
 

1 
 

§  
 
 

Övergångar i undervisning och lärande 
 

Från förskola till förskoleklass, fritidshem och lågstadium  

 

Ann S. Pihlgren i samverkan med pedagoger i Sollentuna kommun. 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

Övergångar i undervisning och lärande – den ”röda tråden” 
Det här materialet beskriver hur undervisningens resultat kan följas upp och utvärderas samt vilken 

undervisning som barn och elever i förskola, förskoleklass, lågstadium och fritidshem kan förvänta 

sig. Materialet har arbetats fram i samverkan mellan Sollentuna kommun och pedagogikforskaren 

Ann S. Pihlgren. Förskolepersonal, fritidshemspersonal och lärare från berörda verksamheter har 

utarbetat och prövat materialet mot sina praktiska erfarenheter1.  

Syftet med kvalitetsindikatorerna är att ge alla barn och elever de bästa villkoren för lärande genom 

att belysa vad som packas i barnets ryggsäck inför nästkommande stadium i form av undervisning 

samt hur undervisningens resultat kan följas upp. Undervisningsmatriserna är framtagna utifrån 

forskning och avstämda mot läroplaner (Lpfö98, Lgr11) samt Skolverkets diagnosmaterial. Förskola 

och skola har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att alla barn och elever genom undervisning 

ska ges möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. Det handlar alltså om att låta varje individ 

utvecklas till ”sitt allra bästa jag” inom ramen för våra verksamheter. 

Undervisningsanvisningarna för respektive stadium kan användas för att säkra att barnet/ eleven får 

del av en likvärdig undervisning oavsett förskola, skola eller fritidshem. Kvalitetsindikatorerna och 

matriserna kan användas för att utvärdera undervisningens resultat och också användas i formativt 

syfte för att hjälpa barn/ elever att få syn på vad de nu kan och hur de ska gå vidare i utvecklingen, 

exempelvis i samband med utvecklingssamtalet. Det handlar inte om att mäta barn/ elever utan att, 

genom att observera det lärande som sker i gruppen, kunna avgöra hur vår undervisningskvalitet kan 

förbättras och utvecklas.  

Undervisning är ett begrepp som inte alltid känts självklart när det gäller det lärande som sker inom 

ramen för förskola eller fritidshem. Istället har ofta begreppet lärande använts. Begreppen är 

sammankopplade och beskriver två sidor av samma mynt. Lärande är det som händer hos barnet 

eller eleven i form av ökade kunskaper, färdigheter och förmågor, medan undervisning är det som 

pedagogen gör för att lärandet ska komma till stånd. Lärande kan ske utan undervisning och 

undervisning kan ske utan att lärande kommer till stånd. Båda begreppen behövs alltså för att 

beskriva undervisningens kvalitet och resultat.  

1. Övergångarnas betydelse för barnets och elevens utveckling 
Skolväsendet omfattas enligt Skollagen (SFS 2010:800) av följande verksamheter: 

 

 
1 Materialet bygger vidare på Falkenbergs kommuns kvalitetsindikatorer: 
Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 
kvalitetsindikatorer. Bedöma undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: 
Barn – och utbildningsförvaltningen.  
Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Stödmaterial för kvalitetsindikatorer i förskola, förskoleklass och 
fritidshem. Falkenbergs kommun: Barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Vid övergångar inom eller mellan olika skolverksamheter och stadier ökar behovet av att samverka 

runt lärandeinnehållet i form av professionell dokumentation och synkronisering mellan 

verksamheterna (Skolverket, 2014). Skillnader i social och kulturell bakgrund riskerar att accentueras 

vid övergångar (Olsson, 1996). Information som lämnas mellan verksamheterna är nästan alltid 

individorienterad istället för att beskriva barns och elevers erfarenheter och hur undervisningen har 

skett (Lago, 2014). För att lärandet ska fungera väl krävs det tydliga och trygga övergångar, en röd 

tråd (Margetts, 2002; Sutton et al., 2013). I verksamheternas läroplaner slås det fast att samverkan 

mellan de olika stadierna är viktig för att skapa sådana sammanhang för barnet och eleven. De olika 

personalgrupperna ska: 

utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 

för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och 

lärande 

Lgr 11, Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011, s. 16, Lpfö 98 

reviderad 2018, s. 12. 

Att skapa sammanhang innebär att de olika verksamheterna och stadierna behöver ha en helhetssyn 

på barnets/ elevens utveckling. Det innebär också att ha gemensamma förhållningssätt och att skapa 

en rik lärandemiljö som utgår från barns och elevers behov. Att skapa kontinuitet innebär att barn 

och elever ska kunna känna igen sig, oavsett vilken verksamhet de för tillfället vistas i och att de 

känner sig kompetenta och förtrogna med vad som gäller även när de övergår mellan verksamheter 

eller till en högre årskurs. Det rör sig framför allt om att känna igen rutiner, regler och strukturer så 

att de upplever sig trygga i verksamheten.  

1.1 Progression i undervisningen 
Progression är på sätt och vis att se som kontinuitetens motsats – progression handlar om att 

utmanas på nya och mer avancerade områden, framför allt i lärande. Barn och elever finns inom 

ramen för skolverksamheten under flera år och verksamheten måste erbjuda en utveckling i 

aktiviteterna om barn och elever ska fortsätta att känna motivation, intresse och vilja att utvecklas. 

Progression för lärande handlar om att organisera kunskapsinnehållet i en progressiv sekvens av allt 

mer komplex och generaliserbar kunskap (Dufour & Marzano, 2017). I bästa fall är varje tidigare del i 

en sådan sekvens en förutsättning för nästa eller en självklar följd av den tidigare kunskapen. Den 

progressiva planeringen handlar alltså om att föreställa sig hur barnens och elevernas tänkande 

utvecklas över tid. Ju mer erfaret barnet/ eleven blir desto mer oberoende av situationen kommer 

lärandet att vara (Liberg, 2003). Jim Cummins (2000) beskriver att barns/ elevers möjlighet att förstå 

fenomen kan ses utifrån två perspektiv, situationen och den kognitiva svårighetsgraden: 

• Hur mycket stöd får barnet/ eleven att förstå genom situationen?  

• Hur kognitivt enkel eller utmanande är lärandet? 

Förhållandet kan illustreras i följande skiss: 
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Bild 4.1. Beskrivning av barnets/ elevens möjligheter att förstå undervisning utifrån kognitiv svårighet och grad av situationsberoende.  

I positionerna A och B kommer situationen att hjälpa barnet/ eleven att förstå eftersom situationen 

ger hjälp – bilder, gester, föremål, dialog, eller genom att man själv kan bearbeta och uppleva 

händelser eller fenomen i lek eller dramatisering. I den situationsbundna kontexten kan barnet/ 

eleven fråga, be om hjälp eller signalera med uttryck och gester att det inte förstår. Har situationen 

istället en hög grad av situationsoberoende, som i position C och D, är informationen i stort sett helt 

beroende av språkliga signaler och barnet/ eleven får inte hjälp att tolka utifrån andra signaler än de 

språkliga.  

I positionerna A och C behöver barnet/ eleven inte använda någon större kognitiv tankekraft för att 

förstå och tolka, eftersom undervisningen inte erbjuder någon större utmaning. Här rör det sig om 

automatiserad kunskap och förståelse som barnet redan har. I positionerna B och D är uppgifterna 

mer tankemässigt utmanande och barnet/ eleven kommer att behöva använda en större del av sin 

kognitiva förmåga för att förstå och tolka. I position B får barnet hjälp av kontexten, själva 

situationen. I position D är uppgiften både kognitivt krävande och situationsoberoende, vilket gör 

den svårare att lösa. När barnet börjar skolan kommer det att i allt högre grad behöva befinna sig i de 

kognitivt mer krävande positionerna B och D, och redan i förskolan kan det finnas anledning att 

fundera över hur barnet på ett lekfullt sätt kan få stöd för att gå från position A (stöd i situationen, 

enkelt och känt innehåll), till B (stöd i situationen, mer komplicerat och okänt innehåll) och till sist till 

D (utan stöd i situationen och mer komplicerat och okänt innehåll) (Liberg, 2003). Position C innebär 

utantillärande och mer mekaniska övningar. Det kan vara god minnesträning men leder oftast inte till 

avancerad utveckling.  

1.2. Övergångar 
Övergångar är oundvikliga, allteftersom eleven utvecklas och behöver tillgång till mer diversifierad 

kunskap och kompetens. De kan fungera som positiva drivkrafter i barnets och elevens utveckling 

(Ackesjö, 2013; Corsaro & Molinari, 2005; Dockett & Perry, 2017; Lago, 2014). En viss diskontinuitet 

visar barnet/ eleven att hen blir äldre och mer kompetent (Wilder & Lillkvist, 2017). Vid 

övergångarna utvecklas en övergångskompetens, strategier som kan användas vid senare tillfällen. 

Själva övergången kommer, rätt genomförd, alltså att vara utvecklande. Övergången behöver bygga 

på vidare på barnets/ elevens tidigare lärande och kunskaper (Moss, 2013). Att kunna följa barns och 

elevers utveckling och behov av undervisning över stadierna är ett sätt att göra det.  
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Det här materialet är utarbetat som ett stöd för pedagogerna i samverkan för en röd tråd i 

undervisningen. Det är uppdelat i tre olika områden: Läsa och skriva, matematik och 

lärandeidentitet. För varje område presenteras en matris som kan användas för att utvärdera den 

egna undervisningens resultat (Pihlgren & Falkenbergs kommun, 2017). Hur matrisen kan användas 

beskrivs kortfattat i avsnitt 5.  

2. Undervisa i läsa och skriva2  
Läs- och skrivfärdighet utgörs av ett samspel mellan att barnet/ eleven såväl förstår hur språket är 

uppbyggt, med ljud, ord och meningar, och att hen förstår innehåll i och syftet med läst och skriven 

text (Barrueko & Fernandés, 2016; Debruin-Parecki & Pribesh, 2016; Liberg, 1993). Hagtvet (2002) 

menar exempelvis att barnet, för att utveckla sitt språk, kommer att behöva såväl allmänna 

språkfärdigheter, metakunskap om tänkande, språk och kommunikation liksom erfarenheter av 

läsning och skrivning. Ett forskningsprojekt inom EU, Early Transition Programme, (2010) pekar på 

såväl kommunikation, språkfärdigheter och förståelse som viktiga områden för undervisningen av 

barn i förskolan.  

Hos det yngre barnet utvecklas hjärnans kapacitet i rask takt. I synnerhet under de första 

levnadsåren kan man därför räkna med att det finns mognadsmässiga skillnader (Klingberg, 2011). 

Vid 3–4-årsåldern har de flesta barn förmåga att kunna förstå, analysera och delta i gruppinteraktion 

och de erfarenheter som en god lärandekontext ger kommer att ha allt större betydelse för barnets 

lärande (Gärdenfors, 2000; Klingberg, 2011; Liberg, 2003; Pihlgren, 2008). Att läsa och skriva är inte 

en mognadsfråga utan en fråga om att skapa en god undervisningsmiljö (Fridolfsson, 2008). 

I forskningslitteraturen framträder tre viktiga indikatorer för att barnets/ elevens läs- och 

skrivutveckling ska vara gynnsam: 

 Det som betecknas som att barnet är lingvistiskt/fonologiskt/språkligt/metaspråkligt 

medvetet eller uppmärksamt. I den fortsatta texten kommer metaspråklig uppmärksamhet 

att användas för dessa förståelser och färdigheter. 

 Att barnet/ eleven förstår såväl innehåll som de processer som omgärdar läsning och 

skrivning. Fortsättningsvis används beteckningen förståelse. 

 Att barnet/ eleven ser den egna nyttan med att kunna läsa och skriva, barnets språkglädje 

och upplevelse av användbarhet.  

Indikatorn metaspråklig uppmärksamhet är alltså inriktad på teknisk språkkunskap, indikatorn 

förståelse är inriktad på att förstå språkets mening och indikatorn språkglädje och användbarhet på 

barnets/ elevens upplevelse av språkliga aktiviteter. De tre olika indikatorerna kommer delvis att 

kräva olika undervisningsinsatser. Undervisning för metaspråklig uppmärksamhet kan exempelvis 

innebära språkövningar som att klappa stavelser i ord, leta efter olika bokstäver eller lyssna efter 

början och slut i orden. Ett exempel är de övningar som föreslås inom Bornholmsmodellen. 

Undervisning för förståelse innebär att läsa och diskutera berättelser, dramatisera och skriva egna 

och gemensamma berättelser såsom exempelvis föreslås i Skolverkets Läslyftsmoduler för förskola 

och skola. Språkglädje och användbarhet är snarare en upplevelse hos barn/ elever. För att de ska 

uppleva språkundervisningen som meningsfull måste den vara lustfylld och rolig och knyta an till 

deras intressen. Det kan innebära att skriva sagor om tecknande figurer eller andra figurer som just 

 
2 För en utförligare genomgång av forskning om läsa och skriva hänvisas till: 
Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 
kvalitetsindikatorer. Bedöma undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: 
Barn – och utbildningsförvaltningen. 
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då intresserar dem, att leta bokstäver i leksakskataloger eller att skriva sagor om barnen på förskolan 

eller skolklassen.  

 

 

2. 1. Kvalitetsmatris för läsa och skriva3 
 

                  

 

  

 
3 Riktmärke för avläsning av matrisen från vänster till höger: Förskola yngre, förskola äldre, 
Förskoleklass/fritidshem, åk 1/fritidshem. Matrisen är framtagen för Falkenbergs kommun, se Pihlgren, A. S. & 
Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets kvalitetsindikatorer. Bedöma 
undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: Barn – och 
utbildningsförvaltningen. 
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2.2. Undervisa för metaspråklig uppmärksamhet 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom metaspråklig uppmärksamhet: 

 
  

 

Förskola yngre Förskola äldre Förskoleklass 
Fritidshem 

Årskurs 1 
Fritidshem 

Alfabet och ordbilder 
finns uppsatta 
Vid samlingar, 
måltider och i andra 
situationer:  
*Upprepa rim och 
ramsor  
*Nonsensrim 
* Leka med orden.  
* Rimma spontant 
när barn visar 
intresse 
* Vuxna som läsande 
och skrivande 
förebilder 
Högläsning varje 
dag: 
* Följ med fingret, 
läsriktning 
* Visa orden, början 
och slut 
Metaspråkliga 
aktiviteter varje 
vecka: 
*Skrivriktning 
* Ljud och bokstav 
* Början och slut i 
orden 
* Versaler och 
gemener 
* Mungymnastik 
*Ordpåsar 
Skriva varje vecka: 
* Pedagogen skriver 
åt barnet, tex namnet 
på teckning 
* Barnet skriver med 
penna och lärplatta 
* Språkappar 
 

Alfabet, namnlappar och 
ordbilder finns uppsatta 
Laborativt material framme 
såsom bokstäver att pussla ihop, 
språklådor, rim-memory, digitala 
spel, skrivverktyg, böcker mm 
Vid samlingar, måltider, 
utesituationer: 
* Uppmärksamma bokstäver och 
symboler på mjölkkartonger, 
skyltar mm 
* Skriva listor 
* Vuxna som läsande och 
skrivande förebilder  
Högläsning varje dag: 
* Följ med fingret, peka på 
ordens uppbyggnad 
* Diskutera ords och meningars 
betydelse  
Metaspråkliga aktiviteter varje 
vecka: 
* Bokstav och ljud 
* Ljuda namn och ord 
* Rim och ramsor 
* Skillnad och likheter: versaler 
och gemener 
* Vilka ord börjar/ slutar på…? 
* Olika material som bildar 
bokstäver, t.ex. sandformar, 
playdoo, lera mm 
* ABC-sång 
Skriva varje vecka:  
* Gemensamma texter på aktiv 
board ljudas  
* Penna och läsplatta 
* Spåra bokstäver på ljusbord 

Alfabet, gemensamma 
överenskommelser och 
instruktioner finns 
uppsatta. Laborativt 
material framme 
såsom bokstäver, spel, 
digitala spel och 
hjälpmedel, 
skrivverktyg, böcker 
mm 
Högläsning varje dag: 
* Diskutera ords och 
meningars betydelse  
Metaspråkliga 
aktiviteter varje vecka: 
* Bokstavskunskap 
* Sätta samman och 
dela ord 
* Ljuda samman ord 
* Eleverna möter 
bokstäverna genom 
drama, lek, musik, 
skapande mm 
* Bokstavsarbete i 
olika stationer 
Skriva varje dag: 
* Lärplattor med 
talsyntes 
* Gemensamma 
berättelser med bild 
och text – 
uppmärksamma hur 
ord skrivs 
* Spel som tränar 
begrepp 

Alfabet, gemensamma 
överenskommelser och 
instruktioner finns 
uppsatta. Laborativt 
material framme såsom 
bokstäver, spel, digitala 
spel och hjälpmedel, 
skrivverktyg, böcker mm 
Högläsning varje dag: 
* Diskutera ords och 
meningars betydelse 
* Utlämna ord att gissa 
Metaspråkliga 
aktiviteter varje vecka: 
* Klippa isär och bygga 
om meningar 
* Ord sätts ihop till 
meningar  
* Låtsasmeningar skapas 
och tas isär 
* Olika ändelser 
förändrar ord (ex. lek -er, 
-en, -sak) 
* Ordbilder som 
förekommer ofta (och, 
det osv) 
* Samla ord och skapa 
meningar  
* Vilka ord behövs för att 
skapa en mening? 
* Punkt och stor bokstav 
Skriva varje dag: 
* Texter med olika syfte 
* Forma bokstäver på ett 
effektivt sätt 
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2.3. Undervisa för förståelse 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom förståelse: 

    

Förskola 
yngre 

Förskola äldre Förskoleklass 
Fritidshem 

Årskurs 1 
Fritidshem 

Böcker framme. 
Pedagoger talar med 
hela meningar och 
korrekta ord. 
Bildstöd synliggör 
verksamhetens 
struktur, rutiner mm 
Vid samlingar, 
måltider och i andra 
situationer:  
Samtal om det som 
händer, ex. be om 
mat 
Uppmuntra alla att 
tala och bidra 
Högläsning varje 
dag: 
* Bokval efter ålder 
* Samtal om det 
lästa 
* Visa hur böcker 
fungerar 
* Reflekterande 
öppna samtal om 
det lästa under och 
efter läsning  
* Visa på vad skriven 
text betyder, 
tydliggöra begrepp 
* Dramatisera det 
lästa 
* Sagopåsar 
Berättelser: 
* Berätta 
gemensamma och 
egna sagor 
* Sagor via bilder 
* Bildsamtal 
 

Böcker framme. 
Pedagogen 
återupprepar med 
korrekt begrepp 
(gådde, gick). 
Verksamhetens struktur 
och rutiner i bild och 
ord 
Vid samlingar, 
måltider, utestunder:  
Uppmuntra alla att tala 
och bidra samt att 
lyssna på varandra. 
Högläsning varje dag: 
* Skönlitteratur, 
faktaböcker och lyrik 
* Fråga efter vad som 
kommer att hända, 
kopplingar till egna 
upplevelser mm 
* Illustrera det lästa 
* Återberätta det lästa 
* Dramatisera det lästa 
Berättelser: 
* Berätta och illustrera 
gemensamma och egna 
sagor 
* Lägga bilder i 
berättarordning 
* Språkpåsar 
* Samtala om och tolka 
bilder, musik mm 
Skriva varje vecka: 
* Egna berättelser 
* Gemensamma texter 
växa fram så alla kans e 
* Träna finmotoriken 

Böcker framme. Pedagogen 
återupprepa med korrekt 
begrepp (gådde, gick). 
Verksamhetens rutiner i ord 
Vid samlingar mm 
Uppmuntra alla att tala, lyssna 
och bygga vidare på vad andra 
sagt. 
Högläsning varje dag: 
* Kapitelböcker med och utan 
bilder 
* Olika sorters litteratur 
* Samtal och analys av texten: 
person, plats, problem, 
händelser, problemlösning, 
förutspå handling 
* Återberätta vad som hände 
förra gången 
Berättelser: 
* Faktafilmer med diskussioner 
* Uppmuntra alla att tala 
* Skapa berättelser genom 
förslag på person, djur, känsla, 
plats  
* Berätta, konstruera sagor  
* Samtala om och tolka bilder, 
musik mm 
* Bygg upp och sortera 
berättelsen genom tankekartor 
* Forumspel och drama där 
eleverna förutspår eller ger 
förslag på vad som har hänt och 
vad som ska hända 
Skriva varje dag: 
* Skriva sig till läsning 
* Egna berättelser 
* Berättelser i skrivpar 
* Gemensamma berättelser: 
inledning- handling-avslut 
* Träna finmotoriken 

Böcker framme. 
Medvetenhet  
om hur man tar hand om 
böcker, skrivmaterial 
Högläsning varje dag: 
* Kapitelböcker även 
utan bilder 
*Faktatexter 
* Samtal och analys av 
texten under och efter 
läsning: Tolkning, 
koppling till egna 
upplevelser mm 
* Skriva egna berättelser 
utifrån det lästa 
* Lässtrategier  
Läsa varje dag: 
* Eleven läser varje dag 
för någon annan 
Berättelser: 
* Berätta sagor 
* Sekvenskort som stöd 
för berättandet 
* Dramatisera 
berättelser 
Skriva varje dag: 
* Skriva sig till lärande 
* Egna texter och 
gemensamma 
berättelser: Struktur i 
skrivandet, 
berättartekniska finesser 
* Lyssna på och ställa 
frågor om kamratens 
text 
 

 



 

9 
 

2.4 Undervisa för språkglädje och användbarhet 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom språkglädje och användbarhet: 

  

 

 

Förskola yngre Förskola äldre Förskoleklass 
Fritidshem 

Årskurs 1 
Fritidshem 

Riklig tillgång till 
inspirerande 
laborativt material, 
spel, läs- och 
skrivverktyg, böcker 
som barnen själva vill, 
kan och får använda 
Högläsning varje 
dag: 
* Performativ läsning 
– pedagogen läser 
med inlevelse 
* Lässtunden sker på 
särskild plats och 
med särskilda rutiner 
* Bilder och konkret 
material används i 
anslutning 
* Läsningen sker med 
dialog och 
dramatisering 
Storgruppsaktiviteter:  
* Rörelse, ramsor, 
sång och rytmik i 
storgrupp, ute och 
inne och när barnen 
visar intresse 

Riklig tillgång till 
inspirerande laborativt 
material, spel, läs- och 
skrivverktyg, böcker som 
barnen själva vill, kan 
och får använda, både 
ute och inne 
Högläsning varje dag: 
* Performativ läsning – 
pedagogen läser med 
inlevelse 
* Lässtunden sker på en 
särskild plats med 
särskilda rutiner 
* Bilder och konkret 
material används ibland 
* Biblioteksbesök med 
marknadsföring av 
böcker 
*Pedagogen deltar i 
dramatiseringar och lek 
utifrån det lästa  
Skriva varje vecka: 
* Gruppen skriver 
gemensamma 
berättelser om sitt liv, 
dagböcker 
* Barnen gör egna 
böcker som trycks och 
presenteras (och 
dramatiseras) 
* Gemensamma brev 
och mejl till brevvänner 
på annan plats 
Storgruppsaktiviteter:  
* Teman utifrån böcker  
* Rörelse, ramsor, sång 
och rytmik i storgrupp 

Riklig tillgång till 
inspirerande laborativt 
material, spel, läs- och 
skrivverktyg, datorer, 
böcker som eleverna själva 
vill, kan och får använda 
Högläsning varje dag: 
* Performativ läsning – 
pedagogen läser med 
inlevelse 
* Bild eller föremål 
används för att 
konkretisera och fånga 
intresset 
* Bildpromenad - prata om 
bilderna innan man läser 
boken 
* Läsmiljön är genomtänkt 
och stödjer lyssnandet 
* Biblioteksbesök med 
lästips och gemensamma 
lån 
Skriva varje dag: 
* Eleverna mejlväxlar med 
andra elever, med 
föräldrar, med brevvänner 
* Eleverna skriver dagens 
meny och annat som är 
viktigt för klassen  
* Lekar och ramsor 
* Skrivna texter har en 
mottagare (ex. en blogg 
eller berättelser som 
trycks, presenteras och 
dramatiseras) 
Storgruppsaktiviteter:  
* Teman utifrån böcker  
 

Riklig tillgång till 
inspirerande laborativt 
material, spel, läs- och 
skrivverktyg, datorer, 
böcker som eleverna själva 
vill, kan och får använda 
Högläsning varje dag: 
* Performativ läsning – 
pedagogen läser med 
inlevelse 
* Bild för att konkretisera 
och fånga intresset 
* Titel och rubriker att prata 
om innan man läser boken 
* Läsmiljö och ”läsregler” 
som stödjer lyssnandet 
* Boktips i klassrum och på 
bibliotek  
* Val av böcker som 
eleverna inte känner till 
* Biblioteksbesök med egna 
lån 
Skriva varje dag: 
* Fantasi- och spökskrivande 
* Fotografera med ipad och 
skriva till  
* Skrivna texter har en 
mottagare och ett syfte (ex. 
blogg, loggböcker, 
tankekartor, checklistor) 
Storgruppsaktiviteter:  
* Storylines med berättelse 
och skrivande (ex. 
spökägget) 
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3. Undervisa i matematikutveckling4 
En stor del av den forskning som finns om barns tidiga matematikutveckling framhåller vikten av en 

god taluppfattning för barnets framtida kompetens. Wiggo Kihlborn (1981) delar upp de baskunskaper 

som barn behöver ha med sig i form av matematisk kompetens i två delar: basfärdigheter som att 

kunna talraden, räknesätt, läges- och storleksbeskrivningar, och baskompetens att veta och förstå hur 

man ska gå tillväga för att kunna lösa matematiska problem. För att barnet ska kunna behärska 

matematik kommer det att behöva möta båda områdena i undervisning. Kihlborn (1981) menar att 

kunskap i områdena kan byggas upp oberoende av varandra. Att kunna lösa problem är alltså möjligt 

även om barnet inte har alla basfärdigheter. Barn som har matematiska basfärdigheter kan inte alltid 

använda dessa i problemlösning. Båda områdena behöver således utvecklas. För förskolebarn och 

yngre skolbarn är de egna erfarenheterna viktiga i lärandet (Pramling & Pramling Samulesson, 2008).  

I forskningslitteraturen framträder två viktiga indikatorer för att barnets matematikutveckling ska vara 

gynnsam, taluppfattning och problemlösning, där barnet också omsätter, förstår, inspireras av och 

använder sig av matematik i vardagen: 

 Basfärdigheter i framför allt taluppfattning. Taluppfattning handlar om matematikens 

byggstenar som exempelvis att känna igen tal och siffror och koppla dessa till varandra, 

känna till talraden och bedöma större och mindre mängder.  

 Att barnet kan använda sina färdigheter i baskompetens/ problemlösning för att lösa såväl 

vardagsproblem som mer abstrakta problem. Fortsättningsvis används beteckningen 

problemlösning. Matematikglädje innebär att barnet/eleven också ser glädje och nytta i att 

använda sig av matematik som problemlösning och i vardagen.  

Indikatorn taluppfattning är alltså inriktad på teknisk matematikkunskap, indikatorn problemlösning 

och matematikglädje är inriktad på att förstå matematikens användning i vardagen. De två 

indikatorerna kommer delvis att kräva olika undervisningsinsatser, även om de kan kombineras vid 

samma tillfälle. Undervisning för taluppfattning kan exempelvis innebära att ramsräkna tillsammans, 

att räkna föremål och personer i olika vardagliga sammanhang i samling och vid dukning, att se till att 

alla barn får med sig varsin spade vid utelek och att numrera olika saker med hjälp av siffror. 

Undervisning för problemlösning och matematikglädje handlar om att låta barnen lösa problem i 

vardagen som att dela lika, sortera föremål i högar och resonera om begrepp som fler, färre, lika 

många, över, under, bakom, framför, och att tillsammans konstruera egna problem i form av 

matematiksagor. Här kan Skolverkets Matematiklyftsmoduler för förskola och skola ge hjälp och stöd 

i undervisningen. Andra användbara stödmaterial är appen Vektor, framtagen av Torkel Klingberg 

samt NCM:s material Tänka, resonera och räkna. För att barn/ elever ska vilja ta sig an matematik 

med glädje och intresse är det viktigt att undervisningen upplevs som lustfylld och rolig och att den 

knyter an till barnens/ elevernas erfarenheter och intressen. Det kan innebära att skriva 

matematiksagor om sådant som intresserar dem för tillfället eller om den egna gruppens äventyr på 

förskolan, i förskoleklass, på fritids eller i skolan.  

 

 

 
4 För en utförligare genomgång av forskning om matematikutveckling hänvisas till: 
Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 
kvalitetsindikatorer. Bedöma undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: 
Barn – och utbildningsförvaltningen. 
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3.1 Kvalitetsmatris för matematik5 

 

 

  

 
5 Riktmärke för avläsning av matrisen från vänster till höger: Förskola yngre, förskola äldre, 
Förskoleklass/fritidshem, åk 1/fritidshem. Matrisen är framtagen för Falkenbergs kommun, se Pihlgren, A. S. & 
Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets kvalitetsindikatorer. Bedöma 
undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: Barn – och 
utbildningsförvaltningen.  



 

12 
 

3.2 Undervisa för taluppfattning 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom taluppfattning:  

 
 

  

 

Förskola yngre Förskola äldre Förskoleklass 
Fritidshem 

Årskurs 1 
Fritidshem 

Laborativt material 
som går att räkna 
och sortera, siffror, 
spel mm framme 
Varje dag i 
vardagliga göromål: 
* Sortera vid 
städning mm 
Benämna antal, 
använda begrepp i 
vardagssituationer 
Matematik varje 
vecka: 
* Begreppskunskap 
och jämförelser som 
större/ mindre osv 
* Räknesånger och 
fingerramsor 
* Antalsuppfattning – 
para ihop och dela 
upp 
* Räkna upp till 5 
* Spela spel 

Laborativt material 
med siffror/antal, 
klocka, tidtagarur, 
timglas, våg, 
almanacka, spel, 
kulram, pussel, 
sorteringsbilder, 
linjaler, måttband mm 
framme 
Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Räkna antal barn vid 
samling, veckodagar, 
duka vid lunch till rätt 
antal, städa 5 saker osv 
* Dagens datum, siffra, 
månad, veckodagar 
* Leta former  
* Använda 
vardagssituationer för 
att sortera, räkna, para 
samman, dela, 
använda begrepp 
Matematik varje 
vecka: 
* Addition och 
subtraktion till 5 
* Räkna till tjugo  
* Räkna baklänges från 
10 
* Räkna 10-tal upp till 
hundra 
* Siffror till 10 
* Spela spel med 
tärning 
* Matematiklekar och 
ramsor 
* Begrepp som fler och 
färre 

Laborativt material med siffror/antal, 
klocka, tidtagarur, timglas, våg, 
almanacka, tärningsspel och 
kortspel, kulram, pussel, memory, 
sorteringsbilder mm framme 
Varje dag i vardagliga göromål: 
* Räkna elever i samlingen, idrotten, 
leken, måltider, utestunden: addera 
och subtrahera för att beräkna hur 
många som är borta, räkna eleverna 
baklänges, dela upp grupper och 
saker, ordningstal i almanackan mm 
Matematik varje dag: 
* Siffror 0–10 
* Ramsräkna vidare från 9–30 
* Addera och subtrahera med 
praktiskt material upp till 10 
* Tallinjen 
* Spela kort- och tärningsspel 
* Dokumentera arbeten genom att 
använda bilder och siffror   
* Resonera om och utforska 
matematik i storgrupp, mindre 
grupp, parvis och individuellt 
* Begreppskunskap, uppskattning 
och jämförelse inne och ute: 
Addition, subtraktion, före, efter, 
framför, bakom, ordningstal, långa, 
korta, stora, små, tunga, lätta 
 

Laborativt material som 
siffror, klocka, tidtagarur, 
våg, linjal och andra 
mätverktyg, måttenheter, 
olika spel med matematik 
mm framme 
Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Räkna varandra, dela in 
grupper, dela upp material, 
gruppera saker, använda 
begrepp mm 
Matematik varje dag: 
* Ramsräkna till över 50 och 
nedåt från 20 
* Uppskattningar av storlek 
mm och tal upp till 11 
* Para samman siffra och 
antal till 100 
* Skriver siffrorna 0–30 
* Adderar och subtraherar 
med tiotalsövergång 
* Skriftliga räknemetoder: 
talsortsvis beräkning, 
standardalgoritm, stegvis 
beräkning (kopplat till 
tallinjen) 
* Digital och analog klocka  
* Skapa mattesagor 
* Baka, använda 
måttenheter och dubbla, 
halvera recept 
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3.3 Undervisa för problemlösning och matematikglädje 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom problemlösning och matematikglädje: 

 
 

  
 

Förskola 
yngre 

Förskola äldre Förskoleklass 
Fritidshem 

Årskurs 1 
Fritidshem 

Varje dag i 
vardagliga 
göromål: 
* Lösa problem 
som uppstår: dela, 
placera, para ihop 
Matematik varje 
vecka: 
* Sortera saker och 
jämföra material 
och saker utifrån 
läge, storlek och 
antal 
* Prata om och leta 
efter geometriska 
former 
* Skapa mönster-
rader, tex kotte-
sten-kotte-sten 
* Matematiska 
lekar (ex Kims lek, 
leka affär) 
 
 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Lösa problem och 
konstruera lekar: dela, 
placera, para ihop, lika 
och olika många, antal 
Matematik varje vecka: 
* Sortera och placera 
utifrån begreppen långa, 
korta, under, över, 
bakom, framför, antal 
*  Olika former 
* Laborera med konkreta 
material som 
matteknappar, 
magnetformer, klotsar, 
bilder, siffror för 
problemlösning mm 
* Väga och mäta i 
praktiska övningar (ex. 
baka) 
* Göra egna kartor/ 
skattkartor 
* Matematiska 
promenader – jämföra, 
leta former 
* Skriva och dramatisera 
mattesagor 
* Leka affär 
* Matematikteman och 
intressespår 
* Digitala verktyg och 
programmering 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Lösa problem som 
uppstår: dela, placera, 
para ihop 
* Använda 
matematiska begrepp i 
lek, utevistelse och i 
vardagliga händelser 
Matematik varje dag: 
* Mönster, sortering 
* Läges-, storleks- och 
antalsbegrepp 
* Samtala om olika 
metoder för 
matematisk 
problemlösning, 
rimlighet 
* Matematikteman  
* Skriva och 
dramatisera 
mattesagor 
* Väga och mäta på 
olika sätt 
* Leka affär och handla 
”på riktigt” 
* Matematikteman och 
intressespår  
* Digitala verktyg och 
programmering 
* Geometriska former, 
skillnader och likheter 
* Bygga och konstruera 
med hjälp av former 

Varje dag i vardagliga göromål: 
* Lösa problem som uppstår: dela, 
placera, para ihop, dra ifrån  
* Använda matematiska begrepp i 
lek, utevistelse och i vardagliga 
händelser 
Matematik varje dag: 
*Problemlösning och matematiska 
samtal gemensamt och enskilt 
* Problemlösningsstrategier som 
problemlösningshanden: 1 Läs/lyssna 
2. Förstå 3. Välj metod 4. Beräkna 5. 
Kontrollera 
* Rimlighetsbedömning, 
uppskattningar, tiotalsövergång i 
lekar, exempelvis affärslek, 
melliscafé, restauranglek, spa osv 
*Mattesagor, räknehändelser och 
problemuppgifter med illustrationer 
* Begrepp för problemlösning 
* Sagor, ramsor, sånger som 
innehåller addition och subtraktion 
* Lösa problem i skapande och 
praktiskt arbete: Textil, broderi, 
virkning, pärlplattor, baka, 
konstruktion, bygglek mm 
* Uppskatta, mäta, väga och använda 
vikter, mätredskap och verktyg 
* Programmering och digitala spel 
och verktyg 
* Skapa egna symboler och ge dem 
värde 
* Spana efter, sortera, bygga med 
och analysera geometriska former 
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4. Undervisa i lärandeidentitet6 
Lärandeidentitet handlar om barns /elevers tilltro till sin förmåga att kunna lära. Självuppfattningen 

är en mycket viktig del när det gäller förmågan att ta sig an utmaningen att lära nytt (Håkansson & 

Sundberg, 2012; 2016; Skolverket, 2013). Vissa beteenden och strategier hos barnet/ eleven kommer 

också vara avgörande för ett gott lärande. Det rör sig exempelvis om att ta ansvar för att organisera 

sitt lärande som att plocka fram det material som behövs, att kunna plocka undan och att disponera 

tiden samt att arbeta uthålligt, noggrant, självständigt och med självdisciplin (Skolverket, 2012, 2013; 

Pihlgren, 2013; Håkansson & Sundberg, 2016). På samma sätt kommer barnets/ elevens lärande 

påverkas av om hen har strategier och verktyg för att kunna analysera och ta sig an problem med 

ändamålsenliga och kreativa lösningar (Donaldsson, 1981; Bruner, 1970; Hattie & Timperley, 2007). 

Pedagogens sätt att organisera och erbjuda sådana möjligheter är viktiga.  

Lärandeidentitetsutveckling har tre kvalitetsindikatorer. Här utvärderas undervisningen något längre 

tid än i språkutveckling och matematik, där den fortsatta utvecklingen efter förskoleklassen följs upp 

genom skolans kursplaner, från förskola till skolår 3: 

 Tilltro till sin förmåga att lära: Hur undervisningen resulterat i att barn/elever med 

tillförsikt tar sig an nytt lärande, även när det kan innebära hårt arbete eller utmaning.  

 Lärandestrategier: Vissa strategier är viktiga för att kunna ta sig an lärandet på ett 

framgångsrikt sätt. Det är färdigheter och förmågor som barnet/ eleven utvecklar utifrån 

pedagogernas undervisning, som att kunna ta ett alltmer utökat egenansvar för material 

som krävs, uthålligt arbete, samarbete och att använda sig av förebilder.  

 Kreativitet och problemlösning: Kreativitet och problemlösning är här ett mer vidgat 

område än den problemlösning som avsågs i matematikutvecklingens kvalitetsindikator. 

Här avses förmågor som att kunna hitta lösningar, uppfinna och experimentera med olika 

lösningar, förbättra utifrån återkoppling och se nästa steg i sin utveckling.  

Att undervisa i lärandeidentitet handlar i hög grad om hur pedagogerna bygger upp en trygg och 

stimulerande undervisning och miljö, så att barnet/ eleven kan våga utmana sig själv att tänka och 

skapa nytt. Att uppmuntra nya och olika idéer, skoja med idéer eller uppmuntra infall kan vara ett 

sätt. Det kan också röra sig om att exempelvis hjälpa barn och elever att fokusera på processen, 

snarare än på produkten. Att barnet/ eleven gör upprepade lösningsförsök eller provar flera olika 

lösningar är viktigare att uppmuntra än att de får fram en ”rätt” eller ”fin” slutprodukt. 

Undervisningen kan också innebära att pedagogen bryter ner en arbetsprocess i flera, kortare 

moment, så att arbetet inte verkar oöverstigligt, samtidigt som barnet/ eleven får hjälp att arbeta 

uthålligt och under en längre tid med samma produkt. Att uppmuntra barnen/ eleverna att ställa 

frågor är också en viktig del i arbetet, liksom att uppmuntra dem att titta på och ge återkoppling på 

andras idéer och att använda sig av förebilder på ett systematiskt sätt. Både att ge och ta emot 

återkoppling är en färdighet som måste övas och barn/ elever behöver hjälp med tydliga system för 

att kunna avläsa förväntningar och kvalitet. Att anpassa sin undervisning så att man hjälper ”lagom 

mycket” är väsentligt, inte för lite men heller inte för mycket, så att barnet/ eleven känner sig trygg 

men samtidigt får en möjlighet att prova olika lösningar själv.  

 
6 För en utförligare genomgång av forskning om lärandeidentitet hänvisas till: 
Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 
kvalitetsindikatorer. Bedöma undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: 
Barn – och utbildningsförvaltningen. 
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4.1 Kvalitetsmatris för lärandeidentitet7 

 

 

 

 
7 Riktmärke för avläsning av matrisen från vänster till höger: Förskola yngre, förskola äldre, 
Förskoleklass/fritidshem, åk 3/fritidshem. Matrisen är framtagen för Falkenbergs kommun, se Pihlgren, A. S. & 
Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets kvalitetsindikatorer. Bedöma 
undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs kommun: Barn – och 
utbildningsförvaltningen. 
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4.2 Undervisa för tilltro till sin egen förmåga att lära 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom tilltro till sin förmåga att lära: 

 
   

Förskola yngre Förskola äldre Fritidshem 
Förskoleklass 

Fritidshem 
Årskurs 1–3 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Barnen är aktiva i 
“görandet” 
* Deltagande 
pedagoger visar 
intresse för barnets 
utforskande 
*  Tryggt arbetsklimat 
Varje vecka: 
* För barnen 
intressanta tematiska 
uppgifter  
* Aktiviteter 
uppmuntrar barnets 
egna försök och 
utforskande, att inte ge 
upp och prova nya 
lösningar 
 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Pedagogen visar respekt 
och nyfikenhet inför barnets 
tankar, reflektioner, 
kunskaper och sporrar 
barnet att söka utveckling  
* Tryggt arbetsklimat 
Varje vecka: 
* Utmanande och 
intressanta tematiska 
uppgifter 
* Aktiviteter uppmuntrar 
barnets egna försök och 
utforskande, att inte ge upp 
och prova olika lösningar 
Varje halvår: 
* Barnet deltar med en eller 
flera egna 
presentationspunkter i 
utvecklingssamtalet där det 
får möjlighet att få syn på 
sitt egna lärande 
 
 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Pedagogen uppmuntrar 
eleverna att sätta ord på 
sina tankar, våga lita på sina 
idéer 
* Undervisningen är 
strukturerad, varierad och 
omväxlande och 
uppmuntrar till olika typer 
av lärande 
* Undervisningen är 
tillgänglig för alla 
* Tryggt arbetsklimat med 
tydliga förväntningar 
* Kontinuitet i rutiner 
Varje vecka: 
* Uppgifter och uppdrag är 
intressanta och presenterar 
ny kunskap 
* Pedagogen uppmuntrar 
och diskuterar elevens 
uthållighet och process, 
snarare än ”fina” produkter 
* Eleverna utmanas att välja 
nya områden som de ännu 
inte givit sig in på 
Varje halvår: 
* Helt eller delvis elevledda 
samtal där de får möjlighet 
att få syn på sitt egna 
lärande 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Pedagogen uppmuntrar 
eleverna att sätta ord på 
sina tankar, våga lita på sina 
idéer och prova flera olika 
lösningar 
* Undervisningen är 
strukturerad, varierad och 
omväxlande och 
uppmuntrar till olika typer 
av lärande 
* Undervisningen är 
tillgänglig för alla 
* Tryggt arbetsklimat med 
tydliga förväntningar och 
mål. Kontinuitet i rutiner 
Varje vecka: 
* Uppgifter och uppdrag är 
utmanande och 
intresseväckande  
* Pedagogen uppmuntrar 
och diskuterar elevens 
uthållighet och process 
* Eleven uppmanas att ta sig 
an nya områden som de 
ännu inte klarat 
* Eleven sätter mål och 
utvärderar dessa 
Varje halvår: 
* Elevledda samtal där 
eleverna beskriver sitt egna 
lärande 
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4.3 Undervisa för lärandestrategier 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom lärandestrategier: 

   

 
Förskola yngre Förskola äldre Fritidshem 

Förskoleklass 
Fritidshem 
Årskurs 1–3  

Varje dag i 
vardagliga göromål: 
* Materialet är 
tillgängligt för 
barnet.  
Varje vecka: 
* Introduktion av 
nytt material i 
samling, upprepade 
gånger 
* Gemensamma 
samtal om 
arbetsprocess 
* Barnen samarbetar 
i grupper med olika 
övningar 
* Samtal om 
gemensamt 
arbetsklimat när det 
uppstår anledning 
 
 
 
 
 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Materialet är 
tillgängligt för barnet.  
* Barnens förförståelse 
är utgångspunkt för 
aktiviteter 
Varje vecka: 
* Arbetsprocesser och 
lösningar diskuteras 
och utvecklas 
gemensamt i gruppen  
* Arbete i par, 
smågrupper och 
storgrupp  
* Strukturerade samtal 
i barngruppen om det 
gemensamma 
arbetsklimatet 
 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Aktiviteter mm finns 
synligt presenterade 
* Pedagogen väljer 
samarbetsgrupper 
Varje vecka: 
* Alla uppmuntras att 
delta i dialog genom 
bikupor, smågrupper 
mm 
* Klassrådet/ 
fritidsrådet leds delvis 
av elever och 
behandlar det 
gemensamma 
arbetsklimatet och 
miljön och hur de kan 
utvecklas 
* Arbete i par och 
smågrupper som kan 
redovisas i klassen 
* Lära av varandra 
uppmuntras 
* Faddergrupper 

Varje dag i vardagliga göromål: 
* Aktiviteter mm finns synligt 
presenterade 
* Strukturer är kontinuerliga och 
igenkännliga 
* Pedagogen väljer samarbetsgrupper 
Varje vecka: 
* Tänkande och arbetsrutiner synliggörs 
genom mallar, lathundar, tankekartor, 
arbetsscheman, bilder 
* Pedagogen visar på olika 
lärandestrategier 
* Aktiviteter presenteras tydligt och 
pedagoger deltar som stöd i processen 
* Alla uppmuntras att delta i dialog 
genom bikupor, smågrupper mm 
* Arbeten redovisas för att skapa 
mottagare och förebilder 
* Klassrådet/ fritidsrådet leds av elever 
och behandlar det gemensamma 
arbetsklimatet och miljön och hur de 
kan utvecklas  
* Arbete i par och olika 
gruppkonstellationer 
*Faddergrupper 
* Elever leder aktiviteter för andra 
elever 
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4.4 Undervisa för kreativitet och problemlösning 

Följande undervisningsområden kan behandlas inom kreativitet och problemlösning: 

 

 
  

Förskola yngre Förskola äldre Fritidshem 
Förskoleklass 

Fritidshem 
Årskurs 1–3  

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Miljö som utmanar 
till utforskande försök 
* Nya områden 
presenteras på ett 
inbjudande och 
begripligt sätt 
Varje vecka: 
* Eftertänksam dialog i 
gruppen om texter, 
bilder, där pedagogen 
ställer öppna frågor 
och barnen 
uppmuntras att delta i 
dialog 
* Barnen deltar i såväl 
planerad undervisning 
som i eget utforskande 
utifrån intressen 
* Barnen uppmuntras 
att följa processen 
genom dokumentation 
* Barnen uppmuntras 
att testa, känna och 
göra många gånger 
* Barnen bjuds in till 
medinflytande och 
ansvar i verksamheten 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Miljö som utmanar till 
utforskande och lärande 
* Nya områden presenteras 
intresseväckande   
Varje vecka: 
* Eftertänksam dialog i 
gruppen om texter, bilder, 
där pedagogen ställer öppna 
frågor 
* Barnen uppmuntras att 
delta och ställa frågor i 
dialog och barnen deltar i 
gruppens utforskande  
* Barnen följer sin egen och 
gruppens process genom 
dokumentation i temat 
* Gruppen ställer hypoteser 
innan: Vad vet vi, vad tror 
vi? samt reflekterar 
gemensamt om resultatet: 
Stämde det som vi trodde, 
visste, tänkte? Fick vi svar 
på våra frågor? Nästa steg? 
* Barnen uppmuntras att 
testa många gånger  
* Barnen har medinflytande 
och ansvar på några 
uttalade områden i 
verksamheten 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Material, både digitala 
och analoga, miljö och 
aktiviteter är varierade 
och uppmuntrar lärande 
och utforskande 
* Målet med uppgifter och 
med samarbete tydliggörs 
Varje vecka: 
* Eftertänksam dialog i 
gruppen om texter, bilder, 
där pedagogen ställer 
öppna frågor och där 
eleverna uppmuntras att 
förtydliga, lyssna och fråga 
i dialog 
* Verktyg för och arbete 
med formativ återkoppling 
i grupp och individuellt 
* Gemensamma dialoger 
där gruppen tillsammans 
diskuterar hypoteser och 
lösningar innan samt vilket 
lärande som skett efter 
genomfört lärande 
* Eleverna är delaktiga och 
har ansvar på flera 
uttalade områden i 
verksamheten 

Varje dag i vardagliga 
göromål: 
* Material, både digitala och 
analoga, miljö och aktiviteter 
är varierade och utmanar till 
lärande och utforskande 
* Målet med uppgifter och 
med samarbete är tydligt för 
alla 
Varje vecka: 
* Eftertänksam dialog i 
gruppen om texter, bilder, 
där pedagogen ställer öppna 
frågor och där eleverna 
uppmuntras att 
argumentera, lyssna, 
analysera, förtydliga, fråga, 
bygga vidare på andras idéer 
och underbygga sina 
argument 
* Verktyg för och arbete med 
formativ återkoppling, 
egenvärdering och 
kamratåterkoppling 
* Gruppen och individen 
ställer hypoteser före ett 
område och utvärdera 
lösningar efter, samt 
diskuterar nästa steg 
* Eleverna är delaktiga och 
har ansvar på flera viktiga 
områden i verksamheten   
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5. Hur materialet kan användas 
Materialet består av två områden: Kvalitetsmatriserna med indikatorer som kan användas för att 

bedöma undervisningens utfall i form av lärande, samt undervisningsområden som kan användas för 

att stärka undervisningen inom en särskild kvalitetsindikator.8  

5.1 Utvärdera undervisningen med hjälp av matriserna 
Arbetet med matrisernas kvalitetsindikatorer kan omfatta tre steg som återupprepas:  

1. Observationer i barn- och elevgruppen som görs under året. Matris utgör underlag för 

observationerna. Barns och elevers reflektioner om lärande inhämtas parallellt i samtal.  

2. Tillsammans sammanställer personalgruppen ett nuläge.  

3. Personalgruppen och enheten analyserar därefter resultaten i samband med 

verksamhetsplaneringen och sätter utvecklingsmål för det kommande årets undervisning. På 

förvaltningsnivå kan kommunens samlade resultat användas för att göra en liknande analys 

på kommunnivå. 

Att observera, analysera och dra slutsatser om hur undervisningen ska förbättras utvecklas i 

kollegiala diskussioner i personalgruppen9.  

5.1.1 Observationer 

Barnens/ elevernas progression observeras fortlöpande under året för att personalgruppen ska 

kunna avgöra om undervisningen ger önskat resultat. Samtliga kännetecken i observationsmatrisen 

kan inte synliggöras i en enda observation. Observationerna kommer alltså att behöva ske 

återkommande under året vid olika tidpunkter och i olika sammanhang för att ge en utförlig bild.  

Matrisen ger en bild av hur verksamheten har stöttat och utmanat ett barn eller en elev att behärska 

viktiga områden. Observationsmatrisen fylls alltså i på individnivå. Det innebär att den, förutom att 

användas som underlag i den årliga utvärderingen, kan användas som underlag för information om 

verksamhetens fortsatta arbete till vårdnadshavare och vid överlämning mellan verksamheter. 

Observationerna dokumenteras i matriserna genom att exempelvis markera det kunnande som 

observerats med överstrykning.  

5.1.2 Utveckla undervisningen 

Beroende på hur undervisningen läggs upp och hur pedagogerna och miljön stödjer lärandet kommer 

barnet/ eleven klara av olika områden eller visa sitt kunnande på olika sätt. I en gynnsam 

undervisningssituation kan hen vissa saker som hen inte förmår i en mindre gynnsam situation. Det 

innebär att barnet/ eleven ju faktiskt kan det som efterfrågas men att all undervisning inte stödjer 

kunnandet, eller att undervisningen gör barnet/ eleven osäker på sin förmåga att lära och utvecklas, 

på sin lärandeidentitet. Här behöver undervisningen i de mindre gynnsamma situationerna förbättras 

för att barnet/ eleven ska kunna utvecklas till ”sitt allra bästa jag”.  

En gång om året i samband med kommunens årliga utvärdering, eller oftare om personalgruppen/ 

enheten så önskar, kan observationsresultaten analyseras på gruppnivå. En första analys av 

resultaten görs i respektive personalgrupp. På så sätt får laget en tydlig bild av hur nuläget ser ut och 

 
8 Undervisningsmatriserna är framtagna utifrån aktuell forskning, läroplanerna (Lpfö98, Lgr11) samt Skolverkets 
diagnosmaterial. 
9 Ytterligare stöd i arbetet finns att hämta i kompendiet: Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). 

Stödmaterial för kvalitetsindikatorer i förskola, förskoleklass och fritidshem. Falkenbergs kommun: Barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 



 

20 
 

hur undervisning och utvecklingsarbete bör fortsätta. Personalgruppen går gemensamt igenom 

resultaten tillsammans med barnens/ elevernas reflektioner. Analysen kan också ske på enhetsnivå. 

Syftet med analysen är att ta fram viktiga förbättringar i undervisningen samt utvecklingsarbeten för 

den kommande perioden.  

Att analysera innebär att granska observationsmarkeringar och barn- eller elevintervjuer från olika 

vinklar, fundera över varför resultaten blev som de blev och dra slutsatser som ger förklaringar. 

Analysen är alltså ett sätt att se resultatet med nya ögon. Ibland kan man i analysarbetet också ta 

hjälp av forskning för att tolka resultatet. Analys är alltså en fördjupad process. Ett sätt att arbeta för 

en hållbar utveckling är att i analysarbetet lägga fram flera olika tolkningsförslag, hypoteser, till något 

man upptäckt och att därefter fundera på vilken hypotes som verkar troligast. Att analysera resultat 

kräver övning och kollegiala diskussioner. Det finns en risk att diskussionen kan fastna i att man 

alltför snabbt låser sig vid en enda förklaring på problemet eller förklarar problem genom faktorer 

utanför den egna undervisningen. I analysarbetet ska dock undervisningen vara i fokus: Vilka 

förändringar i undervisningen behöver vi göra för att förbättra resultaten? Att ställa följande frågor 

till resultaten är en hjälp i analysarbetet:  

 Hur har verksamheten lyckats med sitt undervisningsuppdrag utifrån de sammanställda 

svaren? 

 Visar sammanställningen på områden där undervisningen behöver förbättras för samtliga?  

 Vilka av de observerade situationerna och miljöerna stödjer respektive hindrar barnens/ 

elevernas utveckling och lärande inom det aktuella området? 

 När skiljer sig undervisningsresultaten åt mellan olika miljöer, sammanhang eller 

ämnesområden? Klarar barnen/ eleverna vissa saker i vissa miljöer och situationer men inte 

i andra? Hur behöver i så fall undervisningen förändras? 

 Hur kan undervisningen eller undervisningsmiljön utvecklas vidare för samtliga barn/ elever? 

 Hur kan undervisningen och undervisningsmiljön utvecklas för det enskilda barnet/ den 

enskilda eleven? 

 Vilka undervisningsområden har vi arbetat med? Saknas några? 

 Vilka gemensamma utvecklingsmål definieras för verksamheten? 

När analysarbetet har genomförts kan Personalgruppen formulera den plan för förbättring som 

personalgruppen/ enheten ska arbeta med inför kommande period. Här handlar det om att 

konkretisera hur man ska gå tillväga för att förbättra sin undervisning utifrån det man upptäckt 

genom analysen. Det kan innebära att förändra arbetssätt, gemensamt eller enskilt vidareutbilda sig 

på ett område, eller att läsa och diskutera litteratur för att utveckla sina arbetsmetoder. Här kan 

undervisningsområdena vara till hjälp i utvärderingen: Har vi arbetat med alla de 

undervisningsområden som anges för åldersgruppen? 

Plan för förbättring och de gemensamma utvecklingsmålen förs därefter in i den årliga 

utvärderingen. Därefter börjar arbetet med att utveckla undervisningen på alla nivåer: Hos 

pedagogen, i arbetslaget, i förskolan, skolan och kommunen.  

Referenser 
Ackesjö, H. (2013). Transitions- time of reconstructions. International Journal of Transitions in 

Childhood, 6, s. 16-27. 



 

21 
 

Barrueko, S. & Fernandés, G. M. (2016). Flerspråkighet i den tidiga barndomen. I: Debruin-Parecki, A., 

van Kleeck, A. & Gear, S. (red.) Utveckla förståelse i förskolan. En grund för god läsutveckling. Lund: 

Studentlitteratur, s. 149-165.  

Bruner, J. S. (1970). Undervisningsprocessen. Lund: Gleerups. 

Corsaro, W. A. & Molinari, L. (2005). I Compagni: Understanding children’s transition from preschool 

to elementary school. New York: Teachers College Press.  

Debruin-Parecki, A. & Priebesh, S. (2016). Att utjämna oddsen. I: Debruin-Parecki, A., van Kleeck, A. & 

Gear, S. (red.) Utveckla förståelse i förskolan. En grund för god läsutveckling. Lund: Studentlitteratur, 

s. 19-35. 

Dockett, S. & Perry, B. (2017). Kontinuitet och förändring vid övergången till skolan. I: Lillkvist, A. & 

Wilder, J (red.) Barns övergångar. Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola. 

Lund: Studentlitteratur, s. 25- 42. 

Donaldsson, M. (1979). Children’s minds. London: W. W. Norton & Company.  

Dufour, R. & Marzano, R. J. (2017). Leda lärande I team. Hur skolledare och lärare kan förbättra 

elevers resultat. Lund: Studentlitteratur. 

Early Years Transition programme. Transition from pre-school to school: Emphasizing early literacy. 

(2010). EU: www.ease-eu.com. Hämtad 2017-02-28.  

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Gärdenfors, P. (2000). Hur Homo blev Sapiens. Om tänkandets evolution. Falun: Nya Doxa.  

Hagtvet, B. E. (2002). Skriftspråksutveckling genom lek. Hur skriftspråken kan stimuleras i 

förskoleåldern. Stockholm: Natur & Kutur.  

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, s. 81-

112. 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer I svensk och 

internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Håkanson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och 

måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.  

Kihlborn, W. (1981). Vad vet fröken om baskunskaper? Matematik för skolan och samhället. 

Stockholm: Liber.  

Klingberg, T. (2011). Den lärande Hjärnan. Om barns minne och utveckling. Stockholm: Natur & 

Kultur.  

Lago, L. (2014). “Mellanklass kan man kalla det”: Om tid och meningsskapande vid övergången från 

förskoleklass till årskurs ett. Linköping: Linköpings universitet.  

Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2017. Stockholm: 

Skolverket.  

Liberg, C. (1993). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur.  



 

22 
 

Liberg, C. (2003). Samtalskultur – samtal i utveckling. I: Bjar, L. & Liberg, C. (red.) Barn utvecklar sitt 

språk. Lund: Studentlitteratur, s. 79-102 

Margetts, K. (2002). Transition to school – Complexity and diversity. European Early Childhood 

Education Research Journal 10 (2), s. 103-114.  

Moss, P. (2013). The relationships between early childhood and compulsory education. A proper 

political question. I Moss, P. (red.) Early Childhood and Compulsory Education: Reconceptualising the 

relationship. London: Routledge, s. 2-49. 

Olsson, A. S. (1996). Kort forskningssammanställning angående segregering och effekter av 

övergångar och avbrott i barns utvecklingsmiljö. Norrtälje: Barn- och skolnämndens 

förvaltningskontor. 

Pihlgren, A. S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber. 

Pihlgren, A. S. (2008). Socrates in the classroom. Rationales and effects of philosophizing with 

children. Doktorsavhandling. Stockholms universitet. 

Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 

kvalitetsindikatorer. Bedöma undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs 

kommun: Barn – och utbildningsförvaltningen.  

Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Stödmaterial för kvalitetsindikatorer i förskola, 

förskoleklass och fritidshem. Falkenbergs kommun: Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Pramling, N.  & Pramling Samuelsson, I. (2008). Att skapa betingelser för och att följa små barns 

lärande. I: Pramling Samuelsson, I. & Pramling, N. (red.) Didaktiska studier från förskola och skola. 

Malmö: Gleerups, s. 7-18. 

SFS 2010:800 Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2013). Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning mm. om individuella faktorer 

bakom framgång. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolformer – hur övergångar kan främja en 

kontinuitet i skolgång från förskola till gymnasium. Stockholm: Skolverket. 

Sutton, A; Muller, C. & Langenkamp, A. G. (2013). High school students and the transition to college: 

Timing and the structure of the school year. PMC: US National Library of Medicine  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967912/ Hämtad: 2018-03-22. 

Wilder, J. & Lillkvist, A. (2017). Samverkan i övergången mellan förskola och skola. I: Lillkvist, A. & 

Wilder, J (red.) Barns övergångar. Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola. 

Lund: Studentlitteratur, s. 151-168.  

 

 

 

 

Ackesjö, H. (2013). Transitions- time of reconstructions. International Journal of Transitions in 

Childhood, 6, s. 16-27. 



 

23 
 

Arevik, S. & Hartzell, O. (2009). Att göra tänkande synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning. 

Didactica 11. Stockholm: Stockholms universitets förlag.  

Björklund, L-E. (2008). Från novis till expert: förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. 

Doktorsavhandling. Linköpings universitet. 

Björklund Boistrup, L. (2005). Att fånga lärandet i flykten. I: Lindström, L. & Lindberg, V (red.) 

Pedagogisk bedömning. Stockholm: HLS Förlag, S. 11-129. 

Black, P., & Wiliam, D. (2010). Inside the black box: raising standards through classroom assessment. 

Kappan Classic, s. 81-90. 

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and 

school. Washington DC: National Academy Press. 

Bruce, B. & Riddersporre, B. (2012). Kärnämnen i förskolan. Nycklar till livslångt lärande. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

Bruner, J. S. (1970). Undervisningsprocessen. Lund: Gleerups. 

Corsaro, W. A. & Molinari, L. (2005). I Compagni: Understanding children’s transition from preschool 

to elementary school. New York: Teachers College Press.  

Csikszentmihaly, M. (1996). Creativity, flow and the psychology of discovery and invention. New York: 

Harper Collins. 

Cunha, F. & Heckman, J. (2010). Investing in our young people. I Reynolds m.fl. (red.) Childhood 

programs and practices in the first decade of life. New York: Cambridge University Press. 

Debruin-Parecki, A., van Kleeck, A. & Gear, S. (2016). (red.) Utveckla förståelse i förskolan. En grund 

för god läsutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Dockett, S. & Perry, B. (2017). Kontinuitet och förändring vid övergången till skolan. I: Lillkvist, A. & 

Wilder, J (red.) Barns övergångar. Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola. 

Lund: Studentlitteratur, s. 25- 42. 

Donaldsson, M. (1979). Children’s minds. London: W. W. Norton & Company.  

Doverborg, E., Pramling, N., Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. 

Stockholm: Liber. 

Duckworth, A. (2017). Grit. Why passion and resilience are the secrets to success. London: Vermillion.  

Dufour, R. & Marzano, R. J. (2017). Leda lärande I team. Hur skolledare och lärare kan förbättra 

elevers resultat. Lund: Studentlitteratur. 

Dweck, C. S. (2008). Mindset. Changing the way you think to fulfill your potential. New York: 

Ballantine Books.  

Gardner, H. (2009). Fem sätt att tänka – av betydelse för framtiden. Lund: Studentlitteratur. 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, s. 81-

112. 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 



 

24 
 

Håkanson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och 

måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.  

Kindeberg, T. (2011). Pedagogisk retorik – den muntliga relationen i undervisningen. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Klingberg, T. (2016). Hjärna, gener och jävlar anamma: Hur barn lär. Stockholm: Natur & Kultur.  

Lago, L. (2014). “Mellanklass kan man kalla det”: Om tid och meningsskapande vid övergången från 

förskoleklass till årskurs ett. Linköping: Linköpings universitet.  

Lindström, L. (2006). Creativity: What is it? Can you assess it? Can it be taught? Jade 25.1 Artwork  

9/2/06, s. 53-67. 

Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund : Studentlitteratur. 

Luria, A. (1981). Language and cognition. New York: Wiley-Interscience.  

Margetts, K. (2002). Transition to school – Complexity and diversity. European Early Childhood 

Education Research Journal 10 (2), s. 103-114.  

Moss, P. (2013). The relationships between early childhood and compulsory education. A proper 

political question. I Moss, P. (red.) Early Childhood and Compulsory Education: Reconceptualising the 

relationship. London: Routledge, s. 2-49. 

Noori, A. (2011). Why and how neurosciences can inform curriculum theory and practice. Paper 

presented at the 15th International Conference on Thinking, Belfast, 2011. 

Olsson, A. S. (1996). Kort forskningssammanställning angående segregering och effekter av 

övergångar och avbrott i barns utvecklingsmiljö. Norrtälje: Barn- och skolnämndens 

förvaltningskontor. 

Orellana, P. (2008). Maieutic frame presence and quantity and quality of argumentation in a Paideia 

seminar. Doktorsavhandling. The University of North Carolina. 

Perkins, D. (1992). Smart schools. From Training Memories to Educating Minds. New York: Free Press. 

Pihlgren, A. S. (2008). Socrates in the classroom. Rationales and effects ofpPhilosophizing with 

children. Doktorsavhandling. Stockholms universitet. 

Pihlgren, A. S. (2013a). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber. 

Pihlgren, A. S. (2014a). Rodičovské schůzky vedené žáky [Elevledda utvecklingssamtal]. Studia 

Pedagogica, 19 (1), s. 83-102. 

Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 

kvalitetsindikatorer. Bedöma undervisningen i läsa, skriva, räkna och lärandeidentitet. Falkenbergs 

kommun: Barn – och utbildningsförvaltningen.  

Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2017). Stödmaterial för kvalitetsindikatorer i förskola, 

förskoleklass och fritidshem. Falkenbergs kommun: Barn- och utbildningsförvaltningen.  



 

25 
 

Pihlgren, A. S. & Falkenbergs kommun (2018). Undervisningsstrategier för lärandeidentitet. 

Falkenbergs kommun: Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Plan för förbättrad undervisningskvalitet 2017-2021. Falkenbergs kommun: Utbildning Falkenberg. 

Project Zero & Reggio Children (2001). Making learning visible. Children as individual and group 

learners. Cambridge: Harvard Project Zero.   

Rollnick, S., Kaplan, S. G. & Rutschman, R. (2017). Motiverande samtal i skola. Samtal som förbättrar 

lärande. Lund: Studentlitteratur.  

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development, and well-being. American Psychologist 55, s. 68-78.  

Skolverket (2011a). Utvärdering av metoder mot mobbning, rapport 353, 2011, Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011b). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Fritzes: 

Stockholm. 

Skolverket (2012). Högpresterande elever, höga prestationer och undervisning. Rapport 379. 

Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2013). Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning mm. om individuella faktorer 

bakom framgång. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2014). Övergångar inom och mellan skolformer – hur övergångar kan främja en 

kontinuitet i skolgång från förskola till gymnasium. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11. 

Stockholm: Wolters Kluwers.  

SOU 2010:95 Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Sutton, A; Muller, C. & Langenkamp, A. G. (2013). High school students and the transition to college: 

Timing and the structure of the school year. PMC: US National Library of Medicine  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967912/ Hämtad: 2018-03-22. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society, the development of higher psychological processes.  

Massachusetts: Harvard University Press. 

Wilder, J. & Lillkvist, A. (2017). Samverkan i övergången mellan förskola och skola. I: Lillkvist, A. & 

Wilder, J (red.) Barns övergångar. Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola. 

Lund: Studentlitteratur, s. 151-168.  

Williams, P. (2006). När barn lär av varandra. Stockholm: Liber. 

Williams, P., Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I. (2001). Barns samlärande – en forskningsöversikt. 

Stockholm: Liber.  

 

 

 


