Lpo 94 är utbildningen en fråga om att överföra bland annat värden och 
kunskaper från en generation till en annan. Det är viktigt att eleven får möjlighet att 
samarbeta och diskutera med andra. På så sätt sker ett utbyte av kunskaper och 
erfarenheter och det är avgörande för elevens intellektuella utveckling. 

4. Metodologi 

4.1 Urval 
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur den utvalda skolan samarbetar med 
hemmet när det gäller matematikämnet och om det kan ha någon betydelse för det 
dagliga arbetet i skolan. För att få svar på mina frågor besökte jag den utvalda skolan, 
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som är belägen i en kommun i Mellansverige. Skolan är en grundskola med 
förskoleklass till år 5.  
 
Jag besökte först andra skolor som är centralt belägna i kommunen för att se om jag 
kunde göra en liknande studie på dessa skolor. Tyvärr var det ingen som hade en 
uttalad samverkan mellan hem och skola i matematik.  
 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Stukát (2005) och Denscombe (2000) beskriver olika datainsamlingsmetoder, jag 
använde mig av två. Jag valde att kombinera intervjuer med observationer, på så sätt 
blev det lättare för mig att förstå processen med föräldrautbildning i matematik. 
Enligt Stukát (2005) kan en observation vara lämplig när man vill se att det som 
respondenten (den intervjuade personen) har berättat verkligen sker i praktiken. Vid 
en intervju eller enkät kan det hända att respondenten inte är helt sanningsenlig, 
därför kan en observation vara ett lämpligt komplement till intervjun. Den 
intervjuade läraren kallas här för respondenten. 
 
Min undersökning har skett med ett kvalitativt synsätt. Enligt Stukát (2005) är det 
vanligt att använda sig av öppna intervjuer och ostrukturerade observationer vid en 
kvalitativ undersökning. Stukát (2005) förklarar också att det är helheten som 
eftersträvas, inte delarna. Det går inte att generalisera mitt resultat, utan det som jag 
fått reda på gäller på den här specifika skolan. På övriga skolor i landet där den här 
typen av samverkan existerar kan till exempel syftet vara ett helt annat. Stukát 
(2005) påpekar också att den kvalitativa undersökningen kan vara svår att 
generalisera. Ett problem med reliabiliteten (tillförlitligheten) kan vara det låga 
antalet respondenter. 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Intervju 
Jag kontaktade de berörda lärarna i god tid för att boka en lämplig tid för att utföra 
min intervju. Jag ville vara säker på att de tillfrågade lärarna hade möjlighet att svara 
på mina frågor utan att jag inkräktade för mycket på deras planeringstid. Eftersom 
jag har en bra relation till de tillfrågade lärarna kändes valet med intervju som en bra 
metod för att få svar på mina frågor. Denscombe (2000) nämner att de personliga 
intervjuerna är lätta och enkla att arrangera. Under en vårtermin händer det mycket i 
skolan och därför kändes detta som ett klokt val. De frågor som jag ville ha svar på 
var de som ingår i min frågeställning, mitt syfte var inte att ta reda på fakta om 
respondenten.  
 
Jag frågade fyra lärare på skolan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju 
angående skolans föräldrautbildning i matematik. De tillfrågade lärarna är också de 
som ansvarar för dessa utbildningar. Valet av lärare kändes således naturligt. Av de 
fyra tillfrågade lärarna var det en som tackade nej på grund av nationella prov och 
skolverksbesök. Jag anser ändå att jag fått svar på mina frågor från de övriga tre. 
 
Jag utförde ostrukturerade intervjuer, vilket innebar att respondenten fick svara på 
tio öppna frågor. Respondenten pratade fritt utifrån frågan. Ibland svävade 
respondenten ut i svaret, för att sedan återkomma till frågan.  
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Jag valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Denscombe (2000) 
påpekar att det är viktigt att man har kontrollerat sin utrustning innan den används. 
Jag hade gjort en provinspelning och sett till att batterierna var nya innan 
intervjutillfället. Jag hade också för säkerhets skull tagit med mig extra kassettband 
och batterier. 

4.3.2 Observation 
Som ett komplement till mina intervjuer utförde jag en observation vid en 
föräldrautbildning. Jag valde att vara med när förskoleklassen och år 1 hade sin 
utbildningskväll. Genom att sitta med vid en utbildning fick jag en bättre bild av det 
lärarna svarat vid intervjun. Jag ville gärna se med egna ögon att metoden fungerade 
och även hur pedagogerna arbetade med föräldrautbildningen. Denscombe (2000) 
beskriver att en deltagande observation innebär att observatören är där, men att 
observatören inte behöver var med i hela situationen. Jag valde att ha en neutral roll 
samtidigt som jag var aktiv genom mitt lyssnande. 
 
Jag hade en osystematiserad observation. Jag förde noggranna anteckningar över det 
jag såg. En osystematiserad observation innebar att jag inte hade bestämt i förväg vad 
jag skulle titta på. Enligt Stukát (2005) måste man ha ett mål med sin observation. 
Lärarna delade ut ett material till alla närvarande. Jag kunde enkelt följa strukturen 
genom att följa med i materialet och därifrån visste jag vad jag skulle observera.  
 
Jag har även gjort en observation vid ett klassmöte som läraren i år 4 hade. Under 
min intervju med läraren framkom det att eleverna skulle ha klassmöte bara ett par 
dagar efter intervjun. Även här hade jag en ostrukturerad observation. Jag 
observerade både elever och deras anhöriga. 

4.3.3 Analys av insamlad data 
Jag sammanställde svaren från mina intervjuer och tog sedan hänsyn till de 
inlärningsteorier som presenterades under punkt tre i min uppsats. Jag har sedan 
försökt att koppla teorierna till det redovisade resultatet.  

4.3.4 Resultatredovisning 
Jag redovisar resultatet i tre delar. Under den första delen är intervjuerna 
sammanfattade efter varje fråga. Jag skiljer på varje lärares svar, det sker dock som 
en sammanfattning. Frågorna och transkriberingen från intervjuerna, se bilaga 1 
och 2. 
 
Under del två och tre kommer jag att redovisa för de observationer jag gjorde. Jag har 
tagit med det material som föräldrarna fick vid utbildningstillfället den 23 september 
2008. Se bilaga 3. 

4.3.5 Trovärdighet/tillförlitlighet 
Jag valde att göra en kvalitativ studie av ett skolfenomen. Eftersom jag enbart frågade 
tre personer kan min undersökning på inga villkor kallas för generaliserbar. De svar 
jag fått kan endast avläsa respondenternas känslor och åsikter över mina specifika 
frågor. En annan frågeställare eller en annan respondent hade troligtvis gett 
undersökningen ett annat resultat. De observationer jag gjorde skulle också de kunna 
ge olika resultat beroende på lärarens inställning till ämnet som behandlas, 
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dagsformen på föräldrarna och eleverna och även tidigare erfarenheter för både 
förälder och elev. 

4.3.6 Forskningsetiska principer 
Det fanns flera forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid undersökningen. 
Enligt humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR:s) etiska principer (2007) 
finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till. Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjandekravet. 
 
Jag har under min undersökning meddelat de intervjuade lärarna att det sker 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Jag har även 
informerat dem om vad syftet med mina intervjuer och observationer varit. 
(informationskravet och samtyckeskravet) 
 
Under föräldrautbildningen presenterade jag mig och talade om mitt syfte med min 
närvaro. Det var viktigt att alla inblandade i min undersökning visste och förstod att 
det jag observerade skulle behandlas konfidentiellt och enbart användas till min 
undersökning och ingenting annat. (konfidentialitetskravet) 
 
Mina ljudupptagningar har enbart varit för mig och kommer inte att användas i något 
annat syfte än det jag tänkt från början. (nyttjandekravet) 

5. Resultat 
 
Under denna punkt kommer resultatet från intervjuer och observationer att 
redovisas. Data analyseras genom de teorier som beskrivits under punkt tre. Lärarna 
som intervjuats arbetar för tillfället i förskoleklass (Fsk), år 1 och år 4.  
 

5.1 Intervjuresultat 
De svar som jag redogör för nedan är sammanfattningar av transkriberingen.  

5.1.1 Intervju – lärare 1, år 4 
Läraren arbetar med eleverna i år 4 och 5. Hon har varit anställd i kommunen i drygt 
40 år och har stor erfarenhet av olika läroplaner och strategier.  
 

• Hur länge har skolan anordnat föräldrautbildning i matematik? 
 
Läraren kan inte riktigt svara på frågan, men hittar sedan anteckningar från en 
utbildning från 2003. Första gången hade de utbildningen både på höst- och 
vårterminen. Nu har det den enbart på höstterminen när det är nytt för eleven. (Det 
är inte säkert att innehållet är nytt, men eleven kommer till skolan med nya 
förhoppningar och förväntningar.) 
 

• Vad är skolans syfte med utbildningen? 
 
Syftet är enligt läraren att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn hemma med läxor. 
Eftersom skolan arbetar med olika strategier i de fyra räknesätten (addition, 
subtraktion, multiplikation och division) vill de att föräldrarna skall förstå 
strategierna. Föräldrarna har i regel lärt sig andra sätt att räkna och risken till 
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konflikter mellan barnet och föräldern är stor. Läraren har många gånger förstått att 
det blir bråk hemma. 

• Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
En lärare på skolan var bekant med en av författarna till läromedlet Abakus, det 
innebar att skolans lärare fick en utbildning av författaren. Under sex heldagar gick 
de igenom hur de skulle använda läromedlet. Läraren hade även gått några enstaka 
fortbildningskurser och läst böcker inom ämnet. Skolans personal kom sedan 
gemensamt överens om att de skulle satsa extra på matematiken. Den här 
föräldrautbildningen är skolans egen idé.  
 
Läraren förklarar att skolan använder sig av vågräta algoritmer. De flesta föräldrar 
har lärt sig den lodräta algoritmen. Många gånger uppstod det bråk hemma för att 
föräldrarna inte hade kunskaper om den strategin. Eleverna räknar med talsort för 
talsort och skolan anser att det är viktigt att eleven skall förstå vad den gör. De utgår 
från positionssystemet och förståelsen för det. Eleverna kände en frustration när 
föräldrarna visade dem uträkningar som inte överensstämde med lärarens och då 
valde skolan att starta en utbildning i matematik för föräldrar. Enligt läraren ger den 
vågräta algoritmen en större förståelse. Hon anser att den lodräta algoritmen 
handlade om mekanisk inlärning och att det var många elever som aldrig förstod det. 
Läraren berättar att hon varit med i en grupp som kallades för ”Röda tråden” som 
bestod av lärare från grundskolans alla stadier. Läraren som arbetade med 
grundskolans senare år tyckte att skolans strategier var bra och ville att de skulle 
fortsätta med det.  
 
(Förklaring: 
 
Lodrät algoritm: 132 
                             +321 
                               453 
 
Vågrät algoritm, med talsort för talsort: 132 + 321 = 400 + 50 + 3 = 453 
 
Positionssystemet: ”Ett positionssystem är en typ av talsystem där talvärdet av en 
sifferföljd inte bara bestäms av siffrornas tilldelade värden utan även av deras 
positioner i följden.” (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Positionssystem) 
 
Röda tråden: ”Ett kännetecken på en sammanhållning mellan en F – 9 skola är att 
samma elevgrupp passerar genom skolsystemet tillsammans under alla skolår.” 
”Ansatser har gjorts för att se ”den röda tråden” i Centrumområdet där man försökt 
överbrygga uppdelningen mellan F – 5 och 6 – 9.”  
(Källa: http://www.strangnas.se/Barn--utbildning/Allman-
information/Skolutredning-2008/skolutnyheter/En-sammanhallen-F---9-skola/)) 
 

• Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni att 
föräldrarna skall lära sig? 

 
Enligt läraren är det strategierna som är det viktiga. Det är ingen skillnad på 
problemen, utan på algoritmerna. Läraren försöker under utbildningstillfället att gå 
igenom och ha övningar på alla olika strategier. Det som eleverna lärt sig mest om är 
att ta talsort för talsort. Det gäller oavsett vilket räknesätt som bearbetas. Skolan vill 
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att föräldrarna också skall förstå det sättet att räkna. Läraren beskriver att de 
använder uttryck som ”öka-öka” och ”minska-minska”, men att det är svårare att 
förstå. Hon har märkt att även en del föräldrar har svårt att förstå den strategin. 
Läraren har upplevt att många föräldrar har haft svårt att förstå den vågräta 
algoritmen till en början, men att de flesta sedan har klarat det. Läraren förklarar att 
det här inte är något nytt och konstigt, men att det ger en större förståelse. 
 
Läraren berättar att de fortfarande har vissa övningar som behöver automatiseras. De 
använder sig av additions- och subtraktionstabellerna upp till 19 och sedan 
multiplikationstabellerna upp till tio. Om eleverna kan dessa tabeller kommer de 
alltid att kunna dela upp olika tal för att passa tabellerna.  
 
(Förklaring:  
Exempel på hur lilla subtraktions- och stora additionstabellen kan se ut. 

 
 
 
 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 
9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 
8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 
7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 
6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 
5-1 5-2 5-3 5-4 
4-1 4-2 4-3 
3-1 3-2 
2-1 
 

 
 
 

11+1 11+2 11+3 11+4 11+5 11+6 11+7 11+8 11+9 
12+1 12+2 12+3 12+4 12+5 12+6 12+7 12+8 
13+1 13+2 13+3 13+4 13+5 13+6 13+7 
14+1 14+2 14+3 14+4 14+5 14+6 
15+1 15+2 15+3 15+4 15+5 
16+1 16+2 16+3 16+4 
17+1 17+2 17+3 
18+1 18+2 
19+1 
 
Figur 2: (Källa: Sofia Dahlquist, Göteborgs universitet, Göteborg – www.lektion.se)) 
 

• Ser ni föräldrarna som en homogen grupp? 
 
Läraren anser inte att det är en homogen grupp när man utgår från deras 
förkunskaper. Alla föräldrar har fått lära sig någonting inom ämnet, men det är 
väldigt olika. Läraren berättar att det hänt att hon under ett utbildningstillfälle ibland 
fått ställa sig och undervisa föräldrarna på samma sätt som hon gör med eleverna. 
Många föräldrar har lärt sig mekaniskt och har svårt att förstå skolans strategier. 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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• Om nej på ovanstående fråga: Hur individualiseras utbildningen till varje 
enskild förälder i relation till just deras barn? 

 
Läraren lägger upp utbildningen för en homogen grupp, de får sedan några övningar 
under kvällen som skall lösas. De föräldrar som har svårigheter är alltid välkomna till 
nästa utbildningstillfälle. Läraren försöker vara så tydlig som möjligt med att 
beskriva positionssystemet, talsort för talsort och matematikens historia.  
 

• Vad har ni sett för effekter på klassrumssituationen, efter ett 
utbildningstillfälle? Till exempel: kunskapsutveckling, attityd, övrigt. 

 
Läraren kan inte säga att hon sett några effekter, men hon tror att föräldrarna nu 
försöker förklara på det sättet som skolan gör. När läraren tar emot eleverna har de 
gått på skolan i många år redan. Det innebär att eleverna redan blivit inskolade i 
dessa strategier och i sättet att tänka. 
 

• Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? Till  
exempel: attityd, intresse, övrigt. 

 
Även här har läraren svårt att säga något specifikt. Läraren menar att skolan ger 
föräldrarna en chans att förstå strategierna och på så sätt en chans för dem att hjälpa 
sina barn. Läraren tror att de andra lärarna på skolan, som arbetar med de yngre 
barnen lättare kan svara på frågan. Hon hoppas att det finns en skillnad i de tidigare 
åren, läraren undrar varför de skulle fortsätta med utbildningen om den inte 
behövdes. 
 

• Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som 
varit med på utbildningen? 

 
De elever som har föräldrar som gått på utbildningen, det är de som får stöd i allting 
hemma, förklarar läraren. De föräldrar som inte kommer på utbildningen ger heller 
inget annat stöd hemma. 
 

• Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så 
fall med vad? 

 
Här svarar läraren med ett klart nej! Läraren anser att utbildningen är för att visa 
skolans strategier i matematik. När skolan startade utbildningen var det något unikt. 
Läraren berättar att flera skolor och även läroboksförfattare har uppmärksammat 
strategierna och sättet att arbeta på. Läraren menar att det här inte är något 
märkvärdigt, men att hon är glad att de drog igång med det. Hon berättar att rektorn 
på skolan var stolt för att han sett i en skolledartidning att de hade uppmärksammat 
föräldrautbildningen. 

5.1.2 Intervju – lärare 2, förskoleklass 
Läraren arbetar i förskoleklass (Fsk) och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat 
länge på skolan och är den första kontakten som de nya barnen och föräldrarna 
möter. 

• Hur många gånger har du varit med på föräldrautbildningen? 
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Läraren har varit med vid alla tillfällen. Hon var en av dem som startade det hela. 
• Vad är skolans syfte med utbildningen? 

 
Läraren menar att syftet med utbildningen är att föräldrarna skall få insikt i hur 
skolan arbetar. Hon förklarar att skolan inte arbetar med matematiken på det gamla 
traditionella sättet. Läraren beskriver att de arbetar mer med barnet och att barnet 
skall tänka matte. Barnet skall tänka i andra banor än bara att 1+1 är 2. Läraren vill 
att även föräldrarna skall förstå det.  
 
Läraren har upplevt att föräldrarna blir glada när de förstår tankarna. Många 
föräldrar har svårt att förstå att man kan arbeta med matematik med små barn. 
Läraren försöker få föräldrarna att förstå tänket, att matematiken finns i vardagen. 
Hon beskriver hur man i vardagliga situationer kan få in många olika matematiska 
begrepp. Läraren vill att föräldrarna skall bli delaktiga i hemmet genom de kunskaper 
de får på utbildningen. Under utbildningen går läraren även igenom målen för 
förskoleklassen, där framgår bland annat vilka begreppsord barnet skall känna till 
och kunna. 
 

• Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
Läraren beskriver hur det har utvecklats och vuxit fram ett önskemål från 
föräldrarna. Från början hade man utbildningen på prov, men sedan har det bara 
fortsatt. Läraren berättar att utbildningen har ändrat form, från att först innefattat 
tre årskurser per tillfälle till att nu vara två årskurser per gång. Hon anser att det är 
svårt för föräldrarna att sätta sig in i vad deras barn skall kunna flera år i förväg. 
Läraren förklarar att matematiken ungefär är densamma för Fsk och år 1, år 2 och 3 
och för år 4 och 5, därför ser utbildningen ut så nu.  
 

• Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni att 
föräldrarna skall lära sig? 

 
Läraren vill att föräldrarna skall känna att de själva duger att lära ut till sina barn. 
Hon vill att föräldrarna skall bli medvetna om matematiken som finns i vardagen och 
att de skall prata om det med sina barn. 
 

• Ser ni föräldrarna som en homogen grupp? 
 
Under utbildningen för Fsk och år 1 visar läraren hur de arbetar. Det är två lärare vid 
varje tillfälle som delar upp de olika åren. Alla föräldrar är där under hela 
utbildningstillfället och får således samma information. Läraren förklarar att det 
oftast kommer föräldrar till barn i Fsk, men de får ändå det gemensamma tänket. 
Läraren anser att det är bra att alla föräldrar har grunden innan de kommer till de 
högre åldrarna. Barnen befinner sig på olika nivåer och det kan vara olika saker inom 
matematiken som saknas. Läraren visar hur deras häfte ser ut som föräldrarna får 
under utbildningen. Föräldrarna får lära sig på samma sätt som läraren visar barnen. 
 

• Om nej på ovanstående fråga: Hur individualiseras utbildningen till varje 
enskild förälder i relation till just deras barn? 
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Läraren förklarar att man inte ser på det enskilda barnets behov, det tar man vid 
enskilda samtal. 

• Vad har ni sett för effekter på klassrumssituationen, efter ett 
utbildningstillfälle? Till exempel: kunskapsutveckling, attityd, övrigt. 

 
Läraren tror att föräldrarna påverkar sina barn genom att de själva blivit medvetna. 
Hon anser att barnen kan väldigt mycket och att det gäller att ta tillvara på det och gå 
vidare. Läraren förstår inte när matten börjar bli svår för barnen. Hon tror att det kan 
bero på att det blir svårt att tänka ut när de både skall läsa och räkna samtidigt. 
Läraren märker att barnen har så dåligt tålamod idag och hon tror att det kan vara en 
anledning till att matematiken blir svår. 
 

• Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? Till 
exempel: attityd, intresse, övrigt. 

 
Läraren menar att de föräldrar som kommer på utbildningen är mer engagerade och 
intresserade. Det är många föräldrar som kommer och det är många som 
återkommer. Läraren tycker att det är bra att föräldrarna säger till om de inte förstår. 

• Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som 
varit med på utbildningen? 

 
Läraren tycker inte att hon märkt någon skillnad. Hon anser att det är för tidigt att 
avgöra eftersom utbildningen är på hösten. Läraren tror att man kan märka det när 
barnet blir äldre, när de behöver mer hjälp från föräldrarna. De barn som inte har 
föräldrar som hjälper till får det svårare. 
 

• Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så 
fall med vad? 

 
Läraren berättar att de fått önskemål från föräldrar om utbildning i både SET (Social 
och emotionell träning) och i svenska. Ibland har läraren haft SET utbildning på 
föräldramöten. Läraren är själv specialutbildad i SET och känner därför att hon kan 
hålla en sådan utbildning. Skolan arbetar med ett material som heter 
Bornholmsmodellen, men där har ingen utbildning till föräldrarna skett. Vid förra 
föräldramötet hade läraren bjudit in en gästföreläsare som pratade om vikten av att 
läsa för sina barn. Det var väldigt bra, läraren tänker ha det fler gånger. 
 
Under föräldramötena går läraren igenom målen i svenska, matematik och sociala 
mål för att föräldrarna skall veta vilka krav skolan har på barnen och vilka 
förväntningar föräldrarna skall ha. Läraren anser att genomgången av målen också är 
som en utbildning. 
 
(Förklaring:  
 
SET: ”SET programmet är uppbyggt så att följande moment tränas regelbundet och 
med stigande svårighetsgrad:  
 

Att hantera sin känslor  
Självkännedom  
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Motivation  
Empati  
Social kompetens” (Källa: http://www.set.st/syfte.htm) 

 
Bornholmsmodellen: ”En mängd forskningsresultat har under de senaste 
decennierna visat på ett starkt samband mellan den fonologiska medvetenheten och 
ett barns förmåga att förstå den alfabetiska principen och utveckla en god 
läsförmåga. Inspirerad av forskningen om fonologisk medvetenhet startade en 
grupp skolpsykologer på Bornholm ett mer omfattande projekt med Ingvar 
Lundberg som vetenskaplig ledare.” ” Bornholmsmodellen har med tiden blivit ett 
begrepp bland förskollärare och arbetet enligt modellen står inskrivet i många 
kommuners utvecklingsplaner. Bornholmsmodellen har nu utvecklats till ett samlat 
pedagogiskt arbetssätt, där målet är att utveckla och fördjupa barnens fonologiska 
medvetenhet.” (Källa: http://www.bornholmsmodellen.nu)) 

5.1.3 Intervju – lärare 3, år 1 
Läraren arbetar nu i år 1. Hon är den läraren som arbetat kortast tid på skolan (av 
dem som intervjuats). Läraren har arbetat med Fsk, år 1 och 2. 
 

• Hur många gånger har du varit med på föräldrautbildningen? 
 
Läraren var inte med första året som utbildningen hölls, men sedan har hon varit 
med alla gånger. 
 

• Vad är skolans syfte med utbildningen? 
 
Läraren förklarar att det är ett annat tänk med positionssystemet och den vågräta 
algoritmen. Föräldrarna tyckte att det var svårt och de ville ha information.  
 

• Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
Läraren anser att om man skall nå föräldrarna måste man träffas på kvällstid. Hon 
menar att matematiken är ett laddat ämne och om föräldrarna inte tycker om 
matematik gör inte barnen det heller. Läraren tror att den här typen av utbildning 
kan få föräldrarna att se positivt på matematiken. 
 

• Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni att 
föräldrarna skall lära sig? 

 
Läraren vill att föräldrarna skall förstå den vågräta algoritmen. De behöver känna till 
matematikens historia för att förstå positionssystemet. Läraren förklarar att det till 
läromedlet finns ”fiskakort” för att öva additions- och subtraktionstabellerna. De lär 
föräldrarna de olika strategierna. 
(Förklaring:  
 
Fiskakort är ett självrättande kortsystem. Eleven har små kort där det på framsidan 
står en uppgift. Till exempel: 5 + 4. På baksidan av kortet skriver eleven summan av 
talet: 9. Eleven kan sedan själv öva och förhöra sig på de olika tabellerna.) 
 

• Ser ni föräldrarna som en homogen grupp? 
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Läraren förklarar att alla föräldrar får samma information. 
 

• Vad har ni sett för effekter i klassrummet och från hemmet, efter ett 
utbildningstillfälle? Till  exempel: kunskapsutveckling, attityd, övrigt. 

 
Läraren anser inte att hon sett någon skillnad på barnen, men däremot på deras 
hemläxor. Föräldrarna förstår vad de skall göra. Läraren känner att hon kan se på 
vissa barn att deras attityd till ämnet har förändrats och hon tror att det kan bero på 
att föräldrarna har ändrat sin inställning till matematiken, för att de nu behärskar 
den. Läraren har också märkt att de föräldrar som varit på utbildningen vågar fråga 
om saker de inte förstår. 
 

• Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som 
varit med på utbildningen? 

 
Läraren säger att de barn som har det svårt oftast inte har föräldrar som kommer på 
utbildningen. De barnen fortsätter att ha det svårt. Läraren kan se att de barnen inte 
får någon stöttning i hemmet. Vissa barn har föräldrar som inte kommer, men de 
barnen kan ha äldre syskon vilket innebär att föräldrarna redan har tänket.  
 

• Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så 
fall med vad? 

 
Läraren menar att mattekvällarna är speciella. I svenska har de något som kallas för 
”kodknäckarna”. Då har specialpedagogen informerat om det på föräldramötet. 
Kodknäckarna är ett läsprojekt som involverar hemmet. Det är tänkt att föräldrarna 
skall få hjälp med att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter. Föräldrarna får 
ett informationsmaterial som innehåller en broschyr och en CD-skiva. Det här är 
enligt läraren en hemmakurs, men ändå ett samarbete mellan hem och skola. 
Projektet har pågått i två år. 

5.2 Observationsresultat 

5.2.1 Föräldrautbildning 
Föräldrautbildningen ägde rum en tisdagskväll, 23 september 2008. Många föräldrar 
hade samlats för att delta och det handlade i första hand om föräldrar till barnen som 
precis hade börjat i förskoleklassen, men även föräldrar till barn i år 1 var med. Det 
var ett tjugo- trettiotal föräldrar som var där, från vissa familjer deltog både mamma 
och pappa, men de flesta familjer hade en föräldrarepresentant.  
 
Under kvällen var OH-apparaten igång hela tiden och pedagogen bytte bilder 
vartefter ett nytt område behandlades. Det var två pedagoger som höll i utbildningen, 
en för förskoleklassen och en för år 1.  
 

• Pedagogen hälsade välkommen och förklarade att de inledde med 
matematiken för förskoleklassen. 

• Pedagogerna hade klätt ut sig till fåraherdar. 
• Ett litet skådespel ägde rum.  
• Sagan om räknestenarna spelades upp. 
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”Nassim vaktade fåren. 
Varje dag betade fåren på ängen. 
 
Innan det blev mörkt var Nassim tvungen 
att samla ihop fåren. Alla får skulle med hem. 
 
För att hålla reda på hur många får han hade  
använde Nassim stenar. En sten för varje får. 
Stenarna var små och avlånga.”  

(Abakus – Matte från början) 
 
• Den ena pedagogen spelade, den andra läste berättelsen. 
• Här fortsatte pedagogen att förklara att det var så här historien om 

positionssystemet började. 
• De visade genom att rita fåror i sanden. 
• Föräldrarna fick också rita stenar i fårorna i sina häften. 
• Här diskuterades fårorna och hur det sedan blev positioner, beroende på hur 

många stenar det låg i respektive fåra och vad stenen hade för värde i fåran. 
• Många föräldrar diskuterade och funderade. 
• Efter en stunds diskussioner bytte pedagogen ämne. 

 
• Här kom pedagogen in på de olika lägesord som används för de yngre barnen. 

Såsom lång, längre, längst, få, färre, färst, framför, bakom och så vidare. 
• Pedagogen förklarade hur föräldrarna med enkla medel kan prata matte 

hemma med sina barn. 
• Genom att låta barnen vara med i vardagssituationer som till exempel 

middagsdukning, kan många matematiska begrepp praktiseras. 
• Pedagogen visade de mål som skolan arbetat fram för barnen i förskoleklassen. 

 
• Sedan var det dags för pedagogen i år 1 att introducera den första ”riktiga” 

matten.  
• Pedagogen visade även här hur man räknat i olika delar av världen i ett 

historiskt perspektiv. 
• Föräldrarna diskuterade och funderade. Pedagogen kom in på de siffror vi 

använder idag. 
• Sedan handlade det om siffror, tal och de olika räknesätten. 
• Pedagogen visade sedan hur till exempel en femma skall skrivas och hur 

barnen övar det. 
 

• Sedan beskrev pedagogen hur viktig betydelsen av ”lika med” tecknet är. 
Tecknet kan stå på olika platser och det betyder att det skall ”väga” lika mycket 
på båda sidor om tecknet. Allt illustrerades med en våg med två vågskålar. Det 
är viktigt att man uttrycker det som att det är lika med och inte att det blir, 
som många säger. 

• Sedan följde en ny övning för föräldrarna där de fick lösa uppgifter, där lika 
med tecknet var placerat på olika ställen. 

• Pedagogen visade ”100-rutan” som används på olika sätt för att barnen bland 
annat skall få en känsla för vårt talsystem. Eleven kan även med hjälp av 100-
rutan se återkommande mönster. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
 

Figur 3: 100-ruta 
 

• Sedan visade pedagogen hur eleverna redan i år 1 arbetar med de olika 
räknesätten. Hon berörde både addition, subtraktion och division. 

• Föräldrarna fick räkna ut de olika räkneexemplen. Det hördes många skratt 
när de insåg att deras barn lär sig otroligt mycket redan de första åren i skolan. 

• Pedagogerna visade det laborativa material som de använder. Det var allt från 
färgade tandpetare, knappar och låtsas pengar till abakus, som används för att 
illustrera positionssystemet, en- tio- och hundrastavar. 

 
(Förklaring:  
Skolan har en typ av abakus (kulram) som består av en liggande platta. På plattan 
sticker det upp tre till fyra pinnar. Den högra pinnen från personen sett illustrerar 
entalen, den pinnen till vänster om entalspinnen står för tiotalen och så vidare.) 
 

• Föräldrarna satt själva och laborerade med diverse material och andra 
övningar som pedagogen delade ut. 

• Efter cirka två timmar med diskussioner, genomgångar, fika, laborationer och 
räkneövningar avslutades kvällen. 

 
Pedagogen bad cirka var tredje förälder (inte från samma hem), åtta stycken, att 
skriva ner en reflektion över föräldrautbildningen. Här följer deras kommentarer: 
 
”En mycket bra kväll, helt klart värt att komma hit. Jättebra att få höra/se nya 
tänket! Är nöjd. Fortsätt så.” 
 
”Nu börjar jag förstå! Bra med både praktiskt och teoretiskt. Att vi fick boken 
själva göra övningar var bra. Alltid bra att själv få göra t ex Abakusräkningen.” 
 
”Bra. Jag tror att det gäller att få oss föräldrar att ”sänka” sig till en barnnivå. 
Det tyckte jag att ni har visat mycket väl. Bara hem och träna. En bra 
väckarklocka.” 
”Abakus räknesystem var bra för det hade jag ingen aning om. Så 
informationen jag fick var nyttig för att förstå hur det räknas i skolan idag.” 
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”Det var en bra blandning av teori och praktik. Viktigt för oss föräldrar att se 
skillnaden mot hur vi lärde oss, och det fick ni fram bra. Mycket lärorikt. Det blir 
betyget mvg till er. Tack så mycket.” 
 
”Jag tycker att det är bra att få en inblick i barnens vardag. Tyckte att de små 
berättelserna var jättebra och jag tänker på ett annat sätt hur vi kan öva 
hemma. Det var bra att det bara var två årskurser, bättre att komma hit fler 
gånger. Bra övningsexempel.” 
 
”Bra upplägg med bilder, muntlig förklaring och att ni visade i praktiken. Jag 
har nu en bättre insikt i barnens inlärning, metod o s v. Bra att mål visades, 
kriterierna. Bra med ”F-klass och klass 1- info”. Tack för äpplet!” 
 
”Intressant att få lite historik bakom siffrorna, deras utseende och hur 
utvecklingen har gått med att använda fåror o s v. Kul att ni visar och berättar 
på olika sätt, teater varvat med föreläsning. Skönt att få resa på sig och göra 
fysiska övningar. Toppenkväll!” 

5.2.2 Klassmöte 
Nu var det dags för en annan typ av föräldraaktivitet. Läraren brukar få eleverna när 
de börjar i år 4 och de brukar sedan ha ett klassmöte i mitten av vårterminen. Då har 
eleverna och läraren lärt känna varandra ordentligt och arbetet flyter på bra.  
 
Det här klassmötet hölls den 24 mars 2009. Klassen hade fått bjuda in föräldrar, 
mor- och farföräldrar, syskon och andra personer som var betydelsefulla för barnen. 
Alla elever hade bakat något som sedan skulle säljas i pausen. För pengarna som 
klassen fick in skulle de sedan ha en utflykt innan sommaravslutningen som till 
exempel att gå ner till stan och köpa en mjukglass. 
 
Klassmötet innebär att eleverna har övat in ett skådespel över skolans vardagliga 
arbete. Läraren håller sig i bakgrunden och det är eleverna som själva håller i 
kvällens aktiviteter. 
 

• Det började med att en elev som var konferencier hälsade alla välkomna. Hon 
började med att presentera ”Mattesnillena”.  

• En elev berättade att det fanns 237 böcker på ett bibliotek, sedan köpte de in 
746 böcker till.  

• Eleven skrev upp på tavlan: 237 + 746 =. Sedan räknade han ut svaret med 
hjälp av mellanled. 237 + 746 = 900 + 70 + 13 = 983 Svar: 983 böcker. 

• Han drog tydliga bågar under hundra- tio- och entalet från 237 till 746. 
• Svaret är att det nu fanns 983 böcker på biblioteket. Eleven förklarade att han 

hade tagit talsort för talsort. 
 

• Eleven tog ett annat exempel. – Jag har 98 solrosfrön och 176 tomatfrön. 
• Nästa tal som han skrev på tavlan var: 98 + 176 = 
• Han förklarade att han tog 2 från 176 och gav det till 98. 
• 98 + 176 = 100 + 174 = 274 Svar: 274 frön 
• Han berättade att han ”hyfsade” till det. 

 
• Nästa elev berättade att hon skulle visa subtraktion: 
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• ”Sara har samlat stenar. Nu har hon 1375 stycken. När hon är på stranden får 
hon ett hål i påsen och tappar då 573 stycken.” 

• Eleven skrev på tavlan: 1375 – 573 = 1000 – 200 +2 = 802 
• Det kallades talsort för talsort, förklarade hon. 

 
• Nu kom en tredje elev. Han förklarade att han hade 105 gurkor och att han 

sålde 98 stycken. 
• 105 – 98 = 2 + 5 = 7 
• Han förklarade att han räknade upp 98 till 100 och sedan fyllde han på från 

100 till 105. 
 

• Nu var det dags för den fjärde eleven som berättade att det i matematiken 
finns fyra räknesätt. Hon skulle visa multiplikation. 

• Hon skrev på tavlan: 4 • 324 = 1200 + 80 + 16  
• Hon förklarade att hon tänkte att 4 • 300 = 1200, att 4 • 20 = 80 och att 4 • 4 = 

16. Svaret är 1296. Det eleven gjorde kallade hon talsort för talsort. 
 

• Sedan visade hon ett annat exempel: 9 • 506 = 
• Hon förklarade att 9 • 500 = 4500, att 9 • 0 = 0 och att 9 • 6 = 54. Sedan skrev 

hon ut svaret på tavlan: 4500 + 0 + 54 = 4554. 
 

• Den femte och sista eleven berättade att hon skulle skriva ett tal om division. 
• 963/3 = 321 
• Hon förklarade att hon tänkte: 900/3 = 300, 60/3 = 20 och 3/3 = 1 och att 

300 + 20 + 1 = 321. 
• Hon berättade att de kallar det här för kort division. 
• Det här var det sista för ”Mattesnillena”. 

 

5.3 Resultat i tabellform 
I de nedanstående tabellerna har jag valt ut de matematiska begrepp som jag anser 
relevanta för min undersökning. I tabellerna har jag plockat ut det som kan kopplas 
till mina frågeställningar. 
 
Figur 4, Varför valde skolan den här formen av samverkan med hemmet? 
 
Figur 5, Vilka matematiska kompetenser vill ni att föräldrarna skall lära sig? 
 
Figur 6, Vad har lärarna sett för effekter på barnen/föräldrarna efter ett 
utbildningstillfälle? 
 

          

  Eget intresse för matematik   

lärare 1 Behov från hemmet   

  Andra strategier än vad föräldrarna lärt sig 

  Föräldrarna skall kunna hjälpa sina barn med läxorna 
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  Beskriva skolans arbetssätt   

  Få föräldrar att förstå dagens matematik och tankarna kring den 

lärare 2 Visa att matematiken finns i vardagen 

  Redogöra för skolans mål   

          

  Efterfrågan från hemmet   

lärare 3 Förklara de olika strategierna 

     
Figur 4, Tabell, Varför valde skolan den här typen av samverkan med hemmet? 

          

  Vågräta algoritmer     

lärare 1 Talsort för talsort     

  Additions- och subtraktionstabellerna 

          

  Föräldrarna skall känna att de duger till att lära sina barn 

lärare 2 Matematiken finns i vardagen 

  Att prata matte med sina barn 

          

  Vågräta algoritmer     

  Matematikens historia   

lärare 3 Positionssystemet     

  Additions- och subtraktionstabellerna 

  Olika strategier     

     
Figur 5, Tabell, Vilka matematiska kompetenser vill ni att föräldrarna skall lära 
sig? 

          

  Skolan ger föräldrarna en chans att förstå strategierna. 

lärare 1 Eleverna/föräldrarna är redan inskolade i strategierna. 

  Tror att det är större effekter hos de yngre barnen. 

          

  Föräldrarna påverkar sina barn genom att de själva blivit medvetna. 

lärare 2 Mer engagerade och intresserade föräldrar som kommer. 

  Många föräldrar återkommer. 

          

  Märks på hemläxorna.   

lärare 3 Föräldrarna förstår vad de skall göra. 

  Vissa barn har ändrat attityd till ämnet. 
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Figur 6, Tabell, Vad har lärarna sett för effekter på barnen/föräldrarna  
 efter ett utbildningstillfälle? 
     
 

5.4 Resultatanalys 
Syftet med min studie var att ta reda på hur den utvalda skolan samarbetade med 
hemmet när det gällde matematikämnet och om det hade någon betydelse för det 
dagliga arbetet i skolan. 
 
En lärare som anser att den sociokulturella utvecklingsteorin överensstämmer med 
dennes pedagogiska grundsyn skulle med fördel använda hemmet som en resurs.  
 
Resultatet av intervjuerna visar tydligt att skolan vill hjälpa föräldrarna att hjälpa 
sina barn. Eftersom inlärningen enligt den sociokulturella utvecklingsteorin sker i 
sociala sammanhang kan en föräldrautbildning anses som ett sådant verktyg. Det 
föräldern lär sig på föräldrautbildningen kan de sedan utnyttja och ha glädje av i 
vardagen tillsammans med sitt barn. 
 
Data analyserades genom att lärarnas intervjusvar först transkriberades. Efter 
transkriberingen sammanfattades svaren för varje lärare. Sedan sorterades svaren 
som innehöll klara matematiska termer ut för att bilda en tabell. Jag valde även att 
göra två tabeller som visade syftet och effekterna av föräldrautbildningen. 
 
Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ingår barnet i olika mikrosystem. 
Tack vare samarbetet mellan hem och skola får barnets mikrosystem kontakt med 
varandra. 
 
                                                barnet 
 
 
 
                    hemmet                                                      skolan 
 
Figur 7: Interaktionen mellan barnets mikrosystem 
 
I makrosystemet ingår skolans styrdokument och genom att anordna en 
föräldrautbildning klarar skolan av att följa den del av Lpo 94 som påtalar att föra 
över kunskaper mellan olika generationer. 
 
Som det framgår av intervjusvaren får läraren ibland utbilda även föräldrarna. Enligt 
den sociokulturella teorin lär man av varandra. I det här fallet är det även så att 
barnen lär sina föräldrar.  
 
Lärare ett och tre menar att deras syfte med utbildningen är att föräldrarna ska 
kunna hjälpa sina barn med hemläxor. De menar att skolan ger föräldrarna en chans 
att förstå strategierna. 
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Lärare två vill att föräldrarna skall bli delaktiga i hemmet genom de kunskaper de får. 
Hon förklarar att barnen kan hjälpa till i vardagssituationer där det finns mycket 
matematik. I ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet med personer i barnets 
omgivning som är grunden till lärandet. Barnet är beroende av att den vuxne för över 
sina kunskaper på denne. 

6. Slutsats 

6.1 Vad har den utvalda skolan för syfte med sin 
föräldrautbildning i matematik? 
Skolan har valt att ha en föräldrautbildning i matematik av olika anledningar. 
Personalen kände själva att de ville lägga större fokus på matematiken. När jag 
sammanställde intervjuerna och även observationerna kunde jag se ett tydligt syfte 
som skolan hade med sin utbildning, det var att föräldrarna skulle förstå de 
matematiska strategier som skolan arbetar med.  
  
Englund (1998) anser att det är viktigt att informera föräldrarna om matematik vid 
andra tillfällen än ett föräldramöte. Hon föreslår en frivillig föräldracirkel. Det är 
precis så skolan arbetar. Föräldrautbildningen är frivillig, men genom att skolan 
anordnar utbildningen kan personalen se att föräldrarna blivit mer öppna. 
Föräldrarna frågar om sådant de inte förstår och engagemanget har ökat (hos de 
föräldrar som deltagit i utbildningen). 
 
Flising m fl (1996) berättar att en skolutredning på 1940-talet efterfrågade ett 
samarbete mellan hemmet och skolan. Utredningen föreslog både klassmöten och 
studiecirklar. I Utbildningsdepartementets rapport, Att lyfta matematiken (2004), 
ges ett förslag om att: ”Uppmärksamma och stöd studiecirklar 
i och om matematik och skolmatematik för föräldrar och andra intresserade 
vuxna.” (s 111) 
 
Lärare ett vill att föräldrarna skall kunna hjälpa sina barn med läxorna. I Lpo 94 
framgår det att skolan skall vara ett stöd för föräldrarna. Skolan och hemmet har ett 
gemensamt ansvar för barnets utveckling. Läraren skall också upprätta 
förtroendefulla relationer mellan barnet och dennes hem. 
 
Familjematematik (2004) sammanfattar det som den utvalda skolan arbetar med på 
sin föräldrautbildning. Det är viktigt med föräldrarnas inställning till matematik. Det 
påverkar även barnets lärande. Under tidigare matematikkvällar framgår det enligt 
boken att föräldrarna bland annat vill: 
 

• få råd och stöd i hur de kan utmana och engagera sina barn hemma… 
• få information om och exempel på ”hur de räknar i skolan idag”… 
• veta hur olika arbetssätt och arbetsformer fungerar och varför de används, 
• ha information om kursplanen i matematik och hur den kan tolkas, 

 
 (Familjematematik, 2004, s 1) 
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6.2 Vilka aspekter av matematik och matematiska 
kompetenser vill lärarna att föräldrarna skall lära sig? 
Lärare två ville att föräldrarna skulle känna att de duger till att lära ut till sina barn. 
Enligt Familjematematik (2004) känner föräldrarna liten tilltro till att de kan hjälpa 
sina barn. Skolan har varit dålig på att använda föräldrarna som en resurs i 
matematiken, det har oftast handlat om hjälp med läsning.  
 
Lärare två påpekar också att det är viktigt att föräldrarna blir medvetna om att 
matematiken finns i vardagen. I vanliga vardagssituationer kan man använda 
matematiska begrepp som till exempel framför och bakom. Skolverkets 
kvalitetsgranskningsnämnd kom 2003 ut med sin rapport, Lusten att lära – med 
fokus på matematik. I rapporten framgår det att matematiken betyder mycket för 
människors vardagliga liv. Det krävs matematiska kompetenser för att klara av 
vardagen. Lärare två vill tydliggöra dessa kompetenser för föräldrarna.  
 
I Familjematematik (2004) får läsaren förslag på olika matematiska övningar. 
Matematiken är mycket mer än bara räknandet. Här blir man medveten om att 
ämnet även innefattar logiskt tänkande, mönster, geometri och mycket mer. Lärare 
tre berättar att eleverna i förskoleklassen arbetar med mönster bland annat som en 
förberedelse för framtidens olika tabellinlärning (additions-, subtraktions- och 
multiplikationstabeller). Att kunna tabellerna är även att kunna se mönster, det vill 
lärare två förmedla till föräldrarna.  
 
Lärare ett vill att föräldrarna skall förstå de strategier som skolan använder för de 
fyra räknesätten. Läraren anser att den tidigare lodräta algoritmen som många 
föräldrar lärt sig skedde som en mekanisk inlärning. Hon lägger stor vikt vid att 
förklara för föräldrarna att det är viktigt att barnen förstår vad de gör. 
 
Att använda olika strategier och förslag till lösningar är enligt Englund (1998) det 
som innehåller det matematiska stoffet. De algoritmer som barnets föräldrar lärde sig 
i skolan används senare nuförtiden. Barnet lär sig att räkna i huvudet först, 
algoritmerna kommer in senare i matematikundervisningen. Englund (1998) anser 
att läraren bör förklara för föräldrarna varför man räknar på det sätt man gör. Det är 
en fördel om barnet först lär sig en god taluppfattning och egna strategier.  Genom 
information till föräldrarna har läraren lättare att få ett samarbete med föräldrarna, 
vilket kan ha stor betydelse för barnets lust att lära matematik.  
 
Lärare tre anser att det är viktigt att föräldrarna också får en insyn i matematikens 
historia. Under matematikutbildningen lägger lärarna ner en stor del av inledningen 
på att förklara just matematikens historia och vad den har för betydelse för hur 
skolan arbetar idag. Lärarna fokuserar också på laborativt material i undervisningen, 
Englund (1998) anser att det är det som lägger grunderna för ett matematiskt 
medvetande. 

6.3 Ser lärarna föräldrarna som en homogen grupp, eller hur 
individualiseras utbildningen till varje enskild förälder och i 
relation till just deras barn? 
Här svarade lärarna både ja och nej. Utbildningen är densamma oavsett vilka 
kompetenser föräldrarna har. Däremot är lärarna medvetna om att alla föräldrar har 
olika kunskaper inom matematiken. I den rapport som NCM presenterade 2001, Hög 
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tid för matematik, fanns förslag på att ta fram en föräldraguide. NCM var tydliga 
med att påpeka att guiden skulle ta hänsyn till att föräldrarna inte kunde anses som 
en homogen grupp. 
 
När de gäller den här typen av föräldrautbildning, som skolan har, är det svårt att 
individualisera utbildningen för att passa enskilda föräldrar och barn. Det som är 
homogent med gruppen är att alla lärt sig någonting inom matematik, de olika 
kunskaperna tar skolan däremot inte hänsyn till. 
Oavsett vilka förkunskaper föräldrarna har är det viktigt att alla får en positiv 
inställning till ämnet som de sedan kan förmedla till sina barn. Om föräldrarna får en 
positiv känsla för matematiken ökar också barnets lust till att lära matematik.  I 
rapporten, Lusten att lära – med fokus på matematik, har utredarna märkt att 
människor som är positivt inställda till matematik också visat en ökad lust för att lära 
sig mer. Utredningen visar även att personer som har en negativ inställning ofta 
överför den känslan till nästa generation. 
 
Englund (1998) anser att det enda botemedlet mot osäkerheten och de negativa 
attityderna är information. Att anordna den här typen av föräldrautbildning är ett 
sätt att informera hemmet om vad som sker i skolan. Det är dock svårt enligt lärarna 
att individualisera utbildningen för föräldrarna. De föräldrar som har svårigheter är 
alltid välkomna att vara med vid nästa utbildningstillfälle.  

7. Diskussion 
 
Jag inledde min uppsats med att säga att jag kan göra ett bättre arbete i skolan om 
jag samarbetar med elevens hem. Jag anser fortfarande att det stämmer. Efter att ha 
tagit del av diverse utredningar som skett på statlig nivå inser jag hur viktigt det är.  
 
Den litteratur jag valde till min studie var i första hand styrdokumenten och de 
statliga utredningarna. Min huvudfråga i uppsatsen berörde samverkan mellan 
hemmet och skolan, med fokus på matematik. Det har inte varit lätt att hitta 
litteratur som handlade om både samverkan och matematik. Därför har jag fokuserat 
på det styrdokumenten säger om detta samarbete och sedan försökt att anpassa det 
till matematiken. Att ta del av de statliga rapporterna var intressant. 
 
Jag har dock svårt att förstå varför dessa rapporter inte fått större genomslagskraft än 
de fått. Inför min uppsats kontaktade jag fyra grundskolor som är centralt belägna i 
den utvalda skolans kommun. Ingen skola hade något slags samarbete med hemmet, 
när det gäller matematik. Hur kommer det sig? Vem läser dessa rapporter? Vem bryr 
sig om vad rapporterna kommit fram till?  I både TIMMS- och PISA undersökningen 
finns bevis på att Sverige halkar efter i matematikkunskaper i jämförelse med andra 
länder i världen. Visserligen tillkommer nya länder för varje gång mätningarna görs. 
Är det inte dags att göra något, av det som rapporterna rekommenderar? 
 
Det var intressant att läsa det som Flising m fl (1996) beskrev om den skolutredning 
som gjordes 1940. Redan på den tiden ansåg man att klassmöten och en typ av 
studiecirklar kunde vara ett bra samarbetsorgan mellan skolan och hemmet. 
Rapporten, Att lyfta matematiken, ansåg samma sak. Jag anser att den utvalda 
skolan var före sin tid, deras studiecirkel skedde innan utredningen ägde rum.  
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Lpo 94 anser att hemmet skall ha större del i skolans vardag än vad jag tror att 
skolorna utnyttjar. Kan det vara som Englund (1998) skrev att många lärare inte sett 
föräldrarna som en resurs. Under min VFU har jag tack och lov fått uppfattningen av 
att dagens lärare mer än gärna välkomnar både föräldrar och den ännu äldre 
generationen att delta i skolans undervisning.  
 
Under intervjun med lärare ett framkom det att den algoritm som jag själv lärt mig 
anses som mekanisk. Jag vill påpeka att det finns olika algoritmer som alla fungerar 
bra. Om läraren är tydlig med att få eleverna att få förståelse för vad de gör, spelar det 
ingen roll vilken algoritm som används.  
 
I Familjematematik (2004) finns det många bra tips som går att använda även vid till 
exempel föräldramöten. Att starta med en matematikuppgift på ett lättsamt sätt kan 
vara en bra ”isbrytare”. Det som är viktigt att tänka på är det som både de statliga 
rapporterna, lärarintervjuer och Englund (1998) entydigt påpekade: Många har ett 
negativt minne av skolans matematikundervisning. Att få föräldrar att delta i 
matematikundervisningen måste ske med en viss tillförsikt. Läraren skall få föräldern 
att känna att den duger och att den kan.  
 
En av mina frågor gällde skolans syfte med föräldrautbildningen. Jag ville ta reda på 
om alla lärare var överens om att de hade samma syfte. Jag tycker att lärarna var 
väldigt överens, men det var ändå i kombination med en egen privat tanke.  
 
Det har varit intressant att ta del av de tre lärarnas åsikter och synpunkter på 
föräldrautbildningen. Det var också givande att själv få vara med vid ett 
utbildningstillfälle och se lärarnas, men framförallt föräldrarnas, intresse för 
matematiken och dagens strategier. Säljö (2000) beskriver hur människan lär sig i 
interaktion med andra och det tycker jag att skolan förmedlar. Flising m fl (1996) och 
Andersson (1986) påpekar att barnet lever i olika världar och det är också viktigt att 
både lärare och föräldrar förstår det. Att ta del av barnets olika världar skapar en 
bättre förutsättning för barnet att lyckas i sitt livslånga lärande.  

7.1 Vidare forskning 
Under min uppsatsprocess har några funderingar dykt upp i huvudet som skulle vara 
intressanta att göra en studie på. 

• Vad har de statliga rapporterna haft för påverkan på skolans samarbete med 
hemmen när det gäller matematiken? 

• Vad kan man se för förändringar i studieresultaten hos elever på de skolor som 
anordnar någon typ av samverkan med hemmet? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har skolan anordnat föräldrautbildning i matematik? 
 
2. Vad är skolans syfte med utbildningen? 
 
3. Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
4. Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni (lärare) att 
föräldrarna skall lära sig? 
 
5. Ser ni (lärare) föräldrarna som en homogen grupp? 
 
6. Om nej på ovanstående: Hur individualiseras utbildningen till varje enskild 
förälder i relation till just deras barn? 
 
7. Vad har ni sett för effekter på klassrumssituationen, efter ett utbildningstillfälle? 
Till exempel: kunskapsutveckling, attityd, övrigt 
 
8. Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? 
Till exempel: attityd, intresse, övrigt 
 
9. Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som varit med 
på utbildningen? 
 
10. Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så fall 
med vad? 
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Bilaga 2 
 
Transkribering av intervjuer 
 
Lärare 1: 
 

1. Hur länge har skolan anordnat föräldrautbildning i matematik? 
 
Vi har nog kört det fyra gånger. Vi körde nog första gången både på hösten och på 
våren. Jag kommer inte riktigt ihåg ska jag tala om för dig. Det var ju alldeles strax 
efter att vi hade gått den här kursen. Det är ett antal år (letar i sina anteckningar, 
hittar anteckningar från 2003). Det är inget inplanerat nu i vår utan nu har vi sagt att 
vi tar det till hösten när eleverna börjar och det är nytt. 
 

2. Vad är skolans syfte med utbildningen? 
 
I och med att vi har de här olika strategierna i de fyra olika räknesätten så är syftet att 
föräldrarna ska ha en chans att hjälpa sina barn hemma och förstå vad vi gör. Annars 
blir det att de sitter där och försöker lära dem någonting som inte vi tar upp. De lär 
det gamla sättet att räkna ut. Vi märker ju och förstår att de blir osams och att 
ungarna blir frustrerade. Fröken har inte sagt så. Det är ett annorlunda sätt än vad 
föräldrarna lärt sig. Många föräldrar har ju kommit och sagt jaha, och en del förstår 
det fortfarande inte. Så det är svårt, men det är inget nytt sätt att tänka, för det är så 
här man måste göra i överslagsberäkning, fast vi gör det exakt. 
 

3. Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
Ja, det är ju för att vi har ett annat sätt att ställa upp och räkna ut. Vi använder 
vågräta uträkningar mot lodräta förut. Och det har vi för att då inser de vad de gör. 
Det är det här med positionssystemet. Vi tar talsort för talsort, oftast är det så man 
gör, men det finns ju andra strategier också. Men just det här att de förstår det när 
man tar varje talsort för sig då förstår de så mycket och kan då använda det de 
kommer fram till i allting.  
 
Och det var så här att jag var med i den här ”röda tråden” gruppen, då hade vi två 
högstadielärare, eller vad vi nu ska kalla dem, då sa jag att när vi börjar räkna med 
decimaler är det bekvämare att använda det lodräta. Det tyckte inte de, utan fortsätt 
med det vågräta och det är ju inte så avancerade tal vi tar i femman. Men de tyckte 
absolut att det här var mycket bättre. Vi talar verkligen om tiondelar och hundradelar 
det gör man inte annars. Man tar bara 5 eller 4 och så får det vara vad som helst. Det 
jag har pratat om senare med lärare på P-skolan, samma sak där. Fortsätt med det 
här systemet för det ger mer förståelse. Det tror jag att jag ser på barnen också.  
 
Det andra var mekanisk inlärning och det var många som aldrig förstod vad det 
handlade om. När det är mekanisk inlärning är det också lätt att man gör fel. Man ska 
växla eller låna som man sa. Det vågräta, de blir duktiga på att dela upp talet och 
hyfsa till så att det blir lätt att se. Vi har ju olika strategier med det som vi tränar på 
och det är klart att alla inte tar till sig allt. Till exempel öka-öka vid subtraktion, det är 
jättesvårt för en del, man behöver inte ta till sig det. De har det andra och det klarar 
de sig på. Det går alltid hem och jag ser ju att mina elever faktiskt gör det. Om man 
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inte utvecklar grunden blir det mer att skriva, men det är ok. Det här ger mer 
förståelse anser även lärare på P-skolan. Man kanske får skriva ett mellanled extra. 
Vi använder Abakus. Vi hade en gammal kollega som hade studerat tillsammans med 
en av författarna till läromedlet. Vi pratade om att vi skulle göra något åt det här med 
matematiken och jag har gått några enstaka kurser i fortbildning där jag kommit i 
kontakt med det här tankesättet och jag vet att det var en högskolelärare som sa: 
 

– Skrota algoritmerna! 
 
Ta det här med vågrät uträkning, det kallas egentligen skriftlig huvudräkning kan 
man väl säga. Och sen kom jag i kontakt med böcker av en pensionerad lärare, jag 
kommer inte ihåg namnet just nu. Många började titta på andra sätt att räkna, andra 
strategier. Författaren till Abakus och C var gamla studiekamrater och det var så det 
började med att hon utbildade personalen. Sex heldagar totalt i hur man skulle 
använda hennes material. Men det här med föräldrautbildning är skolans egen idé. 
Jag har haft klassmöten flera gånger där eleverna får visa föräldrarna att så här 
jobbar vi, men sen var det någon som sa att vi måste hjälpa dem. Det blir så mycket 
bråk hemma för att föräldrarna inte förstod vad vi höll på med. Barnen blev osäkra 
över olika bud från fröken och hemifrån och då stod de där, barnen, och förstod 
ingenting. Då satte vi igång med det här. 
 

4. Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni att 
föräldrarna skall lära sig? 

 
Det är just det här med strategierna. Istället för de vanliga lodräta algoritmerna. 
Problemen är ingen skillnad. Jag försöker gå igenom och ha övningar på alla de här 
olika strategierna och nu måste jag säga att det är talsort för talsort som barnet tittat 
mest på, men de kan också räkna uppåt. Egentligen väldigt få öka-öka eller minska-
minska, det är svårare att förstå. Det tar jag bara helt enkelt för dem som klarar det. 
Men att försöka få alla att förstå det, det bryr jag mig inte om. Jag tror att föräldrarna 
också hade ganska svårt för det, många föräldrar hörde jag. 
 
Den vågräta uträkningen har föräldrar haft svårt för och de har inte heller förstått, 
men sen så har de: 
 

– Jaha, det var ju ingenting!  
 

Det är ju ingenting nytt och konstigt, men det ger större förståelse och sen när vi har 
division och den korta divisionen, det är precis det du gör. Du tar talsort för talsort. 
Det var en elev som kom på det här i den pensionerade lärarens klass, jag kommer 
inte ihåg vad hon heter. Att om man kan ta kort division kan man också ta kort 
multiplikation. Det enda är att då börjar man skriva en bit ifrån lika med tecknet, 
man vet inte riktigt var man ska börja skriva talet, men det gör ju ingenting. 
 
Jag ska visa dig! (Skriver 3•14 på tavlan.) 3•10 + 3•4 = 30 + 12 = 42, det här är talsort 
för talsort. Jag har talat om för barnen att de kan fixa det här. Kan de additions- och 
subtraktionstabellerna upp till 19 och sen multiplikationstabellerna upp till tio, då 
kan de det här. Man kan alltid dela upp och hyfsa till det och göra något av det så att 
man kommer inom tabellerna. Man går oftast inte längre än till elva-tolv i 
multiplikationstabellerna, men det är bra om man kan längre, men inte nödvändigt. 
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Man måste vara bra på multiplikationstabellerna för att klara kort division, det kör 
jag också hårt med annars ser de inte en sån här grej. 
 
Jag vet att flera föräldrar har sagt att de har lärt sig saker, speciellt kort division. Jag  
visar också att vi har två olika divisioner: delnings- och innehållsdivisioner. Det kan 
jag berätta för dig att det var en förälder som kom fram till mig efteråt och sa: 
– Du, jag går och läser matte på högskolenivå, men det här har jag aldrig hört. 
 
Det här har man tagit bort i läroböckerna, man kallar allt för division trots att det är 
olika saker, med samma räknesätt. Det tyckte senarelärarna att det var viktigt att lära 
barnen, skillnaden. 
 

5. Ser ni föräldrarna som en homogen grupp? 
 
Det är väldigt olika i föräldragruppen, men alla har ju fått lära sig någonting. Det är 
så att vuxna människor inte har tänkt på det här vågräta sättet. Jag tänker också för 
det är lättare sen när man ska göra överslagsberäkning för jag hade en elev, en 
jätteduktig tjej, så försökte jag komma åt hur hon tänkte. Vi har ju inte alltid heller 
pratat om hur man tänker. Du, hon ställde upp i huvudet, hon var så präglad av sitt 
gamla sätt så hon kunde inte lösgöra sig. Då tänkte jag att är det såna elever jag har, 
är jag glad att vi tar talsort för talsort. Det är viktigt att eleven visar hur den tänker, 
det är där man förstår om de förstår. 
 
Det är inte en homogen grupp när man utgår från deras förkunskaper. Det 
förekommer under de här kvällarna att jag får ställa mig och undervisa föräldrar på 
samma sätt som jag gör med eleverna. Man märker att föräldrarna lärt sig mekaniskt. 
Då blir det svårt att sätta sig in i skolans sätt. Föräldrarna blir tacksamma. 
 

6. Om nej på fråga 5: Hur individualiseras utbildningen till varje enskild 
förälder i relation till just deras barn? 

 
Så kan man inte säga, utan jag lägger upp så att jag går igenom och har exempel. Allt 
det här som vi pratar om och sen får de sitta och titta. Vi håller på i två till tre timmar, 
men vi har sagt att vi ska försöka hålla på i max två timmar. Föräldrarna orkar inte. 
Då går man igenom och de får göra några exempel själva och skriva upp och jag går 
runt och försöker hjälpa dem, jag har inte varit ensam utan vi är alltid två. 
 
De föräldrar som inte förstår ber man komma på nästa mattekväll. Vi kan inte ha 
skola för föräldrarna. Vi försöker vara så tydliga som möjligt och går igenom 
ordentligt vad som menas med talsort för talsort, positionssystemet och visar 
historiskt hur det har kommit till. Allt det här försöker jag också hinna med för att de 
ska begripa vad det är för någonting. Och det begriper de ganska snabbt. 
 

7. Vad har ni sett för effekter på klassrumssituationen, efter ett 
utbildningstillfälle? T ex: kunskapsutveckling, attityd, övrigt. 

 
Jag ska säga dig att jag inte riktigt vet effekten av det, men jag tror ändå att de inte 
försöker lära barnen något annat räknesätt utan att de förstår att vi håller på så här. 
De som förstår kan hjälpa sina barn och de som inte förstår, ja, där vet jag inte. Fler 
föräldrar får ju förståelse för det här sättet och när jag tar emot dem (eleverna) har de 
haft det här sen förskoleklassen. Föräldrarna har ju stött på det tidigare. De som får 
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hjälp med andra algoritmer får fortsätta med det om jag verkligen ser att de förstår 
det vågräta. 
 

8. Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? T ex: 
attityd, intresse, övrigt. 

 
Det är svårt att säga. Vi ger dem en chans att förstå vad vi håller på med och vi ger 
dem en chans att hjälpa sina barn. Du får nästan fråga de andra lärarna med yngre 
barn om de märker någon skillnad. De föräldrar som kommer i kontakt med mig, de 
vet så väl om det här. Föräldrarna är redan inskolade i systemet. Förhoppningsvis 
finns det en skillnad i de tidigare åren, annars undrar jag varför vi håller på med det 
här. Jag tror att det är en skillnad även om vi inte har tänkt på den så. 
 

9. Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som 
varit med på utbildningen? 

 
Du vet att de som har föräldrar som går, det är de som får stöd i allting hemma. De 
som inte kommer ger heller inget annat stöd hemma. 
 

10. Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så 
fall vad? 

 
Nej! Det här är ju för att visa våra strategier. Det här var lite unikt för oss när vi 
startade. Flera skolor har nappat på det här och läroboksförfattare likaså. Det var en 
pappa som sa att det är första gången jag hör talas om att det är bra att de förstår vad 
de gör. Han blev så glad att vi försöker få dem att förstå vad de gör. 
 
Skillnaden är stor mellan den mekaniska matematiken och den här, när de ska förstå 
vad de gör. Då har man vunnit mycket. Förhoppningsvis kommer det här att visa sig. 
De barn som vi haft här, hur långt har de hunnit tro? De första har väl hunnit till 
gymnasiet. 
 
Vi bestämde oss för att ha föräldrautbildningen när vi märkte att barnen knappt 
visste vad vi eller föräldrarna pratade om. Vi ledsnade helt enkelt och kände att vi 
måste göra något. Därför körde vi igång. 
 
Förr var det den lodräta algoritmen som var den enda allena och så upptäcker man 
att det finns så mycket mer. Barnen måste få en chans att lära sig alla möjliga 
strategier, men den vågräta ska vara grunden. De elever som har det svårt klarar sig 
mycket tack vare den vågräta. Det skulle de aldrig ha gjort med den lodräta. Då skulle 
de inte veta vilken siffra som skulle vara minnessiffra till exempel. 
 
Man får med sig fler elever på det här sättet, det märker jag. De blir duktiga på att 
använda negativa tal och de förstår det. Det är det svåraste, men måste förstå att man 
har mer än man tar bort. När de väl förstått det är det inte svårt. 
 
Det är inget märkvärdigt med det här, men jag är glad att vi drog igång. Rektorn var 
så stolt för han hade sett i en skolledartidning att de hade uppmärksammat att vi 
hade den här föräldrautbildningen, det var något unikt i Sverige då. 
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Lärare 2: 
 

1. Hur många gånger har du varit med på föräldrautbildningen? 
 
Jag har varit med alla gånger sen början. Vi var några stycken som startade det hela. 
Rektorn frågade vilka som var intresserade. 
 

2. Vad är skolans syfte med utbildningen?  
 
Skolans syfte är ju att föräldrarna ska få insikt i hur vi jobbar. För vi jobbar ju inte 
riktigt som man gjorde förut med den traditionella matten utan vi jobbar ju mer med 
barnet och att barnet ska tänka matte och tänka i andra banor än bara 1+1 är 2 och då 
är det meningen att föräldrarna ska förstå också att hur vi jobbar.  
 
Jag har upplevt att föräldrarna blir jätteglada när de förstår att aha, det är så ni 
tänker och speciellt med de här små barnen. De undrar hur vi jobbar med matte med 
små barn och då försöker vi få föräldrarna att förstå tänket, att det är ju i vardagen 
som matten är. För matten är ju i allting. Hur många är vi i familjen? Hur många 
tallrikar ska vi ha när vi dukar, hur många glas, hur många bestick? Vi får in det här 
med framför, bakom och bredvid. Ska vi fylla hela glaset eller till hälften? Vad är 
hälften? och så vidare. Att de lär sig såna saker och att föräldrarna kan bli delaktiga i 
det i sitt hem. Att man använder de uttrycken, alla mattebegrepp som vi vill att 
barnen ska lära sig. Föräldrarna får en ordlista, typ Gudrun Malmers, kan man säga. 
Då talar vi om vad som är viktigt och så ser de det i våra mål. I förskoleklassens mål 
där står det också hur vi jobbar och vilka begreppsorden är. 
 

3. Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
Det kom fram, det har utvecklat sig. Föräldrarna har uttryckt: kan inte vi få veta? Vi 
kanske skulle och sen har det blivit så. Vi drog igång det och började på försök och 
sen har det bara fortsatt. Sen har det bara blivit att vi har det här. Vi har ändrat 
formen lite på det. Första gångerna hade vi F-2 och då tyckte vi att det inte passade 
riktigt. Nu det senaste vi hade var, F-1, 2-3 och 4-5 för sig. Det är bättre, det är för 
långt att sätta sig in i även för föräldrar vad barnen ska kunna om några år. F-1 och så 
vidare är ungefär samma matte och så pratar vi om hur man går vidare. 
 
Förskoleklassen går in på alla begreppen och hur långt de ska kunna räkna fram- och 
baklänges och vad kommer före fem och vad kommer efter fem så att det har klart för 
sig det i huvudet. Om man ser en sak eller två saker, att det är samma sak som en etta 
eller en tvåa eller två prickar på en tärning, så att de ska kunna omvandla det. Om de 
gör en grupp med barn, det gör vi väldigt ofta, de ska kunna ställa sig två och två eller 
tre och tre själva och om det fattas en kan de låna en fröken. Vi jobbar på alla möjliga 
sätt så att de ska förstå. Förstå och se med olika övningar. 
 
Ettan går in på tiokamrater, grannar, nästan grannar och så vidare. 
 

4. Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni att 
föräldrarna skall lära sig? 

 
Att de själva duger att lära ut till sina barn och att de får sitt tänk och förstå att det 
här är matematik. Matematik är inte bara 1+1 i boken utan matematik är överallt. 
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Cirklar på trafikmärken, fyrkantiga hus, taket är som en triangel. Att man ser det och 
att man pratar om det. Man räknar bilar, hur många röda bilar kommer det? Man 
kan slå en tärning. Hur länge dröjer det innan man får en sexa? Man kan se överallt 
vad man håller på med, vad som är matte och att man tänker. 
 

5. Ser ni föräldrarna som en homogen grupp? 
 
När vi har F-1 så visar vi ju hur vi jobbar. Jag visar förskoleklassens tänk och K visar 
ettans tänk. Föräldrarna är där och alla får samma information för båda grupperna. 
Men när vi har det här kommer mest föräldrar från förskoleklassen, men de får ändå 
det gemensamma tänket. Vi tar den ena stunden för förskoleklassen och den andra 
stunden för ettan. Alla föräldrar är ändå där under hela kvällen. Barnen befinner sig 
ju på olika nivåer och det är olika delar som saknas kanske i matten och då behöver 
de få det tillfört. Sen tycker jag att det är bra att de har grunden när de börjar. Sen 
ställer ju föräldrarna frågor. De frågar ganska mycket och sen får de jobba själva. Vi 
ger dem uppgifter så att de får känna på hur det känns att jobba så som vi jobbar. Vi 
har en liten bok med både material för oss och för dem. 
– Nu får ni slå upp sidan med stjärnan! Kan det låta.  
 

6. Om nej på fråga fem: Hur individualiseras utbildningen till varje enskild 
förälder i relation till just deras barn? 

 
Man ser inte på det enskilda barnets behov utan det gör man på enskilda samtal. 
 

7. Vad har ni sett för effekter på klassrumssituationen, efter ett 
utbildningstillfälle? T ex: kunskapsutveckling, attityd, övrigt. 

 
Jag tror att föräldrarna påverkar sina barn, att de har blivit medvetna. Barnen kan 
väldigt mycket och det gäller att ta tillvara på det de kan och gå vidare. Jag vet inte 
var någonstans det är när matten börjar bli så svår. Att både läsa, för det är när 
läsningen kommer in, att både läsa och räkna det blir svårt att tänka ut. Barnen har 
så dåligt tålamod idag att kunna tänka ut vad det står, det i förhållande till vad jag ska 
göra. Där tror jag att det börjar bli svårt. Där kan inte vi hjälpa dem så mycket på 
vägen. Vi hjälper dem ju med att få alla begrepp klara och tänka i olika mönster och 
med siffror och så här, sen var det blir svårt vet jag inte. Matten blir ju svår. 
 

8. Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? T ex: 
attityd, intresse, övrigt. 

 
De föräldrar som kommer är mer engagerade och intresserade. Sist vi hade var det 
väldigt många från förskoleklassen. Många föräldrar sa: 
– Jaha, är det så här ni gör! 
Jag upplever att de är intresserade. Många överhuvudtaget kommer och många 
kommer flera gånger. 
– Jaha, var det så! Jag fattade inte förra gången. 
Och det är bra tycker jag, det som de säger till oss. 
 

9. Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som 
varit med på utbildningen? 
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Nej, det tycker jag inte. Det är lite tidigt, vi har ju det här på hösten. Det tror jag att 
man märker lite längre upp. När det behöver lite mer hjälp. De förstår att de måste 
hjälpa sina barn. De som inte har föräldrar som hjälper har det svårare. 
 

10. Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så 
fall med vad? 

 
Vi har fått önskemål från föräldrar både i svenska och i SET (Social och emotionell 
träning). Men vi måste ju mäkta med. Och flera gånger just i SET så vill de ha 
utbildning. Jag ger SET utbildning, men det kan ju jag göra. Jag ger det till de 
föräldrar som vi har, det ger jag när vi har föräldramöte. Men de har önskat i svenska 
också, Bornholm och överhuvudtaget. Nu hade vi på vårt föräldramöte en 
gästföreläsare som pratade om vikten av att läsa för sina barn. Det var väldigt bra så 
det har vi tänkt ha flera gånger. 
 
På våra föräldramöten går vi noga igenom målen i både svenska, matte och de sociala 
målen så att föräldrarna ska veta vad det är för krav vi har på barnen och vilka 
förväntningar de ska ha. Vi kollar väldigt noga så att vi vet precis vad barnen kan. Vi 
har våra IUP pärmar (Individuell utvecklings plan) där vi tittar och där står ju målen. 
Föräldrarna är väl informerade om skolans mål och vilka förväntningar vi har. Sen 
visar vi precis hur vi gör när vi övar med barnen och när vi testar barnen i om det kan 
det eller inte. Då får de ju också en liten utbildning i hur vi arbetar, när vi går igenom 
skolans mål och SET. 
 
Föräldrarna upplever föräldrautbildningen i matematik som något väldigt positivt 
och de kommer ju dit för att de tycker att det är kul och då är det roligt att ge tillbaka 
av det vi gör med barnen. 
 
Lärare 3: 
 

1. Hur många gånger har du varit med på föräldrautbildningen? 
 
Jag var inte med första året, men sen har jag varit med alla gånger. 
 

2. Vad är skolans syfte med utbildningen? 
 
Det är ett annat tänk med positionssystemet och den vågräta algoritmen. Föräldrarna 
tyckte att det var svårt och ville ha information. Det började med att föräldrarna inte 
förstod vad baren skulle göra och därför pratade vi om att ha föräldrautbildning och 
det är populärt, jättepopulärt. 
 

3. Hur kommer det sig att ni valde den här typen av utbildning? 
 
Ska man nå föräldrarna måste man ha det på kvällen. Från början var kvällarna 
utspridda, men senaste gången var alla under samma vecka. Det var några som var 
alla kvällar trots att barnet går i förskoleklass. Det kan vara ett sätt att friska upp sitt 
eget minne. Det är ett ganska laddat ämne och om föräldrarna inte tycker om matte 
gör inte barnen det heller. Det här är kanske ett sätt att få föräldrarna att se positivt 
på matte. 
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4. Vilka aspekter av matematik och matematiska kompetenser vill ni att 
föräldrarna skall lära sig? 

 
Att de ska förstå den vågräta algoritmen. Mattens historia, för att förstå 
positionssystemet. Fiskakort finns till materialet för att öva additions- och 
subtraktionstabellerna. Ha utgångspunkten på helheten för att sedan förstå delarna. 
Vi lär föräldrarna olika strategier. 
 

5. Ser ni föräldrarna som en homogen grupp? 
 
Vi kör samma sak med alla. Förskoleklassen och ettan har olika information, men alla 
är med. 
 

7. Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? T ex: 
kunskapsutveckling, attityd, övrigt. 

8.  Vad har ni sett för effekter från hemmet, efter ett utbildningstillfälle? T ex: 
attityd, intresse, övrigt. 

 
Inte på barnen kanske, men hemläxorna går mycket bättre eftersom man ser att 
föräldrarna förstår vad de ska göra. En del kan man kanske se det på. De kanske har 
tyckt att det är tråkigt för att föräldrarna tycker det. Men när föräldrarna känner att 
de behärskar det vi gör då överför de det positiva till barnen. Jag tror i alla fall på lång 
sikt att det går ut över barnen, att det blir positivt. De föräldrar som varit törs fråga 
sen, annars kanske de inte frågar och gör som de tror eller struntar i det. Det får 
fröken förklara. I förskoleklassen blir det mera matteprat, mönster, dukning, vilket i 
sin tur är en förberedelse för till exempel multiplikationstabellerna. 
 

9. Har ni märkt någon skillnad på de barn som haft/inte haft föräldrar som 
varit med på utbildningen? 

 
Ja, det kan jag nog säga för att de barn som har svårt har oftast inte föräldrar som 
kommer på föräldrautbildningen och de fortsätter att ha det svårt. De får ingen 
stöttning i hemmet, det kan jag absolut se. De som har äldre syskon kan ha varit 
tidigare, där ser man att föräldrarna har tänket. Det märks på barnet. 
 

10. Arbetar ni med liknande samarbete i något av skolans övriga ämnen och i så 
fall med vad? 

 
Mattekvällar är speciellt, men i svenska har vi ”Kodknäckarna” och då har 
specialpedagogen varit och pratat med föräldrarna på ett föräldramöte. 
Kodknäckarna är ett läsprojekt där hemmet får material, CD och broschyr, där de får 
hjälp med att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter. Det är mer en 
hemmakurs, men ändå ett samarbete med hemmet. Projektet har pågått i två år nu. 
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Bilaga 3 
 

 



 46

 
 



 47

 
 



 48

 


