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Sammanfattning 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan och grundskolans tidiga-

re år 210 högskolepoäng. 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Att inspirera och motivera till matematik  

  

 En kvalitativ studie kring hur förskollärare och lärare uttrycker att de 

arbetar för att göra matematik till ett ämne som barnen och eleverna 

intresserar sig för, vill lära sig och i utvecklas i 

 

Engelsk titel: To inspire and motivate the mathematics 

 

 A qualitative study of how pre-school teachers and teachers say that 

they are working to make maths a subject that children and students 

take interest in, want to learn and develop in  

 

Nyckelord: Matematik, intresse, undervisning, förskollärare, lärare, barn, elever 

 

Författare: Sofi Svensson, Johanna Torsson och Malin Trost Lindblad 

 

Handledare: Anna Wernberg 

 

Examinator: Gunnar Nilsson 

 

 

BAKGRUND:  I bakgrunden har tidigare undersökningar och litteratur tagits upp 

som berör ämnet matematik i relation till barns och elevers lärande. 

Utöver tidigare undersökningar görs även kopplingar till skollagen, 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, samt till läroplanen för förskolan, Lpfö 98. 

Undersökningen utgår från utvecklingspedagogiken och det socio-

kulturella perspektivet. 

 

SYFTE: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och lärare ut-

trycker att de arbetar för att göra matematik till ett ämne som barnen 

och eleverna intresserar sig för, vill lära sig och utvecklas i. 

 

METOD:   Undersökningen för vårt examensarbete är av kvalitativ art. Vi har 

genomfört intervjuer med 5 förskollärare och 10 lärare. 

 

RESULTAT: I vårt resultat framkom fem kategorier gällande matematik för barn 

och elever i förskolan och skolan. De är attityd och inställning till 

ämnet, intresse för matematik, planering, arbete med matematik och 

individanpassning. Vårt resultat visar att matematik, ju högre upp i 

åldrarna barnen och eleverna kommer blir mer och mer kravfyllt och 

knutet till ett läromedel. 
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1. Inledning 
Barnets första möte med matematik i förskola och skola är betydelsefullt och kan påverka 

barnets framtida förhållningssätt och möjligheter att lära sig matematik (Ahlberg, 2000). En 

av de viktigaste uppgifterna för pedagogen blir att sträva efter att ge barn upplevelser av 

matematik som leder till en positiv inställning. I skolan blir en av lärarens uppgifter att bibe-

hålla denna nyfikenhet och skapa verklighetsförankrade lärandesituationer. Ahlberg poäng-

terar att en negativ föreställning kan följa med barnen ända upp i vuxen ålder. Likaså Bergi-

us och Emanuelsson (2000) anser att tiden i förskolan är oerhört viktig eftersom det är där 

barnen får sin inställning, attityd och eventuella fördomar till matematik. Enligt Persson och 

Wiklund (2007) har barn när de börjar förskoleklass en föreställning om matematik som 

siffror, att räkna och få läxor. De menar att de är få barn som beskriver matematik som något 

som finns och används i vardagen. Att matematiken tycks uppfattas som ointressant i en 

nedåtgående trend måste tas på allvar. 

 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper i matematik 

som behövs för att fatta beslut, för att tolka och använda information och fungera i samhäl-

let. Utbildningen syftar till att utveckla elevernas intresse för matematik och möjligheterna 

till att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer, samt att låta eleverna 

uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Ut-

bildningen skall också ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i me-

ningsfulla och relevanta situationer (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2008, s. 

26)  

 

Ur den nya läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2010) som träder i kraft i juli 2011 kan läsas att 

matematik utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att 

utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till det samhälle vi lever i. Kunskaper i mate-

matik ger människor förutsättningar att fatta beslut i vardagslivet och ökar möjligheterna att 

delta i samhällets beslutsprocesser. Undervisning i ämnet matematik skall bidra till att ele-

verna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 

olika sammanhang. 

 

De erfarenheter av matematik vi själva bär med oss från vår skoltid är skilda och vi ser ett 

samband med de erfarenheter vi har och det intresse vi byggt upp för ämnet matematik. Sy-

nen på matematik samspelar med kunskapen som i sin tur bygger på intresset för ämnet. 

Våra erfarenheter från skoltiden påverkar våra val. De av oss som inte haft lätt för matema-

tik från skoltiden har heller inte valt att studera matematik på högre nivå och inte heller 

grundat sitt yrkesval på intresset för ämnet. Hade positiva upplevelser av ämnet genomsyrat 

skoltiden kunde yrkesvalet sett annorlunda ut. Dessa samband har väckt ett intresse hos oss i 

att undersöka hur ämnet matematik synliggörs i förskolan och skolan.  

 

2. Syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärare och lärare uttrycker att de arbetar för att göra mate-

matik till ett ämne som barnen och eleverna intresserar sig för, vill lära sig och utvecklas i. 

 

2.1 Begreppsförklaring 
I texten använder vi oss utav pedagoger när vi skriver om personal i förskolan. I skolan an-

vänds ordet lärare. För att skilja på barnen i förskolan och skolan används elever för barnen i 

skolan. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel kommer relevant information att tas upp som kan kopplas till vår undersök-

ning. Vi kommer att redogöra för det aktuella forskningsläget, samt resonera kring kurspla-

nen för ämnet matematik och läroplanerna. Under ett antal underrubriker har vi strukturerat 

upp innehållet. 

 

3.1 Vad säger Lpfö 98? 
Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2006, s. 6) skall verksamheterna utgå från bar-

nens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Förskolans 

verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omsorg, omvårdnad, fostran och lärande bil-

dar en helhet och genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lä-

rande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande, den skall främja leken, kreativi-

teten och det lustfyllda lärandet, samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten, som också skall utgå från barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter (ss. 8-9). 

 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2006) kan läsas att förskolan har som mål med matematisk aspekt att 

sträva efter att varje barn 
 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika ma-

terial och tekniker, 

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

(s. 9). 

 

Arbetslaget skall också arbeta aktivt med att stimulera barns nyfikenhet och förståelse av 

skriftspråk och matematik (s.10). 

 

Den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) som börjar gälla från 1 juli 2011 inklude-

rar förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer, samt ett kompletterande 

avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Även förskollärares och förskolechefens 

ansvar har tillkommit. Förskollärare speciellt, skall ansvara för bland annat att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig 

nya saker. Barnet skall ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att lära nya fär-

digheter. Förskollärare skall också ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbets-

sätt och verksamhetens innehåll. 

 

3.2 Vad säger Lpo 94? 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolver-

ket, 2006) står det att skolan har till uppgift att ge elever och vårdnadshavare en tydlig över-

sikt och en sammanfattning om vad som kommer att krävas för att i utbildningen nå upp till 

målen för respektive skolår. Skolan skall vara tydlig med vilka krav som ställs på eleven och 

hemmet samt vilka rättigheter och skyldigheter parterna har. Vidare kan läsas att förutsätt-

ningen för att elever och vårdnadshavare skall ha möjlighet till inflytande och påverkan, är 

att verksamheten är tydlig med vilka mål som skall nås, med arbetsformer och med under-

visningens innehåll. Läraren skall ge eleverna möjlighet till eget initiativ- och ansvarstagan-

de för sitt eget lärande. Enligt Lpo 94 skall eleverna också få möjlighet att utveckla sin sam-

arbetsförmåga, förmågan att arbeta självständigt samt förmågan att på egen hand lösa pro-

blem. Läraren har till uppgift att ge eleverna verktyg för att behärska grundläggande mate-

matiskt tänkande och tillämpning i vardagslivet (s. 10). 
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3.3 Utbildning för alla 
Enligt 2§ Skollagen (1985:1100) skall alla barn och ungdomar ha rätt till likvärdig utbild-

ning, då skolan i samarbete med hemmen skall fostra ansvarskännande människor och sam-

hällsmedlemmar med demokratiska värderingar. Skolan skall ta särskild hänsyn till elever 

med behov av särskilt stöd och varje barn skall bli behandlat på ett sätt där de utvecklar ett 

mänskligt egenvärde med respekt för en gemensam miljö. 

 

Enligt Svenska Unescorådet (2006) bygger undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

på att skolan är till för alla och att alla skillnader mellan människor är normala och att inlär-

ningen följaktligen måste anpassas till barnets/elevens behov snarare än att barnet/eleven 

skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och 

natur. Persson (2008) hävdar att skolan för att kunna bli inklusiv måste kunna ta emot alla 

elever och effektivt svara upp mot deras skillnader i förutsättningar av olika slag. Det räcker 

enligt Persson inte med att de enskilda skolorna har denna inriktning, utbildningssystemet 

som helhet måste också bygga på principen om lika och rättvis tillgång till utbildning för 

alla. Systemet har som princip att tillgång till grundläggande utbildning för alla skall utgöra 

en mänsklig och social rättighet. Utgångspunkten är också att en viktig del i barns och ele-

vers demokratiska fostran är att de får möjlighet att i största möjliga utsträckning vara till-

sammans och dra lärdom av varandras olikheter. Persson skriver också att Salamancadekla-

rationen innebär att en inklusiv skola har ett pedagogiskt berättigande, ett socialt berättigan-

de och ett ekonomiskt berättigande (s. 55). Aktivitet och delaktighet lyfts fram som betydel-

sefulla för individens livskvaliteter, vilket påverkar hur skolsituationen kan upplevas av ele-

ver i olika svårigheter. Den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall finnas till-

sammans. Det krävs att möjlighet ges till ett aktivt deltagande i den inkluderande verksam-

heten och att varje enskild individs bidrag ses som en resurs i gemenskapen. 

 

Persson (2008) tar upp problematiken med en målstyrd skola och att se till individen. Han 

skriver att ”mål att uppnå” kommit att definiera vilka elever som skall få specialpedagogiskt 

stöd och vilka som inte skall få det och att detta visar hur ett politiskt beslut, att alla skall 

uppnå samma mål vid samma tidpunkt avgränsar den grupp som blir specialpedagogikens 

”klienter” (s. 38). Specialpedagogisk verksamhet skulle kunna ses som medverkande till att 

elever etiketteras som avvikande. Han skriver också att denna ”etikett” kan bli mycket svår 

att få bort och påpekar att ”etiketter” som sätts på människor kan få en avgörande betydelse 

för hur de uppfattar sig själva. Vikten av grundliga överväganden i samband med att en elev 

får tillgång till specialpedagogiska insatser betonas och kravet på upprättande av åtgärdspro-

gram för elever med problem i skolarbetet.  

 

3.4 Vad säger kursplanen i matematik? 
Utbildningen i matematik skall enligt kursplanerna ge eleven möjlighet att utöva och kom-

municera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 

efter förståelse, nya insikter och lösningar på problem. 

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den 

egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situa-

tioner 

(Skolverket, 2008, ss. 26-27). 

 

Skolan skall alltså sträva efter att eleverna utvecklas i riktning mot dessa mål. Kursplaner 

och läroplaner tar inte upp hur metoder och medel i denna process skall se ut och inte heller 

hur lärare underlättar för eleverna att nå dessa mål. Det är mål att sträva mot, som skall styra 

inriktningen på undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper, då mål att sträva mot 

inte sätter några gränser för elevernas kunskapsutveckling. Då elever förstår kursplanernas 
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mål kan de skapa lämpliga lärstrategier och på så vis få inflytande och ökat ansvarstagande 

över sin undervisning (Myndigheten för Skolutveckling, 2007).  

 

3.4.1 En jämförelse 

Under 2011, den 1 juli kommer den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2010) att träda i 

kraft. Istället för att eleverna skall sträva efter mål att uppnå, kommer de från och med hös-

ten 2011 att arbeta mot kunskapskrav i respektive ämne. Fokuserat på ämnet matematik, får 

lärare mer konkreta riktlinjer för vad som skall göras i respektive matematikområde i år 1-3, 

4-6 och år 7-9. I Lgr 11 skall undervisningen fokusera på att bidra till elevernas fortsatta 

utveckling samt ge eleverna förutsättningar och möjligheter att lära i större utsträckning än 

vad det uttryckligen står i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2006).  

 

3.5 Attityd och inställning 
Allt för många i dagens samhälle har enligt Bergius och Emanuelsson (2008) en uppfattning 

om att matematik endast är att räkna. Genom att ta tillvara på och utgå från barns tidigare 

erfarenheter ökar chansen till att de tillägnar sig ny kunskap inom matematik samt att deras 

nyfikenhet och vilja att lära väcks (Ahlberg, 2000). Ahlberg menar även att barns rädsla och 

osäkerhet försvinner om de tillsammans med andra barn, både får lyckas och misslyckas. 

Enligt Andersson (2006)  påverkas barns intresse till matematik av om pedagogen själv är 

intresserad och har en positiv attityd till ämnet. Öppenhet och uppmuntran för barns sponta-

na frågor och tankar, främjar deras intresse för matematiken. Gannerud och Rönnerman 

(2007)  beskriver att lärandeprocesser bygger på att barn måste vara intresserade av att lära 

sig. Om barnet är motiverat tar det till sig kunskap bättre. Genom meningsfulla upplevelser 

och anpassade utmaningar fångar pedagogen barnens intressen att lära hävdar författarna. 

Doverborg (2006) beskriver detta som att barn behöver få tilltro till sitt kunnande, samt möj-

ligheter att dokumentera och reflektera över sina föreställningar för att utvecklas. Redan i 

förskolan skall pedagogen sträva efter att utveckla det naturliga intresset och den förmåga 

som barnet redan har. Brodin och Hylander (1997) menar att flertalet forskare kommit fram 

till att en förutsättning för att barn skall lära, är att barn och vuxna undersöker och utforskar 

saker tillsammans. Författarna hävdar att barn utvecklar sitt självförtroende och sin förmåga 

när de tillsammans med pedagogerna delar ett gemensamt intresse och blir uppmuntrade. 

Även Bergius och Emanuelsson (2008) menar att barn behöver utmaningar och uppmuntran 

för att behålla sin nyfikenhet och lust att lära. Författarna är övertygade om att barn som 

erbjuds meningsfulla aktiviteter genom lek, samspel, utforskande och skapande, samt tillfäl-

le att iaktta, samtala och reflektera får ett ökat intresse och lärande. När pedagogen är aktiv 

och benämner matematiska begrepp vid gemensamma upplevelser blir barnen nyfikna och 

utforskande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). 

 

Attityder och föreställningar om matematik skapas även utanför förskolans och skolans mil-

jö. Trender, massmedia och familj har stort inflytande på barns och elevers intressen. Att 

matematiken blir positivt uppmärksammad även i dessa miljöer blir en förutsättning för ett 

framgångsrikt matematiklärande (SOU 2004:97). 

 

För att elever i skolan skall få en positiv inställning till lärande måste de vara delaktiga och 

kunna påverka sin undervisning (Ahlberg 2001). Det finns en risk att eleverna blir passiva 

om läraren använder monotona sätt att lära ut. Lärare bör ta vara på elevernas tankar, åsikter 

och idéer om undervisningen för att eleverna skall utvecklas. Att tillgodose elevernas intres-

sen är ett sätt att få eleverna att känna delaktighet menar Ahlberg. När en elev ställs inför en 

utmaning som den lyckas lösa ökar intresset att söka ytterligare utmaningar i matematiska 

problem (Maltén, 2002). 
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Empiriska studier visar att skolan har stor effekt på elevers utveckling både privat och soci-

alt (Giota, 2002). För att kunna få elever till att motivera sig själva bör läraren ha strategier 

som fångar elevernas intressen. Intresset bygger på attityd till ämnet som i sin tur påverkar 

hur prestationerna blir. Hon menar vidare att de mål eleverna sätter upp för sig själva måste 

harmoniera med förväntningar från skolan, samhället och lärarna. En elev som inte har nå-

gon motivation att lära ser troligtvis ingen mening med kunskapen. Det finns kopplingar 

mellan elevernas motivation att lära och deltagande under lektionerna. Undersökningarna 

visar också att motivationen i skolan bidrar och påverkar elevernas framtida val av utbild-

ning och yrkesval. Två olika typer av motivation beskrivs, den inre (lärande) och den yttre 

(prestationsperspektivet). För eleverna har motivationen till stor del att göra med vilket för-

hållningssätt de vuxna i skolan har till dem. Giota menar att lärarna, för att nå elevernas inre 

värld bör kunna upptäcka och fundera över vad de själva har för roll. Vad det gäller den yttre 

motivationen har de vuxna i skolan en viktig roll. Det är de vuxnas krav och förväntningar 

som styr elevernas yttre motivation menar Giota. 

 

3.6 Undervisningsformer och matematik i förskolan och skolan 
Matematik i förskolan skall enligt Doverborg (2006) ha sin utgångspunkt i leken, vardagsru-

tinerna och i temaarbete. Hon menar att pedagogen skall synliggöra den matematik som 

finns i barns vardag. Matematiken kan bestå av aktiviteter som innefattar sortering, rums-

uppfattning, taluppfattning och uppfattning av symboler och mönster. Begrepp som barn 

möter tidigt i verksamheten kan vara stor, liten, tjock, smal, lång och kort. För att tydliggöra 

matematiken för barnen är det viktigt att sätta ord på det barnen pratar om. Doveborg menar 

att leken har stor betydelse för barnets nyfikenhet och inlärning av matematik. Genom leken 

kan pedagogen göra matematiken och dess begrepp synliga för barnet. Leken är vidare ett 

sätt att hitta olika tillfällen som är viktiga och grundläggande för barns lärande. Enligt Do-

verborg skall pedagogen utmana barnet i leken, vilket kan leda till kunskaper för barnet 

inom form, höjd, mönster och sortering till exempel. Att leken och det vardagliga arbetet 

kan vävas samman med matematiken genom att pedagogen ger lämpliga utmaningar till bar-

net menar även Persson och Wiklund (2007). Författarna påpekar att det är betydelsefullt att 

barn blir medvetna om matematikens funktion och användningsområden. Andra matematis-

ka tillfällen kan bestå av att barnet hjälper till med dukning, plockar undan leksaker eller 

pusslar och spelar spel. Även Knutsdotter Olofsson (2007) belyser leken och dess betydelse 

genom att pedagogen kan skapa lärandesituationer och möta barnet där det befinner sig i 

leken. Ahlberg (2000) beskriver att små barn utvecklar sina matematiska kunskaper i leken 

och det fria skapandet. Barn lär sig matematik när de till exempel hoppar rep, spelar spel, 

leker med olika leksaker och när de bygger kojor eller liknande. I förskolans verksamhet 

förekommer rim och ramsor och sagor med matematiskt innehåll. Barnen tillägnar sig egna 

informella metoder för att lösa matematiska problem.  

 

I förskolan handlar matematik även om att skapa verklighetsanknutna lärandesituationer och 

ta vara på olika upplevelser och aktiviteter (Doverborg, 2000). Bergius, och Emanuelsson 

(2008) poängterar vikten av att söka kunskap och reflektera över den tillsammans med 

andra. De tar även upp mångfald och variation som viktiga nyckelbegrepp för att barn skall 

få möjlighet att utvecklas och få en bredare och djupare matematisk kunskap. Matematik 

med tillgång till ett rikt och varierande laborativt material väcker nyfikenhet och lust att un-

dersöka med alla sinnen (Persson & Wiklund, 2007). Genom att barnen redan i förskolan lär 

sig att kommunicera enkel matematik och samtidigt bygger upp en förståelse för olika be-

grepp som till exempel lika många, ett mer och ett mindre får de en grund att stå på inför 

skolstarten menar Löwing och Kilborn (2002, s. 288). 

 

Temaarbete är något som enligt Persson och Wiklund (2007) funnits länge i förskolan. De 

hävdar att syftet med att arbeta tematiskt är att fördjupa barns kunskaper inom ett område 
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med utgångspunkt i barngruppens intressen och tidigare kunskaper. Temat skall innehålla 

lek och skapande för att barnen skall få möjligheter till undersökande arbete. Det skall även 

ge barnen möjligheter att utveckla sitt tänkande kring matematik. Författarna menar att olik-

heter och variationer som uppkommer i barns tänkande kring temat blir en tillgång i barn-

gruppen, där samspelet och utbytet av tankar utvecklar ny förståelse. Persson och Wiklund 

beskriver ett temaarbete som utgår från en kasse med äpplen (ss. 77-92). Temat ger barnen 

möjlighet att diskutera kring saker som berör hur äpplen ser ut, känns, växer och vad man 

kan göra med dem. Under arbetet uppkommer möjligheter till ett utforskande kring begrepp 

som till exempel form, sortering, mätning och vikt. De studerar äpplets egenskaper genom 

olika sinnen så som att känna, lukta och undersöka hur det ser ut. Vidare får man genom 

temat in bildskapande och sagor som behandlar ämnet och som man sedan kan utgå ifrån i 

olika diskussioner och dramatiseringar. Författarna beskriver även att barnen får möjlighet 

att gå till en affär för att köpa äpplen, och på så sätt blir de medvetna om bland annat vikt, 

storlek och kostnad. 

 

Rønning (2006) hävdar att barn genom erfarenheter av matematiska begrepp i olika omgiv-

ningar blir medvetna om matematikens funktion. Barn behöver möta matematiska begrepp i 

olika sammanhang för att begreppen skall kunna utvecklas till varaktiga och hållbara be-

grepp för barnen. Rønning menar vidare att barn som får upptäcka och undersöka olika 

byggnader i omgivningen, med stöd av en pedagog, kan utveckla matematiska begrepp sam-

tidigt som de blir uppmärksamma på olika detaljer i byggnaden. Matematisk verksamhet och 

matematik uppstår enligt Andersson (2006) från samhällets behov av att kunna hantera till 

exempel antal, area, volym, ekonomi, kalendrar och maskiner. 

 

Framtida attityder, föreställningar och studier kan påverkas av barnets första möte med ma-

tematik. Det är därför viktigt att tidigt upptäcka och förhålla sig till starka och svaga sidor i 

barns och elevers kunskapsutveckling. Förmåga att förstå och använda matematik i vardagen 

måste vara en självklar del av varje människas allmänbildning. Samhället skall därför erbju-

da rika möjligheter att uppleva och lära matematik även utöver skolans formella utbildning. 

(SOU 2004:97) 

 

När barnen börjar skolan möts de av en matematik som ofta består av att lösa uppgifter i en 

räknebok. De ställs då inför krav som de inte känner igen och inte har någon erfarenhet av 

sedan tidigare. Problem kan uppstå om skillnaden är allt för stor. Detta kan enligt Ahlberg 

(2000) i sin tur leda till att barnen känner sig otillräckliga och upplever att deras kunskap 

inte duger. 

 

Matematikdelegationens betänkande Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens 

(SOU 2004:97) belyser hur traditioner sätter sin prägel på grundskolans matematikundervis-

ning. Löwing och Kilborn (2002) menar att skolmatematiken har ”kört fast i gamla uppkörda 

hjulspår.” (s.17). Sedan grundskolan kom till har det funnits en strävan efter att konkritisera 

och vardagsanpassa matematiken, något som Löwing och Kilborn anser inte har klarats av 

än. Matematikundervisningen i skolan skall leda till att eleverna tillägnar sig kunskaper i 

matematik som gör att de klarar av vardagslivet samt en vidareutbildning.  

 

Liksom i förskolan är det i skolan enligt Löwing och Kilborn (2002) med hjälp av vårt språk 

som vi tillägnar oss matematisk information och bearbetar, kommunicerar och konstruerar 

ny matematisk kunskap. De tolkningar vi gör av ny information är beroende av de erfarenhe-

ter och de förkunskaper vi har med oss sedan tidigare. Det är därför viktigt att läraren i sko-

lan liksom i förskolan konkretiserar undervisningen i så stor grad som möjligt, vilket enligt 

Löwing och Kilborn kan göras med speciella material, med vars hjälp en laborativ miljö 

byggs upp, för att belysa det som skall läras. Gemensamma upplevelser kan också belysa ett 
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nytt kunskapsfält (ss. 200-201) menar författarna. Löwing och Kilborn menar vidare att det 

laborativa materialet har som funktion att lyfta fram en tankeform eller att stödja en språklig 

förklaring. Så fort en elev har förstått en tankeform och behärskar den skall eleven lägga 

undan det laborativa materialet och öva den nya tankeformen utan denna tillgång, eftersom 

det laborativa materialet är tänkt att hjälpa eleverna in i det matematiska tänkandet (s. 207). 

Användandet av konkret material kan också hämma utvecklingen genom att vara för tids-

krävande när eleven kommer till större utmaningar. Tränar eleven enbart med det laborativa 

materialet är det lätt att fastna i detta enda sätt att tänka, vilket leder till att eleven inte klarar 

kognitivt svårare uppgifter utan det.  Konkritisering av matematik kan enligt Löwing och 

Kilborn ske på i huvudsak två olika sätt. Det ena är med hjälp av språket, genom att knyta en 

matematisk operation till en för eleverna redan känd erfarenhet eller vardagshändelse. Att i 

skolan demonstrera olika sammanhang med hjälp av laborativt material och på så sätt hjälpa 

eleverna att bygga upp lämpliga tankeformer beskrivs som det andra (s. 223). McIntosh 

(2008) uttrycker att laborativt material inte i sig har något värde om det inte används i struk-

turerade aktiviteter där eleverna berättar om sitt arbete muntligt och skriftligt. 

 

Matematikdelegationen (SOU 2004:97) tar upp att den största utvecklingspotentialen i 

svensk matematikutbildning finns hos barn och elever. Nyfikenheten, arbetsviljan och fram-

tidsdrömmarna är de viktigaste drivkrafterna i allt utvecklingsarbete. Delegationen tar även 

upp problematiken med en nedåtgående trend i intresse för och kunnande i matematik bland 

svenska elever och studenter. Svenska elevers resultat i stora internationella undersökningar 

har de senaste åren legat något över genomsnittet, men intresset för ämnet ligger under. 

Många lärare som undervisar i matematik saknar eller har begränsad utbildning i matematik 

och matematikdidaktik. Undervisningen är ofta traditionell med en stark styrning av lärome-

del och små variationer i arbetssätt. Ett stort behov av att ifrågasätta och utmana dessa tradi-

tioner, utveckla undervisningens innehåll och inspirera till förändring av attityder och ökat 

intresse för matematikämnet belyses också i texten.  

 

Även senare undersökningar visar att undervisningen fortfarande i stor utsträckning är läro-

medelstyrd och att elevernas ensamma arbete, med egna personliga mål, i den egna matte-

boken har lett till att man inte längre pratar matematik i klassrummet eftersom alla är på oli-

ka ställen (Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007: en djupanalys av hur elever-

na förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer, 2008).  

 

I en rapport sammanställd av Skolverket (2003) redovisas elevers lust att lära med fokus på 

matematik. I rapporten beskrivs återigen matematik av elever ofta som något tråkigt och 

lärobokstyrt som saknar verklighetsanknytning (s. 10). Skolverkets kvalitetsgranskning visar 

på att undervisning med fokus på läroboken förekommer i stor utsträckning och att en allt 

för enformig undervisning med matematikboken i fokus leder till att eleverna uppfattar ma-

tematik som något man bara håller på med i skolan och kunskaperna kan inte omsättas i 

praktiken. I rapporten påpekas att det fria arbetssätt som ofta förekommer i de yngre åldrar-

na, alltför tidigt övergår till ett formellt lärande, vilket kan leda till att fokus läggs på färdig-

heter hellre än förståelse. Matematik blir ett ämne som handlar om att räkna så många tal 

som möjligt och elever mister förståelsen och tappar så småningom motivationen och lusten 

att lära matematik. Av rapporten framgår också att ett gott klassrumsklimat är en förutsätt-

ning för att alla elever skall våga prova sina teorier/funderingar utan att bli utsatta för kränk-

ningar. En undervisning som bedrivs utifrån varje elev och dess kunskapsnivå gör att elever-

na känner att de kan och klarar av matematik, vilket stärker tilltron till den egna förmågan 

och leder till ökad lust för ämnet. Svårigheter och återupprepade misslyckanden i matematik 

leder till sänkt självkänsla, vilket i sin tur minskar lusten att lära. 
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Även Löwing (2004) beskriver problemet med att eleverna befinner sig på olika ställen i 

läroboken. Hon har studerat kommunikationen i klassrummet och analyserat kvaliteten i 

samtalet mellan lärare och elever. Hon bygger sin undersökning på observationer av mate-

matikundervisning i ett antal klasser mellan år 4-9, samt intervjuer av sju undervisande lära-

re före och efter lektion. Syftet med undersökningen är ”/…/ att studera och analysera hur 

lärare i grundskolan hjälper elever att förstå matematik” (s.14). Resultatet hon kommer fram 

till visar att fyra av de sju lärarna enbart utgår från en lärobok i sin undervisning, där elever-

na får arbeta i sin egen takt. Elever som kommer efter får hoppa över uppgifter eller vissa 

sidor för att komma ikapp övriga elever. Utifrån resultatet ställer sig då Löwing frågan om 

de eleverna får med sig de förkunskaper som krävs i nästa del av läroboken. När elever 

kommer till moment där de behöver arbeta i par är de antingen på olika sidor eller har olika 

förförståelse. Problem kan även uppstå när det inte finns material så det räcker åt alla. Studi-

en visar att lärarnas problem med undervisningen inte beror på läroboken i sig utan på hur 

lärarna använder den (s. 251). 

 

I en rapport framtagen utifrån arbetet med TIMSS 2007 (Svenska elevers matematikkunska-

per i TIMSS 2007: en djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och 

tillämpar beräkningsprocedurer, 2008) analyseras elevernas lösningar av TIMSS-uppgifter i 

matematik. Uppgifterna behandlar områden där de svenska eleverna klarar sig mindre bra 

(taluppfattning, aritmetik, geometri och mätningar i år 4, algebra och geometri i år 8). Det 

största problemet visade sig ligga i elevernas förståelse av talbegreppet och aritmetik (räk-

nande). Nya studier visar att läroböckers bristfälliga beskrivningar speglas i elevernas miss-

tag (s. 39). Avsikten med studien var att koppla elevers lösningar av testuppgifter till hur de 

förstår och tillämpar begrepp i skolmatematiken. Syftet med studien var alltså att visa på 

vilken förståelse av matematiska begrepp eleverna i år 4 och i år 8 har med sig, samt hur 

eleverna räknar (s. 42). Talens mångsidighet presenteras som en försummad aspekt. I texten 

kan läsas att mångsidigheten lätt missas när undervisningen har en procedurell inriktning, 

där de fyra räknesätten behandlas mekaniskt var för sig. Den huvudsakliga svårigheten visa-

de sig vara elevernas förmåga att avläsa problemet i uppgifterna. Verkliga situationer upp-

levdes som svåra eftersom eleverna inte kände igen dem från undervisningen och kunde inte 

avläsa hur de skulle gå tillväga för att lösa dem (s. 71). Eleverna visade sig inte heller veta 

vilken förståelse de skall tillämpa i olika situationer. Sammanfattningsvis kan sägas att en 

enskild elev kan ha både inkorrekta och korrekta beräkningsstrategier samtidigt. Slutsatsen 

blir alltså att om en elev har lärt sig att använda en beräkningsstrategi på rätt sätt, kan man 

inte vara säker på att eleven fortsätter att använda denna (s. 125). Resultatet av elevernas 

lösningar visar att slumpmässiga räknefel sällan förekommer och att misstagen beror på att 

eleverna ännu inte har förståelse för begreppen. De begreppsförklaringar, som används i 

undervisningen har i många fall smala tillämpningsområden och fungerar inte utanför un-

dervisningens ramar. Huvudresultatet i denna studie visar att undervisning med fokus på 

enbart förkunskaper ger en otillräcklig bild av de hinder eleven kommer att möta i sin ma-

tematikutveckling. Om elever skall kunna utvecklas i matematik och kunna använda funge-

rande beräkningsstrategier måste felaktiga strategier elimineras. Detta kan göras genom ma-

tematiska diskussioner, där eleven tillsammans med lärare och kamrater får förståelse för 

hur strategier kan och bör användas i olika situationer. Lilla Edet-projektet visar att elever 

som bara får undervisningen förankrade i läromedel löper större risk att missuppfatta beräk-

ningsstrategier eftersom läromedlen inte alltid beskriver strategierna på ett korrekt och pas-

sande sätt. Att eleverna arbetar mycket själva under de tidiga åren i grundskolan visar också 

rapporten. Eleverna övar då in felaktiga strategier och fortsätter sedan att använda dessa stra-

tegier som befästs mer och mer (s.138). Undervisningens mekaniska inriktning, med beräk-

ningsformler som memoreras och övas in kan vara en bidragande faktor till att många elever 

uppvisar felaktiga svar då uppgifterna inte är knutna till deras erfarenheter. Lärare använder 

sig ofta utav snäva undervisningsmodeller och förenklingar av uttryck. Eleverna känner inte 
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igen problem som kommer i nya sammanhang och situationer beroende på att de inte fått 

undervisning förankrad i verkliga situationer, eller i situationer utanför skolmiljön (ss.139-

140). Den sammanfattade anledningen till elevresultaten är alltså, att eleverna alltför ofta 

lämnas att räkna själva i läroboken. När detta händer får eleverna inte tillfällen att bearbeta 

och diskutera sina kunskaper och då inte heller bekräftelse på vad som är korrekt och inte. 

Lämpliga och rätta beräkningsmetoder måste bekräftas så att de felaktiga kan försvinna, 

annars kan eleven befästa felaktiga uppfattningar om begrepp (s. 141). 

 

Av kunskapsöversikten (Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007: en djupanalys 

av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer, 

2008) kan tydas att effektivt grupparbete i olika ämnen enligt forskning har positiva effekter 

på elevers utveckling och prestationer i skolan. Begreppsförståelse, beteenden och relationer 

påverkas positivt under förutsättning att läraren tar sig tid att träna elevers färdigheter i 

grupparbete. Forskningsöversikten tar också upp ett resultat av forskning kring nivågruppe-

ring som visar att nivågruppering av eleverna inte har någon positiv effekt på deras lärande. 

Det är istället kvaliteten på undervisningen som är den viktigaste faktorn för lärandet. För att 

elever skall få lust för och vilja lära sig meningsfull matematik krävs att lärares kompetens 

och tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre. Arbete tillsammans gör ämnet levande 

och ökar engagemanget hos eleverna. Lärare måste ges möjligheter till att också själva strä-

va efter att aktivt leda och variera verksamheten i klassrummet. Det krävs större medveten-

het om matematikens värde och praktiska betydelse i hela samhället. Slutligen beskrivs vari-

ation och kreativitet som nyckelord för att öka intresset för att lära sig matematik (SOU 

2004:97). 

 

Boaler (1998, ss.41-62) har gjort en treårig fallstudie av två skolor och deras matematikun-

dervisning. Den ena skolan (Amber Hill) använder sig av en traditionell lärobok i sin mate-

matikundervisning, medan den andra (Phoenix Park) arbetar med öppna uppgifter. Boaler 

vill med sin rapport visa hur de olika sätten att arbeta uppmuntrar till olika former av kun-

skap inom matematiken. Boaler beskriver matematiklärares oro för hur elevernas matema-

tikkunskaper i skolan, inte med fördel kan användas som kunskaper i matematik i vardagsli-

vet. 

 

Matematiklektionerna i Amber Hill består enligt Boaler (1998) av läroböcker och individu-

ella häften som eleverna arbetar självständigt i. Vidare kan läsas att lärarna under de första 

15-20 minuterna av lektionen ofta presenterar metoder och tekniker. Därefter får eleverna 

uppgifter att arbeta med utifrån läroboken. Eleverna är uppdelade i olika grupper beroende 

på kunskapsnivå. Boaler kommer fram till att många av eleverna tycker att det är tråkigt med 

matematik, vilket leder till att de arbetar med uppgifterna utan att reflektera över vad de 

egentligen gör. 

 

I Phoenix Park uppmuntras eleverna att ta eget ansvar för sina handlingar och att vara själv-

ständiga tänkare. Matematiklektionerna utgår enligt Boaler (1998) från öppna uppgifter och 

alltid gruppvis där eleverna befinner sig på olika nivåer. Eleverna börjar med att välja mel-

lan uppgifter som till exempel ”The volume of a shape is 216, what can it be?” (s.49) eller 

“What is the maximum sized fence that can be built out of 36 gates?” (s.49). Eleverna upp-

muntras här att komma med egna idéer, formulera och utvidga problemen och använda sitt 

matematiska kunnande. Enligt Boaler är meningen med detta arbetssätt att eleverna får möta 

matematik i realistiska och meningsfulla sammanhang.  

 

Boaler (1998) menar att eleverna på Amber Hill tillägnar sig kunskaper i matematik som är 

svåra att använda i situationer utanför skolvärlden. Eleverna i Phoenix Park ser däremot ing-

en större skillnad på matematik de utövar i skolan och den de träffar på i vardagslivet. Enligt 
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Boaler är eleverna i Phoenix Park inte bättre i matematik än de på Amber Hill, utan skillna-

den är att de kan använda matematiken i andra situationer och har en bättre inställning och 

ett större intresse till ämnet. 

 

3.7 Miljöns betydelse för inlärning 
Granberg (2001) fokuserar på förskolan och menar att miljön är av stor betydelse för barnen. 

Miljön kan antingen inspirera och intressera barnen eller avskräcka och skapa en negativ 

känsla hos dem. Verksamhetens miljö skall locka barnen till att utforska och bli självständi-

ga. Med alla de vrår och små rum som finns att tillgå i förskoleverksamheten så finns det 

oändligt många möjligheter att skapa goda lärandemiljöer menar hon. Författaren belyser att 

materialet i verksamheten bör vara lättförståelig så att barnen vet vad som förväntas av dem. 

Granberg trycker på vikten av att laborera med miljön i verksamheten. Hon menar till exem-

pel att lokalerna bör ha en behaglig belysning vilket pedagogerna kan ordna genom att hänga 

upp ljusa tyger i taket, vilket ger ett mer harmoniskt intryck. Belysningen kan också använ-

das till att skapa rum i rummet. Med hjälp av spotlights kan ljuset fixeras på en viss plats i 

rummet och barnet har då lättare för att koncentrera sig på och fokusera på den aktivitet de 

håller på med. Pedagoger som vågar laborera och ändra om stimular till eget skapande hos 

barnen menar författaren. Är ett rum rörigt med till exempel många olika färger, möbler, 

stökiga hyllor kan detta skapa oro och stress hos barnen. Granberg menar vidare att pedago-

gerna bör lägga stor vikt vid valet av material och leksaker, då dessa bör fånga barnen, ge 

dem upptäckarlust och väcka nyfikenhet. Även benämningen på rummen i verksamheten bör 

granskas. Hon menar att ett namn på ett rum kan begränsa användningsområdet av rummet. 

Exempelvis gör målarrummet att rummet begränsas till att vara ett rum endast för målning. I 

verkstaden skall det endast byggas och dockvrån är till för lek. 

 

Sheridan (2001, s. 107) berör i sin avhandling relationen mellan strukturkvalitet (organisa-

tion och resurser) och pedagogisk kvalitet. Hennes resultat visar att det finns förskolor med 

hög personaltäthet och goda materiella förutsättningar, men med låg pedagogisk kvalitet och 

förskolor med låg personaltäthet och sämre materiella förutsättningar, som har hög pedago-

gisk kvalitet. Utifrån detta drar hon slutsatsen att de strukturella aspekterna är viktiga men 

att de inte är någon garanti för hög pedagogisk kvalitet. Det som blir avgörande är hur de 

strukturella förutsättningarna utnyttjas, och detta styrs av pedagogernas kompetens.  

 

De sociala och fysiska rummen reglerar handlingsutrymmet och utgör en möjlighet för per-

sonalen att utnyttja sina kunskaper och kompetenser för att skapa bättre lärmiljöer för barnen 

och eleverna (Skolverket, 2010, s. 101). 

 

Brügge, Glantz och Sandell (2004) beskriver positiva effekter av utomhuspedagogik. Förfat-

tarna hävdar att utomhuspedagogik ger möjligheter till utmaningar, där kreativitet och pro-

blemlösningsförmåga tränas. Utomhuspedagogik kan med fördel bedrivas ämnesintegrerat. 

Genom utomhuspedagogik möter barnen och eleverna landskapet, vilket enligt författarna är 

minnet av människorna och på så vis tar man i utomhuspedagogiken vara på helheter där 

alla sinnen är aktiva i lärandeprocessen (s. 26). Brügge et al. menar vidare att naturen också 

ger positiva effekter på barns och elevers motoriska utveckling samt på deras koncentra-

tionsförmåga. Även Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) trycker på vikten av utomhus-

pedagogik.  Utomhuspedagogik bör enligt författarna ses som ett viktigt komplement till den 

traditionella pedagogiken, eftersom växelspel mellan olika miljöer bidrar till framgångsrikt 

lärande enligt författarna (s. 9). Lärande bör enligt författarna ske i olika sammanhang och i 

olika situationer.  

 

Även Granath (2003) uppmärksammar miljöns inverkan på inlärningen. Hon menar att 

många aspekter spelar in på miljön i klassrummet. I skolan spelar färger, placering av bän-
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kar/bord, lärarens attityd och respekt för materialet in på hur miljön uppfattas av eleverna. 

Bänkplaceringen kan bidra till att ge eleverna olika upplevelser av klassrumsklimatet. Gra-

nat är bland annat negativ till skolans fyrkantiga rum, där bänkarna och tavlan är fyrkantiga. 

Stensmo (2008) beskriver klassrummets fysiska egenskaper. Han menar att om klassrummet 

skall kunna fungera så väl som möjligt bör alla elever kunna se läraren, tavlan och visuella 

hjälpmedel. Bra ventilation, värme och ljus är andra förutsättningar för att klassrummet skall 

fungera väl menar författaren. 

 

3.8 Pedagogens och lärarens roll 
Senare års forskning visar att antal år i förskolan har stor påverkan på barnens resultat när de 

börjar skolan. Ju längre barnen vistats i förskolan, desto bättre resultat på tester och bedöm-

ningar förekommer. Störst påverkan har vistelsetiden på barnens språkförmåga och talupp-

fattning (Skolverket, 2010 s. 95). Speciellt tycks kvaliteten på relationerna i förskolan ha 

samband med barns framgång i skolan. Pedagogerna måste kunna relatera sig till barnen på 

ett sätt som ger ett meningsfullt möte (s. 100). Flera studier har visat på betydelsen av nära 

och goda relationer mellan barn/elever och vuxna för framgång i förskola och skola. Barn 

med goda erfarenheter från förskolan har visat sig vara mer självständiga, ha positiva upp-

fattningar om skolan samt prestera bättre enligt undersökningar. Barnen har också visat sig 

vara mer förberedda för skolan efter goda och nära relationer på förskolan. Negativa relatio-

ner mellan barn och vuxna på förskolan tycks å andra sidan leda till att barnen utvecklar 

negativa attityder till skolarbete, får svårigheter att anpassa sig till skolan och presterar säm-

re (ss. 97-98). 

 

Björklund (2007) beskriver pedagogens betydelse för att lärande skall möjliggöras. Hon me-

nar att det är pedagogens skyldighet att se till att barn får möta matematik i många olika si-

tuationer och ur flera perspektiv. Hon betonar vikten av att problematisera händelser i var-

dagen för att ge barn möjligheter att möta den formella matematiken. Enligt Björklund är det 

i samspelet med engagerade pedagoger i meningsfulla sammanhang som barns lärande sker. 

Då utvecklas förståelsen för elementära matematiska fenomen och lösningar på matematiska 

problem synliggörs (s.60). Björklund belyser också vikten av att pedagogen intar barnets 

perspektiv och ser hur barnet tänker och förstår matematik. Pedagogens uppgift blir att få 

barnet att uttrycka sin förståelse. Genom att urskilja barnets förståelse och tolkningar av oli-

ka matematiska aspekter får pedagogen en uppfattning om barnets sätt att se på fenomenen. 

 

Även Persson och Wiklund (2007) betonar pedagogens roll att både fånga situationer i var-

dagen och att skapa tillfällen där olika uppfattningar möts. Inom förskolans verksamhet skall 

pedagogen hitta aktiviteter som har anknytning till barns vardagserfarenheter för att det skall 

bli ett meningsfullt lärande.  Som pedagog skall man även inta en lyhörd hållning gentemot 

barnens intressen och engagemang. Barn skapar sin egen kunskap utifrån de erfarenheter de 

gör och det är pedagogens uppgift att utvidga deras erfarenhetsvärld genom att fånga situa-

tioner för reflektion och lärande. Författarna menar vidare att en stor utmaning för pedago-

gen är att kunna lyfta fram och göra matematiken synlig för barnet, för att det skall få möj-

lighet att utveckla sin förståelse kring ämnet. Doverborg (2006) menar att pedagoger som 

har förmågan att ta barns perspektiv kan skapa utmanande matematiska lärandesituationer 

som blir både roliga och meningsfulla för barnet. Författaren belyser vikten av pedagogens 

förhållningssätt till barnets matematikinlärning. Vikten av att pedagogen synliggör matema-

tiken i barnets vardag beskrivs. Pedagogens kunskap och kompetens i matematik är avgö-

rande för tillvaratagandet av barnets matematikintresse samt barnets motivation att utveck-

las. Hon menar att pedagogerna skall utmana barnen i deras vardagliga lekar där form, höjd, 

mönster, sortering och klassificering blir naturliga inslag. Doverberg menar också att läran-

det bör utgå från barnets perspektiv och att det behövs kunniga och engagerade pedagoger 
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för att barn skall erövra och förstå matematikens betydelse samt för att de skall få tilltro till 

sin kunskap (s.8). 

 

Enligt Björklund (2008) är det av stor vikt att pedagoger pratar matematik med de yngsta 

barnen för att ge dem stöd och på olika sätt hjälpa dem att förstå matematik.  Hon menar att 

barn tidigt förstår innebörden av att använda matematik i olika sociala sammanhang och för 

att lösa vardagliga problem (s.20). Bergius och Emanuelsson (2008) hävdar att om pedago-

gen har en bristande tilltro till barnet och dess utveckling inom matematik kan detta leda till 

en begränsning i barnets utveckling.  

 

Ahlberg (2000) har under många år forskat om barns lärande i matematik och påvisar också 

hon att pedagoger bör ta tillvara på tillfällen som ökar barns förståelse för matematik. Bar-

nets första möte med matematik har betydelse för framtida förhållningssätt och möjligheter 

att lära matematik. Tillfälle att koppla det matematiska innehållet till den egna erfarenhets-

världen måste ges. Vid måltidsituationer, lek eller när barnen skall plocka undan efter aktivi-

teter, kan pedagogen föra in matematiska begrepp i förskolan på ett meningsfullt sätt. Det är 

framför allt i leken barnet utvecklar sin förståelse för matematik. Även Fauskanger (2006) 

belyser lekens viktiga egenskaper. I leken kan pedagogen göra matematiken synlig för bar-

nen. Matematikens formella begrepp kan nämnas som en del i leken och då barnet utmanas 

att tänka matematiskt växer det matematiska intresset hos barnet menar Fauskanger. 

 

Vikten av pedagogers och lärares utbildning, kunskaper och kompetenser lyfts allt mer i 

olika styrdokument och i utbildningspolitisk debatt (Skolverket, 2010). Kraven på pedago-

gers och lärares yrkeskunnande har blivit större i dagens skolväsende, där pedagogen och 

läraren skall kunna möta dagens och framtidens allt mer komplexa verklighet. Breda ämnes-

kunskaper och didaktisk kompetens, kunskaper om barndom, lärande, bedömning, utvärde-

ring och skolutveckling kan ses som grundläggande i läraryrket. Återkommande visar forsk-

ning hur förskolans och skolans kvalitet är beroende av pedagogers/lärares pedagogiska och 

ämnesmässiga kompetens och förmåga att skapa en dialog med barnen och eleverna. Peda-

gogers/lärares engagemang, yrkeskunnande, hur de konkret visar vad som skall göras samt 

deras förmåga att ställa öppna frågor är exempel på effektiva pedagogiska strategier som 

lyfts i översikten (s. 99). 

 

Undersökningar visar att elever i den svenska skolan inte presterar tillräckligt bra i konkur-

rens med andra elever och med avseende på de resurser som satsas (Skolverket 2010, ss. 12-

13). I kunskapsöversiktens inledning kan läsas att det tidiga lärandet och det kunskapande 

barnet har fått en alltmer framskjuten plats i den internationella debatten om utbildning. 

Forskning som belyser frågor kring tidpunkt för obligatorisk skolstart, förskolans betydelse 

för hur elever lyckas i skolan och resursfördelning i förskola och skola tas också upp. I tex-

ten skrivs att den ökande mångfalden i samhället har blivit en stor utmaning för förskolan 

och skolan med nya krav och förväntningar (s. 35). I de studier i Sverige som försökt fånga 

och studera förändringar utifrån förskolepersonalens egna berättelser framkommer att ökade 

krav och tidsbrist är vanliga beskrivningar av arbetssituationen. Pedagogerna upplever att 

möjligheter att individualisera och möta varje enskilt barn har minskat (ss. 105-106). Under-

sökningar visar också att kraven på lärare i skolan har ökat. Det är främst inom områdena 

skolutveckling, inflytande och demokratifrågor, samt att kunna hantera barns kulturella och 

sociala mångfald, som lärare upplever att kraven ökat. Författarna skriver att relationen mel-

lan barndom, lärande och didaktik är nödvändig att belysa för att förstå de utmaningar som 

pedagoger och lärare ställs inför. Forskning visar att skolan tycks bidra till att elever känner 

sig stressade. Betydelsen av hemmets resurser ”hemmets läroplan” (s. 47) för enskilda ele-

vers skolframgång börjar uppmärksammas allt mer. Mycket ansvar läggs på hemmet speci-
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ellt vad det gäller hemarbeten och läxor. Föräldrar kan känna att de inte räcker till och ele-

verna blir lidande.  

 

Liksom i förskolan ger undervisning i skolan, som utgår från elevens egen värld där läraren 

skapar undervisningssituationer med delaktiga elever, en upplevelse som inte enbart är knu-

ten till den specifika situationen menar Ahlberg (2000). Kunskapen blir en integrerad del av 

elevens uppfattning av omvärlden, vilket medför att kunskapen kan användas i andra situa-

tioner (s.22). Ahlberg menar vidare att lärares egna attityder och förhållningssätt till mate-

matik har stor betydelse för hur de organiserar och genomför undervisningen. Uppfattningar 

om den egna kompetensen och erfarenheter från skolgång har också stor betydelse för hur 

lärare undervisar. Vikten av att läraren har en förmåga att göra matematik till något intres-

sant kan också styrkas med att det i en rapport gjord av Skolverket (2003) går att läsa att 

många vuxna har negativa erfarenheter av matematik från sin skoltid som de sedan överför 

till nästa generation.  

 

Även i matematikdelegationens betänkande Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kom-

petens (SOU 2004:97) lyfts lärarens roll för att få en meningsfull matematikundervisning 

som svarar mot kraven i dagens samhälle. I texten kan läsas att det krävs kunniga, aktiva och 

intresserade lärare som kan leda och stimulera elevers matematiklärande. 

 

McIntosh (2008) menar att hur läraren uttrycker sig blir avgörande för hur eleverna tänker 

matematiskt. Genom att till exempel fråga hur många, istället för att uttrycka sig i termer om 

att räkna är ett sätt att uppmärksamma taluppfattning, där siffran symboliserar antalet. Elever 

som ombeds att räkna tror att man måste räkna för att ange antal och förstår inte innebörden 

av siffrans värde. Uttrycket är en uppmaning att räkna även om eleven kan uppfatta direkt. 

Även Löwing och Kilborn (2002) menar att hur eleverna får möta ett matematikinnehåll och 

sedan bearbeta detta har stor betydelse för inlärningen. Det är lärarens ansvar att eleverna i 

skolan får så goda möjligheter som möjligt att lära (s. 56). Det handlar inte om att enbart 

skapa trivsamma och intressanta aktiviteter för eleverna. Som lärare krävs en medvetenhet 

om de kunskapsmål som eleverna skall uppnå och hur detta skall gå till, annars tappar lära-

ren lätt kontrollen över elevernas kunskapsutveckling (s. 62). Det är den enskilda lärarens 

uppgift att sätta konkreta mål och planera matematikundervisningen för den enskilda indivi-

den. Löwing och Kilborn menar att lärare ofta inte har den kunskap eller utbildning som 

krävs för detta. Detta i sin tur leder till att matematikundervisningen alltför ofta utgår från en 

lärobok. Författarna skriver vidare att verksamma lärare ofta väljer läromedel som redan 

finns på skolan där de arbetar, eller som de har haft med sig och arbetat med tidigare. Ett 

stort antal lärare använder sig dessutom av endast ett läromedel som de följer slaviskt (ss. 

116-117) hävdar författarna. När läraren planerar en lektion är det viktigt att lägga fokus på 

vad det är eleverna skall lära sig under lektionen. 

 

Det är lärarens ansvar att se till att eleverna når upp till det som undervisningen syftar till 

(Löwing, 2004). Läraren bör ha en kompetens som gör att hon eller han klarar av att möta de 

olika behov som finns hos eleverna. Detta är enligt författaren ingen enkel uppgift, då varje 

elev har olika förkunskaper och är olika motiverade. Hon menar vidare att det gäller för lära-

re att utifrån aktuella mål och ramar, välja metodik, arbetssätt och arbetsform. Detta måste 

ske utifrån lärarens professionella kunskaper och med hänsyn till olika individers motiva-

tion, ambition och förkunskaper. Läraren behöver ha klara mål för undervisningen och dessa 

mål behöver även eleverna vara medvetna om. Enligt Skolverket (2009) förutsätter uppfölj-

ning och bedömning av elevens lärande och utveckling att de nationella målen är tydliggjor-

da. Det skall tydligt framgå hur målen i läroplanen och kursplanerna hänger samman med 

undervisningen. I detta avseende är det viktigt att läraren konkretiserar målen att uppnå, så 

att eleverna förstår innebörden av dem och vad som förväntas av dem. Läraren bör även be-
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härska olika strategier att förklara och konkretisera matematik på hävdar Löwing. Konkreti-

seringen är en metod som används för att förstå ett matematiskt innehåll (s.78). Ett sätt att 

synliggöra matematiken på är att konkretisera den med hjälp av lämplig artefakt eller genom 

att knyta den till en gemensam erfarenhet. När man med hjälp av ett material konkretiserar 

sin undervisning, är det viktigt att vara medveten om att materialet i sig enbart är en artefakt. 

Läraren gör materialet till något meningsfullt genom sitt sätt att presentera och utnyttja det. 

 

Läraren bör enligt Löwing (2004) använda ett matematiskt språk, men kunna anpassa det till 

en nivå så att eleverna förstår. Kommunikationen mellan lärare och elever bör ske med hjälp 

av olika metoder att förklara så att alla elever har möjlighet att förstå och lära. Det är av stor 

vikt att lärare och elever har ett gemensamt språk, där matematiska termer och begrepp är 

gemensamma. Ett av de viktigaste instrumenten för ett framgångsrikt lärande är just språket 

(s. 261). Matematik handlar till stor del om att se generella mönster och strukturer i det man 

gör. Detta förutsätter en variation och en sammankoppling av idéer. För att detta skall ske 

måste olika aspekter lyftas fram och diskuteras. 

 

Giota (2002) belyser lärarens roll för hur elevers motivation ser ut genom skolgången. Lära-

ren har makten att lyfta elever samtidigt som de kan få elever att tappa motivationen helt och 

hållet. Giota hävdar att avgörande är att läraren gör medvetna val om hur undervisningen 

skall se ut för att motivera sina elever. 

 

Sammanfattat tyder internationell och svensk forskning på att pedagogers och lärares yrkes-

kunnande, kompetens och förmåga att utnyttja de resurser som finns för att skapa ett sam-

spelande klimat med barn och elever är de viktigaste villkoren för barns och elevers lärande 

(Skolverket, 2010; Skolverket, 2009). 
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4. Teoretisk ram 
Nedan redogör vi för vilken teoretisk ram vår undersökning utgår från. Vårt syfte att under-

söka hur förskollärare och lärare uttrycker att de arbetar för att göra matematik till ett ämne 

som barnen och eleverna intresserar sig för, vill lära sig och utvecklas i har sin utgångspunkt 

i presenterade perspektiv. Utvecklingspedagogiken beskrivs med anknytning till förskolan 

och dess arbete och Vygotskijs teori behandlas utifrån hur teorin tolkas av forskare. 

 

4.1 Utvecklingspedagogik 
Utvecklingspedagogiken bygger på traditioner och erfarenheter från förskolans värld (Pram-

ling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Det ligger omfattande forskning bakom utveck-

landet och man har lånat och kombinerat teorier och anpassat dem till dagens samhälle. Det 

är ett förhållningssätt, där barn utvecklar sin värld genom erfarenheter och där författarna 

uttrycker att det skall vara begripligt, meningsfullt och roligt att lära sig. Som pedagog be-

höver man ha en tillåtande attityd och vara intresserad, samt kunna ta hänsyn till varje barns 

sätt att tänka. Leken är en stor och viktig del inom utvecklingspedagogiken och ses som 

sammankopplad med lärande. I leken använder barn språket, kroppen och olika material för 

att gestalta erfarenheter de upplevt, och på så sätt skapar de förståelse för sin omvärld. Vida-

re menar författarna att barn lär tillsammans och av varandra genom leken på ett lustfyllt 

sätt.  

 

Centrala begrepp inom teorin är ”/…/ barns erfarande och erfarenheter, mångfald och varia-

tion, riktadhet, metakognition och metakognitiva dialoger samt lärande som en förändring av 

omvärlden” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 17). När barn tillägnar och 

lär sig något måste barnets erfarenheter och erfarande beaktas. Barn kan inte erfara eller 

skapa en förståelse för något de inte har erfarenheter av eller vet något om. Författarna me-

nar att varje barn uppfattar sin omvärld med alla sinnen, och med utgångspunkt i tidigare 

erfarenheter. De menar vidare att barn strävar efter att förstå och göra sina erfarenheter be-

gripliga. Pedagogen behöver på olika sätt bekräfta och utmana det barnet erfar. Det är i mö-

tet mellan omvärlden och barnet som interaktion och kommunikation utvecklas. I dessa mö-

ten kan barns erfarande formas och förändras och pedagogen kan överföra kultur och vär-

den. När pedagogen arbetar med till exempel matematik, är det viktigt att ha i åtanke vad 

barnet skall erfara för att barnet skall bli engagerat i aktiviteten. Författarna betonar vikten 

av mångfald och variation i barns vardag för att de skall kunna utvecklas och klara av utma-

ningar som kommer i framtiden. Ett varierat arbetssätt och många olika perspektiv på det 

som skall erfaras, ger förutsättningar till bättre förståelse för barn. Variation utifrån att barn 

lär med alla sinnen, innebär att man arbetar med ett visst innehåll på många olika sätt. Detta 

kan med fördel göras genom olika teman. Riktadhet är enligt författarna vad barns medve-

tenhet kan vara riktat mot. Det innebär att pedagogen försöker rikta barnets uppmärksamhet 

mot ett visst håll, för att barnet skall kunna tillägna sig viss kunskap. Leken kan vara ett sätt 

för pedagogen att rikta barns uppmärksamhet mot olika innehållsaspekter på ett naturligt 

sätt. Metakognitiv förmåga innebär att kunna tänka om sitt eget tänkande. Metakognition har 

”/…/ ett fokus på ”hur-aspekter”, dvs. på hur man tänker om kognitiva fenomen” (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 100). Metakognition förklaras som ett reflekteran-

de och ett sätt att minnas strategier och knep i läroprocessen. Genom metakognitiva dialoger 

skall pedagogen få barnet att prata om, tänka och reflektera kring sina tankar. Pedagogen 

skall ge barnet tid till att bli medveten om sitt eget lärande. Begreppet lärande ses som en 

förändring av omvärlden och kan beskrivas som att det är omvärlden som för barnet blir 

annorlunda när barnet lär sig något. Det är detta som gör att utvecklingspedagogiken främst 

riktar sig mot barnets erfarande av olika fenomen, inte så mycket på barnet och dess lärande 

(s.123).  
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Att ha ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt i sitt arbete innebär att man som pedagog 

har en syn på barnet som en aktiv och kompetent skapare av sin egen kunskap. Pedagogen är 

väl förberedd och planerar sitt arbete utefter vilka erfarenheter, intressen och idéer barn bär 

med sig och vill arbeta utifrån. Det handlar även om att man som pedagog kan ta vara på 

tillfällen som ges. Genom tematiskt arbete och dokumentation får barn möjlighet att se sin 

egen utveckling och sitt lärande. 

 

4.2 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet genomsyras av Lev Vygotskijs arbete. Vygotskij såg läran-

de som en social och kulturell process där all psykologisk utveckling sker genom grupper av 

individer. Kulturaliseringen sker på två plan; först på det sociala och därefter på det psyko-

logiska planet, därmed kan också barnets kompetens beskrivas på två sätt, det barnet klarar 

av att bemästra själv och det barnet klarar av med andra mer kompetenta barn eller vuxna. 

Det är i området mellan de två planen lärandet sker. Vygotskij kallar detta område den prox-

imala utvecklingszonen. Konstruktionen av verkligheten är därigenom inte något som barnet 

gör ensam (Von Tetzchner, 2005).  

 

Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet. Han menar att det är i samspel med 

andra människor som lärande sker, det är därför viktigt att även se till hur miljön runt om-

kring ser ut, vilka möjligheter och resurser som finns att tillgå i omgivningen, samt vilka 

krav som ställs. Det är i samspel med andra människor vårt eget sätt att tänka utvecklas me-

nar författaren. Enligt Säljö (ss. 12-13) bidrar skolans kommunikativa tradition dels till ska-

pande av kunskaper och färdigheter, men även till skapandet av svårigheter att lära och för-

stå. Han beskriver samspelet mellan individ och grupp som en central roll i ett sociokultu-

rellt perspektiv. Lärande är något som finns i all mänsklig verksamhet. I varje samtal, hand-

ling eller händelse som sker finns det möjlighet för enskilda individer eller grupper att ta 

med sig någonting som de sedan kan använda i en framtida situation. Språket ger människor 

förmågan att dela med sig av erfarenheter till andra. Människor lånar och byter ständigt in-

formation, kunskaper och färdigheter i samspel med andra. Användandet av språket gör det 

möjligt att lagra kunskaper och insikter. Språket är också avgörande för utvecklandet av tän-

kandet beskriver Säljö. Det mänskliga språket är alltså en oerhört viktig komponent för att 

skapa ny kunskap. Säljö menar vidare att vårt sätt att tänka, kommunicera och uppfatta verk-

ligheten på har sitt ursprung i sociala och kulturella erfarenheter. Säljö tar också upp det 

vanliga samtalet som en viktig del i vår kunskapsbildning, vilket ger upphov till insikter och 

kunskaper som individen tar med sig och formas av (s. 47).  

 

Säljö (2000) beskriver en primär och en sekundär socialisation, där man kan urskilja olika 

former av lärande. Den primära socialisationen sker i familjen. Det är där de flesta av livets 

grundläggande och viktigaste kunskaper förmedlas. Barnet lär sig till exempel ett eller flera 

språk, regler för socialt samspel och andra förhållanden som är nödvändiga för att kunna 

fungera i samhället. Barnet agerar och lär i samspel med människor som finns i den närmas-

te omgivningen, det vill säga föräldrar, syskon och nära vänner. Den sekundära socialisatio-

nen sker i skola och i andra institutionaliserade miljöer. Barnet lär genom att observera, ta 

efter samt genom att delta i olika aktiviteter (ss. 40-41). 

 

Precis som Säljö (2000) utgår också Rogoff (2003) från Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet. Rogoff menar att det är det sociokulturella perspektivet som är framträdande i 

utvecklingen av hur vi tänker, resonerar, hur vi minns och lagrar den kunskap och de insikter 

som vi får samt hur vi går till väga för att lösa problem. Hon skriver att vi lär oss i samspel 

med andra. Hon menar att det är viktigt att fundera över hur kulturella processer tillför något 

i den mänskliga utvecklingen. Författaren skriver att människor utvecklas genom sitt förän-

derliga deltagande i de sociokulturella aktiviteterna i samhället (s. 10).  Flera författare har 
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funnit att Vygotskijs teori ligger till grund för hur den individuella utvecklingen kan passa in 

i sociala-, kulturella- och historiska sammanhang.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet menar Rogoff (2003) att matematiken i skolan bör 

vara kontextbunden för att den skall bli meningsfull. Rogoff beskrivet två olika typer av 

matematik som skiljer sig åt. Matematik i skolan lärs ut traditionellt, vilket leder till att det 

för eleverna blir ett inmatande av siffror. Matematik utanför skolans ramar används inte bara 

som ämne utan som ett verktyg för att nå upp till olika typer av mål, där beräkningarna blir 

betydelsefulla. 
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5. Metod 
Under denna rubrik beskrivs undersökningens val av metod. Tillvägagångssätt vid urval, 

genomförande samt en beskrivning av de etiska principerna och tillförlitlighet och giltighet i 

undersökningen redogörs för. 

 

5.1 Val av metod 
En undersökning görs oftast med en kvantitativ eller en kvalitativ metod (Trost, 2005). Är 

undersökningen av kvantitativ art vill man ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt ett 

fenomen är. Vid en kvalitativ undersökning vill forskaren ta reda på hur människor tolkar 

och uppfattar sin omgivning beskriver Trost. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär en 

kvalitativ undersökning att få syn på det individuella hos varje person och fånga erfarenheter 

ur undersökningspersonens vardagsvärld. Inom den kvalitativa undersökningsmetoden finns 

det olika forskningsredskap att tillgå. Kvale och Brinkmann beskriver att fördelarna med en 

intervju är att en god kontakt mellan den som intervjuar och respondenten skapas när inter-

vjuaren lyssnar och är intresserad. Förklaringar när missförstånd uppstår kan redas ut direkt, 

under intervjun för att svaren på frågorna skall bli klara och svara mot syftet. En nackdel 

med intervjuer kan vara att svaren endast är vad de intervjuade uttrycker och ger inte en bild 

av vad som sker på samma sätt som vid observation. 

 

Kihlström (2007) beskriver den kvalitativa intervjun som ett vanligt samtal med ett bestämt 

fokus. Lantz (1993, ss. 18-21) beskriver olika typer av kvalitativa intervjuer, allt från den 

öppna till den helt strukturerade. Intervjun för vår undersökning är en semistrukturerad in-

tervju, vilket innebär att ett visst antal förutbestämda frågor ställs med ett antal underfrågor 

som stöd för att få sammanhängande och tydlig information. Som Lantz skriver är intervjun 

ett samspel baserat på frivillighet, där kommunikationen mellan oss och de vi intervjuar blir 

föremål för vår analys. 

 

5.2 Urval 
Då intresset för undersökningen ligger i att ta reda på hur förskollärare och lärare uttrycker 

att de arbetar för att göra matematik till ett ämne som barnen och eleverna intresserar sig för, 

vill lära sig och utvecklas i, har vi valt att vända oss till verksamma matematiklärare i grund-

skolan samt verksamma förskollärare. Urvalet grundar sig på en icke-slumpmässig urvals-

teknik, då vi först tagit kontakt med ett antal pedagoger och lärare som för oss är både be-

kanta och inte. Dessa pedagoger och lärare har i sin tur rekommenderat fler lärare/pedagoger 

lämpliga att intervjua, utifrån att dessa är utbildade förskollärare och lärare, arbetar i olika 

åldrar och på olika skolor, med matematik på olika sätt. Urvalet resulterade i att vi, när vi 

fått fem lärare/pedagoger presenterade för oss var, som ville deltaga, kunde genomföra un-

dersökningen. Vi ville få en bred yrkeskategori av intervjupersoner, eftersom vår undersök-

ning syftar till att undersöka hur både förskollärare och lärare i olika åldrar och med olika 

utbildning uttrycker sig arbeta med matematik. Fem pedagoger/lärare per student, verksam-

ma i olika kommuner och på olika förskolor och skolor har intervjuats för att få en stor 

spridning i undersökningen. 

 

5.2.1 Presentation av intervjupersoner 

Fem utbildade förskollärare intervjuades. Pedagogerna är mellan 36 och 49 år gamla och 

arbetar mellan 75-100 % i förskolan. Samtliga har lång yrkeserfarenhet (15-25 år) och en av 

pedagogerna har fem högskolepoäng i matematik/naturvetenskap. Tio utbildade lärare i åld-

rarna 33-60 år intervjuades. En av de intervjuade arbetar mindre än 100 % som lärare. Sex 

av de intervjuade lärarna arbetar i år 1-3 och fyra av dem arbetar i år 4-6. Fem av de tio in-

tervjuade lärarna har utbildning i matematik inom ramen för sin yrkesutbildning. Två av tio 

intervjuade lärare har högskolepoäng i matematik utöver sin lärarutbildning, en av dessa 30 

hp. (För närmare presentation se bilaga 3) 
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5.3 Genomförande 
Vi har i vår undersökning fördelat arbetet på följande sätt. Vi har individuellt fokuserat på 

olika delar i studien. Under arbetets gång har vi delat upp vissa bitar mellan oss. Till exem-

pel har Johanna, när vi läst in oss i ämnet fokuserat på förskolan och Sofi och Malin har fo-

kuserat på bitar gällande skolan och undervisning. Tillsammans har vi sedan diskuterat och 

formulerat upplägget för en sammanställning. All text är skriven gemensamt av oss alla och 

analysen har vi gjort tillsammans.  

 

En pilotstudie genomfördes på en verksam förskollärare för att kontrollera kvaliteten på in-

tervjumanualen utifrån svaren och även för att se över tidsåtgång, samt kvaliteten på inspel-

ningen. Utifrån pilotstudien har vi reviderat våra frågor och därefter har vi genomfört en 

semistrukturerad intervju (se bilaga 1 för intervjumanual) som gemensamt analyserats. Ett 

missivbrev (se bilaga 2) sändes ut till de 15 pedagoger och lärare som ville deltaga för in-

formation om vad undersökningen skulle komma att beröra, samt vilka rättigheter de som 

respondenter hade. Efter att vi ringt till de vi skulle intervjua planerades tid och plats för 

intervjuerna in. Vid intervjutillfället inledde vi med en presentation av vår undersökning och 

av oss själva. Återigen poängterades deras rättigheter och våra skyldigheter i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Som inledning på intervjun ställdes bakgrundsfrå-

gorna, därefter ställdes huvudfrågorna till alla. Beroende på vilka svar dessa gav, ställdes 

underfrågorna, som var till hjälp för att få med det vi avsett. Majoriteten av intervjuerna tog 

ungefär 60 minuter och genomfördes i enskilda rum på respektive intervjupersons arbets-

plats. Lantz (1993) skriver att intervjuer med fördel genomförs i enskilda rum för att undvi-

ka störande moment. Några av intervjuerna tog cirka 30 minuter men vid analys av intervju-

erna kan vi dock se att samtliga intervjuer givit lika mycket och den kommunikation som 

förekom vid de längre intervjuerna handlade oftast om att lärarna ville förtydliga material 

genom demonstration. 

 

5.4 Analys och bearbetning 
Resultatet grundar sig på en kvalitativ analys ur ett utvecklingspedagogiskt samt ett socio-

kulturellt perspektiv. Eftersom avsikten var att undersöka hur förskollärare och lärare ut-

trycker att de arbetar för att göra matematik till ett ämne som barnen och eleverna intresserar 

sig för, vill lära sig och utvecklas i analyserades svaren med det utvecklingspedagogiska och 

det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling i fokus. Vid analys och bear-

betning av data lyssnade vi individuellt igenom våra inspelade intervjuer, som sedan tran-

skriberades. Då vi spelat in intervjuerna hade vi även möjlighet att gå tillbaka för att säker-

ställa att informationen tolkats rätt. Inspelningarna medförde också att svaren blev än mer 

tydliga. Vi har sedan tittat på intervjuerna tillsammans för att ta ut relevanta delar för syftet. 

Enligt Malmqvist (2007) delar man upp och ordnar insamlad data för att kunna besvara det 

man ämnar undersöka, detta för att data som är irrelevant skall kunna sorteras bort. Under 

bearbetningen av intervjuerna och genomförandet av analysen har vi tagit bort tankeord, så 

som öh/eh och även särpräglade uttryck på grund av dialekt, detta för att intervjupersonernas 

identitet inte skall framgå. Under bearbetning av data framkom fem kategorier; Pedagogens 

och lärarens attityd och inställning till matematik, Barnens och elevernas intresse för mate-

matik, Planering, Arbetet med matematik och Individanpassning. Dessa fem kategorier har 

vi fokuserat på i vårt resultat.  

 

5.4 Tillförlitlighet och giltighet 
För att öka tillförlitligheten och giltigheten i vår undersökning har vi genomfört 15 intervju-

er och varit noga med att undersöka det vi avsett att undersöka. I samråd med handledare 

diskuterades valet av metod och i diskussionen framkom att intervju som metod i vår under-
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sökning lämpade sig bäst för vårt syfte. Giltigheten ökar i en undersökning då valet av me-

tod diskuteras tillsammans med någon som är väl insatt i forskningsetik menar Kihlström 

(2007). Vi har hela tiden haft undersökningens kommunicerbarhet i fokus, genom att vi 

skrivit tydligt och läsarfokuserat utan att lämna några lösa trådar. Vi har varit väl förberedda 

och pålästa inom ämnet. Att en pilotintervju gjordes innan intervjuerna bidrog också till en 

säkerhet i att frågorna kunde besvaras och relateras till vårt syfte med undersökningen. In-

tervjumanualen reviderades utifrån pilotstudien och diskussionen kring den gjorde också att 

frågorna kunde ställas utan värderingar och likt till alla. Trost (2001) trycker på vikten av att 

de som intervjuar ställer frågor på samma sätt vid alla intervjutillfällen och att tillvägagångs-

sättet är likt för att intervjuerna skall bli tillförlitliga. Vi har spelat in intervjuerna i enlighet 

med ökad tillförlitlighet och giltighet (Kihlström, 2007). Då vi spelat in våra intervjuer har 

vi kunnat gå tillbaka för att kontrollera att vi inte värderat under intervjuerna, samt att vi 

uppfattat svaren korrekt.  

 

5.5 Etiska principer 
Enligt Björkdahl, Ordell (2007, ss. 21-28) är etik inte något som enbart hör forskningen till. 

Etikens regler är inte lagstadgade, utan ett förhållningssätt av riktlinjer. Vetenskapsrådet har 

ett nationellt ansvar att stödja och utveckla svensk grundforskning. Kraven på att forskning 

bedrivs för samhället och dess medlemmar ligger till grund för skriften. Forskningen skall 

vara relevant och beröra specifika områden av betydelse. De etiska principerna skall fungera 

som vägledning. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) har vi utgått från de fyra forskningsetiska principer-

na. Utifrån informationskravet har berörda pedagoger och lärare informerats inför undersök-

ningen, där de fått reda på vad intervjuerna skulle beröra med hjälp av ett missivbrev (se 

bilaga 2). Deltagandet är i enlighet med samtyckeskravet frivilligt och de hade rätt att avbry-

ta när helst de ville. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har vi i vår rapport inte nämnt 

några namn eller något som kan förknippas med den gällande förskolan eller skolan. I vårt 

utförande har vi varit professionella och personuppgifter har förvarats så att obehöriga inte 

kunnat ta del av dem. Inför intervjuerna informerades berörda parter om nyttjandekravet. 

Det resultat vi fått fram av vår undervisning har endast redovisats i vår rapport med hänsyn 

till detta krav. Alla som deltagit har också rätt att ta del av undersökningens resultat. 
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6. Resultat 
Under denna rubrik presenteras det resultat som framkommit i vår undersökning. Då analy-

sen av insamlad data grundar sig på ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt och på ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling har fem kategorier synliggjorts som 

relateras till vår undersöknings syfte. De fem kategorierna är; Pedagogens och lärarens atti-

tyd och inställning till matematik, Barnens och elevernas intresse för matematik, Planering, 

Arbetet med matematik och Individanpassning. 

 

6.1 Pedagogens och lärarens attityd och inställning till matematik 
I samtliga intervjuer framkommer att matematik är ett mycket viktigt ämne som finns över-

allt. Att matematik finns överallt beskrivs med att man måste kunna hantera matematik för 

att klara av att leva i vårt samhälle.  

 

 – Matematik finns hela tiden runt omkring, och det gäller att vara tydlig med 

det och att vi som pedagoger skall synliggöra det för barnen, att det är mate-

matik.     (Pedagog 4) 

 

 – Matte är för mig att skapa en struktur, en ordning, något som gör att man 

 kan få grepp om saker och ting. Matte är i allting. Ett räknande gör vi ju alltid. 

 Problemlösning sker dagligen. Många, många gånger om dagen måste du ta 

 itu med problem.   (Lärare 4) 

 

Fyra av intervjuade lärare berättar om matematik som ett ämne de alltid tyckt om och haft 

lätt för. Övriga intervjuade pedagoger och lärare har nu en annorlunda inställning till ämnet 

matematik än vad de hade under sin egen skoltid.  

 

 – den är…, nu är den ju positiv. Det var den ju inte förr när man gick i skolan 

själv. Jag hade svårt för matte, men nu så vill man ju ge barnen mycket så att 

det sen skall bli lättare när de börjar skolan med det abstrakta, då har man 

kanske lättare för det.    (Pedagog 1)  

 

De som beskriver sämre erfarenheter av matematik från sin skolgång berättar också om en 

vilja att ge eleverna vad de själva inte fick vara med om. De gör matematiken synlig i kon-

kreta situationer. En av intervjuade lärare beskriver en förklaring av likhetstecknets betydel-

se med hjälp av en gungbräda, där båda sidor måste ha samma värde. Läraren berättar att 

likhetstecknet ofta uppfattats av eleverna som ett tecken där svaret skall stå efter. Betydelsen 

av tecknet har inte befästs. 

 

 – Jag är ju den person som måste visa matematikens betydelse konkret. 

     (Lärare 1) 

 

Inställningen till ämnet påverkar i hög grad undervisningen menar samtliga intervjuade per-

soner. 

 

 – Tycker vi pedagoger det är roligt, så smittar ju det av sig. Det är ju hur vi för 

fram det.     (Pedagog 1) 

 

– min positiva inställning till matematik påverkar min undervisning positivt ef-

tersom jag tycker att det är kul att hitta former som gör att eleverna tycker att 

det är roligt. Min syn och inställning smittar av sig på eleverna. 

    (Lärare 5) 
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6.2 Barnens och elevernas intresse för matematik 
Av vår undersökning framkommer att samtliga intervjuade pedagoger och lärare menar att 

hela situationen runt barnen och eleverna påverkar deras matematikintresse. Samtliga inter-

vjuade pedagoger och lärare menar att barnen och eleverna blir intresserade när de är aktiva 

och får arbeta med praktiska övningar. 

 

  – Jag märker att när vi leker, spelar och pratar matte så ökar nyfikenheten. 

När det är svårt att förstå blir det mycket vässa pennan och ont i huvudet.

     (Lärare 2) 

 

Majoriteten av intervjupersoner berättar också att avgörande är hur intresserad pedago-

gen/läraren är. 

 

 – Tycker läraren det är kul med matte, så får eleverna en annan syn på det, än 

om de har oturen att få en torr gammal stofil som bara jobbar på sitt sätt. Då 

kan man släcka den lusten.   (Lärare 3) 

 

Vi ser dock skillnader i hur de intervjuade pratar om miljöns inverkan, då pedagoger beskri-

ver den fysiska miljöns egenskaper medan lärarna i större utsträckning uttalar sig om perso-

ner i elevens närhet. 

 

Fyra av fem intervjuade pedagoger uttrycker att material i omgivningen påverkar barnens 

intresse till matematik . De menar att det skall finnas lockande och inspirerande material på 

barnens nivå. Övriga saker som pedagogerna nämner, är att man skall väva in aktiviteter 

som barnen tycker är roliga, att man skall fånga upp det som lockar och intresserar barnen i 

vardagen och tänka på hur man som pedagog presenterar saker för barnen samt att man er-

bjuder sådant som utmanar barnen. 

 

 – Hittar man en spindel ute som fascinerar, så räknar man benen. Det är gläd-

jen, och hitta det som lockar. Det är ju inte jag som skall hitta det och ta fram 

det. Jag skall ha förmågan att haka på vad barnen visar mig.  

      (Pedagog 2) 

  

 – Både arv och miljö. Jag är helt övertygad om att arv påverkar och våra 

hjärnceller, antalet hjärnceller. Däremot kan man locka alla att tycka det är 

roligt, sen kan inte alla bli en Einstein. Alla har ju förmågan med sig att ta in 

matematik, sen hur långt man kan komma är olika. En del är praktiker och en 

del är teoretiker.    (Pedagog 3) 

 

Intervjuade lärare beskriver mer utförligt kamraters påverkan och om hur känslan av att vara 

en i gruppen kan påverka matematikintresset hos eleverna. 

 

 – Intresset påverkas negativt om eleverna kommer efter och märker att de 

kommer långt, långt efter. Det påverkar intresset negativt eftersom de är täv-

lingsinriktade och det kan bli omöjligt att komma ikapp. Inställning och attityd 

påverkar också. Har man en grupp som tycker att det är tufft att tycka att något 

är tråkigt så är det lätt att tappa de andra elevernas intresse också. Ledarna i 

klassen kan påverka sina klasskamrater att tycka som dem. 

      (Lärare 5) 

 

 – Jag vill att alla skall lyckas, så när jag ställer en fråga så låter jag oftast inte 

en svara. Jag brukar säga; Tänk efter vad är svaret och viska det till kompisen 
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bredvid. Då är det ingen som misslyckas och alla vågar räcka upp handen. Jag 

tror på att lyfta eleverna så att alla vågar och känner att de är med och på att 

diskutera och tänka tillsammans. De kan diskutera en fråga vid bordet och 

komma fram till en lösning /…/ mycket sitt i grupp och aldrig känna att de är 

ensamma.     (Lärare 5) 

 

6.3 Planering 
I vårt material ser vi att pedagoger och lärare talar något olika kring planering. Samtliga till-

frågade pedagoger berättar att de utgår från barnen och deras intressen i sin planering, som 

oftast sker i personalgruppen. Läroplanen benämns som en viktig del i planeringsarbetet. 

Pedagogerna har inte läroplanen framför sig men har hela tiden med den i sitt tänkande. Pe-

dagog 4 redogör för hur hon lägger upp sin planering. Pedagogen berättar att de i arbetslaget 

har en speciell matematikpärm med olika aktiviteter som kan komma till användning. 

 

 – Vi har en speciell mattepärm som jag tittar i för att se vad som kan passa just 

den här gruppen. Vad skall vi göra och vilket syfte skall det ha? 

      (Pedagog 4) 

 

Eleverna är enligt samtliga tillfrågade lärare i liten utsträckning med och påverkar undervis-

ningen. Är eleverna med och påverkar, är detta i valet av metod, alltså hur något skall göras. 

Flertalet intervjuade lärare utgår från läroboken i sin planering av undervisningen, med an-

ledningen att läroboken i sig utgår från målen. De uttrycker också att de måste ta hänsyn till 

vilken ålder eleverna har. Går eleverna i år 1 styr elevernas intressen planeringen i större 

utsträckning. I år 3-5 blir målen avgörande för hur planeringen ser ut. 

 

 – Nu måste vi ju ändå inse att vi har nationella prov och mål som eleverna 

måste uppnå. Vi kan inte bara sitta och hålla på med för mycket annat. Inte 

bara mäta och väga.   (Lärare 5) 

 

– Lärarhandledningen är kanon. Läromedlen idag är kompletta. 

     (Lärare 3) 

 

6.4 Arbetet med matematik 
Av undersökningens resultat framkommer att intervjuade pedagogers och lärares arbete med 

matematik skiljer sig åt. Samtliga intervjuade påpekar dock variationens betydelse för att 

lyckas med arbetet. Även att miljön har betydelse för hur arbetet fungerar poängteras av 

samtliga. Dock beskrivs miljöns påverkan på olika sätt, där pedagogerna berättar att de mil-

jöer och det material som finns tillgängligt för barnen skall vara lockande och intressant och 

att de med hjälp av miljön kan ställa frågor och synliggöra matematiken för barnen. Lärarna 

berättar om miljön som en organisation där material, struktur och ordning inverkar på klass-

rumsklimatet som i sin tur påverkar undervisningen. 

 

– Vi ställer ju tillrätta så att det finns mattemiljöer med olika material. Hade 

man inte gjort det så kanske inte matte hade varit så roligt. Det är roligt om 

det finns för barnen att bli intresserade av, de blir liksom lockade och intresse-

rade.     (Pedagog 5) 

 

– Jag tror absolut att miljön påverkar. Det som kan påverka är att materialet 

är synligt för eleverna. Gör vi diagram eller former i klassen så sätter vi upp 

dem. Begreppen kan tränas med materialet synligt. (Lärare 6) 
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– Det klart att miljön påverkar om det är för mycket ljud runt omkring. Jag 

menar inte att det skall vara helt tyst men barnen kan inte springa runt och 

leka. Det skall vara en lugn miljö, inte en tyst, men en lugn. Det måste vara 

någorlunda. Jag tror på en struktur, att eleverna skall ha penna, sudd, linjal 

och arbetsredskap, så att de inte måste springa och leta. Ordning på sina sa-

ker.     (Lärare 5) 

 

Av resultatet framgår att samtliga respondenter uttrycker att de ställer frågor till barnen och 

eleverna som utmanar deras matematiska tänkande. Barnens och elevernas olika åldrar och 

kompetens styr utformning och svårighetsnivå på frågorna, där pedagogerna ställer frågor 

som rör begrepp som stor, liten, lång, kort, tjock och smal och lärarna uttrycker sig i former 

av förklaringar och tankar kring uträkningar. 

 

– Ja, det gör jag. Hur många fröknar sitter det vi bordet? Hur många barn? 

Hur många steg är det till stenen? Så har man ju olika långa steg. Då kan man 

konstatera att fröken fick gå så många steg och jag fick gå så många, hur 

kommer det sig?    (Pedagog 3) 

 

 – Ja till exempel så vill jag att eleverna skall förstå de matematiska begreppen. 

Med addition kan jag göra upp en tankekarta och prata med eleverna om vad 

det är som händer med addition. Vi kommer gemensamt fram till att det ökar, 

blir fler, kan läggas ihop till exempel.  (Lärare 2) 

 

Matematik i förskolan beskrivs av intervjuade pedagoger som konkret, rolig och att man 

skall synliggöra matematiken i vardagen. Även leken nämns av flertalet pedagoger som ett 

naturligt forum att få in matematik i. De talar om bygg- och konstruktionslek, affärslek och 

lek i familjerummet. Samtliga pedagoger talar om matematik både inom – och utomhus. I 

verksamheten inne på förskolan talar pedagogerna om matematik i form av sagor, sånger, 

rim, ramsor, diagram med klossar, dukning, matteburkar med en siffra på och samma antal 

föremål i burken, mätning och räkning av barn, räkning av barn i samband med samlingar, 

spel, sortering av till exempel sockar och knappar, de geometriska formerna och stavar som 

är 10 cm upp till 1 meter.  

 

 – Sen har vi mattedukning, som vi försöker göra med jämna mellanrum. Det är 

 ju att barnen får räkna hur många utav sina kamrater som är här, och hur 

 många bestick och hur mycket tallrikar och glas man behöver ha då?                                             

     (Pedagog 4) 

 

När pedagogerna beskriver matematik utomhus, berättar samtliga om inslag som jämförel-

ser, storlek och sortering med hjälp av pinnar, löv, stenar och annat som finns tillgängligt i 

naturen. Två pedagoger talar om en motorikbana, där de får in begrepp som över och under.  

 

Samtliga intervjuade lärare i skolan arbetar utifrån ett läromedel i matematik, men belyser 

vikten av variation för att eleverna skall bli motiverade och tycka att matematik är kul. Arbe-

tet i boken varvas med utomhusmatematik, matteprat, spel, Palin-material (matematikupp-

gifter för självständigt arbete, där rätta svar visar sig som ett mönster på ett bräde), Logix 

(övningar för att utveckla logiskt tänkande), och mosaikklossar (klossar att bygga mönster 

utav) till exempel. Andra exempel på variation som beskriv är att ta tillvara på varje tillfälle 

till matematik som ges. Många gånger används det alternativa materialet som en morot då 

eleverna räknat klart de sidor de förväntas göra i matteboken, där ett upplägg som beskrivs 

är en turordning med uppgift ett, två och tre. Uppgift ett är att räkna till en viss sida, uppgift 

två att rätta och när man kommer till uppgift tre får man ta sin extrabok i matte eller spela 
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mattespel till exempel. En utav intervjuade lärare beskriver en uppdelning av matematiken 

som en traditionell undervisningsdel, där eleverna endast arbetar i sina läroböcker under 

lektionen och en kreativ matematikdel, där hon som lärare ansvarar för att matematiken bli 

konkret under dessa tillfällen (Lärare 1). Läraren förklarar att hon planerar utifrån vad ele-

verna räknar med under lektionerna och lägger upp den konkreta matematiken utefter det. 

Lärarna berättar också att de integrerar matematik i andra ämnen spontant och så fort tillfälle 

ges. 

 

Genomgående beskriver lärarna att de utgår från läroboken i sin undervisning. Inför varje 

nytt kapitel, ämnesområde eller avsnitt har tillfrågade lärare en genomgång, där alla elever 

är med. Majoriteten av lärarna har alltid en genomgång innan eleverna börjar arbeta. Vanli-

gast förekommande genomgångar är uppställningar på tavlan, men lärarna visar också med 

konkret material och diskuterar med eleverna kring olika lösningar. 

 

– Läroböckerna är så bra. De har en tydlig målformulering och tar upp vä-

sentliga och aktuella saker. Någon har ju redan tänkt, så varför tänka om? 

     (Lärare 4) 

 

– I genomgångarna försöker jag använda material som gör att eleverna får en 

förförståelse. Om vi tar att mäta till exempel så har jag flera meterlinjaler som 

vi gör praktiska saker med. Eleverna får mäta stolarna, sin längd och sedan 

jämföra. Jag frågar eleverna om man kan skriva på ett annat sätt för att natur-

ligt få in enhetsomvandlingar till exempel. (Lärare 5) 

 

6.5 Individanpassning 
Utifrån vårt resultat kan vi se att individanpassning beskrivs på olika sätt i förskolan och 

skolan. De likheter som kan utläsas är att barnen och eleverna delas in i mindre grupper för 

mer tid till varje barn/elev och för att aktiviteterna skall kunna anpassas efter nivå och be-

hov. Pedagogerna i förskolan beskriver att de individanpassar när de utgår från barnens in-

tressen och spinner vidare på dem. Ett exempel förklaras där man utgår från en stor tärning 

eftersom ett utav barnen är intresserad av tärnringar. Pedagog 3 berättar om en pärm där man 

för anteckningar om vad barnen varit med om. 

 

Intervjuade lärare berättar att de individanpassar genom extra tid till elever med behov av 

särkilt stöd och extra uppgifter till elever i behov av särskilda utmaningar. Återigen lyfts 

lärobokens fördelar av lärarna. 

 

 – Eftersom det finns olika spår i boken som ligger på olika nivåer så individ-

anpassas både de elever som behöver utmanas och de elever som behöver mer 

stöd.    (Lärare 7) 

 

När lärare 2 individanpassar försöker läraren dela in eleverna i mindre grupper. Grupperna 

är inte nivågrupperade utan ser olika ut gång på gång. Läraren beskriver att hon tror på att 

barnen utvecklas och får en ökad förståelse när de arbetar tillsammans 

 

 – När jag bemöter barnen och märker att de inte har förståelse tar jag även 

med dem i min planering och när jag har genomgång och tar upp problemati-

ken får eleverna lyssna på sina kamrater, på hur de tänker och räknar. Jag ger 

dem även individuella läxor. 

 

Intervjuade pedagoger och lärare beskriver olika svårigheter i arbetet med matematik. I för-

skolan kan svårigheterna vara att hålla kvar fokus på ämnet. Ofta händer det saker runt om-
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kring som kommer emellan. Majoriteten av intervjuade lärare beskriver individanpassning i 

ämnet som svår att tillämpa särskilt på grund av för lite resurser, för många elever eller tids-

brist. Flera av de intervjuade lärarna beskriver också att de ser en större svårighet i att utma-

na och bemöta elever som behöver extra utmaningar, än i att se till de som behöver extra 

stöd. Även här beskrivs resurser och storlek på elevgrupp som bidragande orsaker till svå-

righeter. 

 

 – Ibland kan det kännas som att man inte hinner med undervisningen. Ansvaret 

är det samma, men uppgifterna utöver min roll har ökat. Hur skall jag nå må-

len med alla elever samtidigt?  (Lärare 3) 

 

 – Jag har ju ett ansvar för de som är duktigare också. De skall ju också gå vi-

dare och hittar jag inte utmaningar för dem så tröttnar de på matte. 

     (Lärare 5) 

  

Sammantaget uttrycker majoriteten av intervjuade pedagoger och lärare att de har den kom-

petens som krävs för att deras barn och elever skall intressera sig för, vilja lära sig och ut-

vecklas i matematik. 

 



 31 

7. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera undersökningens resultat knutet till forskning och 

teorier som tidigare belysts, samt egna slutsatser och reflektioner utifrån resultatet. Vi kom-

mer även att ta upp didaktiska konsekvenser och diskutera valet av metod. Slutligen kommer 

förslag på vidare forskning inom ämnet att ges. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik följer en diskussion med utgångspunkt i det resultat som vår undersök-

ning givit, knuten till bakgrundsforskning och teorier. 

 

7.1.1 Pedagogens och lärarens attityd och inställning till matematik 

Ahlberg (2000) menar att lärares egna attityder och förhållningssätt till matematik har stor 

betydelse för hur de organiserar och genomför undervisningen. Uppfattningar om den egna 

kompetensen och erfarenheter från skolgång har också stor betydelse för hur läraren under-

visar. Samtliga tillfrågade intervjupersoner belyser vikten av att göra matematik till något 

som barnen och eleverna uppfattar som något som finns överallt. Den egna inställningen till 

ämnet matematik har förändrats hos 11 av de intervjuade sedan den egna skoltiden. I detta 

avseende kan en uppfattning om ämnet knytas till hur undervisningen sett ut. De tillfrågade 

med sämre erfarenheter av matematik har inte förstått nyttan av matematik och inte heller 

fått en undervisning baserad på deras intresse och kunnande. Både Doverborg (2006) och 

Ahlberg (2000) belyser vikten av att matematiken lyfts i naturliga sammanhang och på bar-

nens och elevernas nivå. För intervjuade pedagoger och lärare var matematik ett abstrakt 

ämne som inte passade alla.  

 

Enligt Andersson (2006)  påverkas barns intresse till matematik av om pedagogen själv är 

intresserad och har en positiv attityd till ämnet, vilket vi också kan tyda i vårt resultat. Samt-

liga pedagoger och lärare menar att deras attityd och inställning påverkar barnen och elever-

na. Yrkesvalet de själva gjort har påverkats av hur de uppfattat sin egen skolgång. Giota 

(2002) tar upp att motivation i skolan påverkar framtida val av utbildning och yrkesval. Av 

detta kan vi se att de pedagoger och lärare som haft svårare för matematik inte valt en ut-

bildning inriktad på detta ämne. Positivt är dock att de intervjuade som själva uttrycker säm-

re erfarenheter av matematik fått en vilja att erbjuda barnen och eleverna vad de själva inte 

fick vara med om. Till skillnad från skolverkets (2003) slutsats om att lärare och pedagoger 

med negativa erfarenheter skulle föra över dessa på senare generationer visar vår undersök-

ning att de pedagoger och lärare med negativa erfarenheter av matematik från sin skoltid 

istället ser detta som en styrka då de uppvisar en vilja att erbjuda barnen och eleverna en 

matematik de själva inte upplevt. 

 

Vi kan också se att de som haft lättare för matematik och traditionell undervisning från egen 

skolgång tenderar att fastna i ett traditionellt mönster i sin undervisning. Den lärare som har 

högre utbildning än övriga intervjuade lärare är också den lärare som uttrycker att man inte 

bara kan väga och mäta. Doverborg (2006) belyser vikten av pedagogens och lärarens kun-

skap och kompetens i matematik för tillvaratagandet av barnens och elevernas matematikin-

tresse och motivation att utvecklas, men trycker på att avgörande är hur pedagogen och lära-

ren förhåller sig till barnets och elevens matematikinlärning. Alltså är det viktigt att läraren i 

fråga har tillräcklig kompetens i ämnet men detta kan bli förödande om läraren litar på att 

alla lär på det sätt läraren själv lärde och inte fokuserar på alla individers olika sätt att lära. 

 

En av intervjuade pedagoger menar att man i arbetet kan locka alla till att tycka att matema-

tik är roligt, men att man inte kan påverka hur lätt barnen får för matematik. Pedagogen ut-

trycker att man inte kan få alla att bli en Einstein. Här går man ifrån att matematikintresse 

skulle ha med kunnande att göra, vilket andra intervjupersoner uttrycker starkt och vilket 
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också vi erfarit under vår skolgång. Även i en rapport av Skolverket (2003) poängteras vik-

ten av kunnande för intresse. Rapporten tar upp att undervisning som bedrivs utifrån varje 

elev och dess kunskapsnivå gör att eleverna känner att de kan och klarar av matematik, vil-

ket stärker tilltron till den egna förmågan och leder till ökad lust för ämnet. 

 

7.1.2 Barnens och elevernas intresse för matematik 

Granberg (2001) menar att pedagogerna bör lägga stor vikt vid valet av material och leksa-

ker, då dessa bör fånga barnen, ge dem upptäckarlust och väcka nyfikenhet. Vår undersök-

ning visar att majoriteten av intervjuade pedagoger och lärare styrker det Granberg tar upp 

och uttrycker att material i omgivningen påverkar barnens intresse till matematik . Respon-

denterna menar att det skall finnas lockande och inspirerande material på barnens nivå. Det 

utvecklingspedagogiska förhållningssättet grundar sig på att det skall vara begripligt me-

ningsfullt och roligt att lära sig (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003), vilket 

samtliga intervjuade pedagoger och lärare beskriver som avgörande för att barnen skall bli 

intresserade för och lära sig matematik.  

 

De intervjuade pedagogerna nämner också att man skall väva in aktiviteter som barnen tyck-

er är roliga, att man skall fånga upp det som lockar och intresserar barnen i vardagen och 

tänka på hur man som pedagog presenterar saker för barnen samt att man erbjuder sådant 

som utmanar barnen. Detta visar på ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt, där barn 

utvecklar sin värld genom erfarenheter och där det skall vara begripligt, meningsfullt och 

roligt att lära sig (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Vetskapen om vad som 

fångar barnens intresse tycks också harmoniera med det Doverborg (2006) tar upp, att man 

som pedagog skall ha förmågan att sätta sig in i barnens perspektiv för att skapa utmanande 

matematiska lärandesituationer som blir både roliga och meningsfulla för barnet. 

 

Intervjuade lärare beskriver hur kamraters påverkan och om hur känslan av att vara en i 

gruppen kan påverka matematikintresset hos eleverna. Detta kopplar vi till det Ahlberg 

(2000) tar upp om att barns och elevers rädsla och osäkerhet försvinner om de tillsammans 

med andra både får lyckas och misslyckas. Klassrumsklimatet blir alltså avgörande för hur 

barnen och eleverna upplever matematiken. Här har en av de intervjuade lärarna en annor-

lunda syn på att ställa frågor till eleverna. Läraren uttrycker en vilja att få alla att lyckas, där 

hon ställer frågor som inte endast kräver en respondent eller ett rätt svar. Ingen av eleverna 

känner sig utanför och eleverna upplever en känsla av tillfredställelse när de inte ensamma 

får stå till svars. 

 

Resultatet visar att flertalet lärare anser att föräldrars påverkan är stor på elevernas matema-

tikintresse. Att attityder och föreställningar om matematik skapas utanför skolmiljön tas 

även upp i matematikdelegationens betänkande Att lyfta matematiken – intresse, lärande, 

kompetens (SOU 2004:97). Att matematiken blir positivt uppmärksammad i dessa miljöer 

beskrivs som en förutsättning för ett framgångsrikt matematiklärande. Intervjuade lärare 

påpekar att intresset påverkas av olika miljöer och av allt runt omkring eleverna, men be-

skriver inte vad de gör åt detta eller hur de låter detta påverka eleverna. 

 

Samtliga intervjuade pedagoger och lärare menar att barnen och eleverna blir intresserade 

när de är aktiva och får arbeta med praktiska övningar. Ändå visar resultatet att största delen 

av undervisningen är knuten till läroboken med praktiska övningar endast som inslag i un-

dervisningen. 

 

7.1.3 Planering 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006, ss. 8-9) kan läsas att utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten, som också skall 
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utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Lärarna skall enligt Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2006) 

vara tydliga i sin genomgång av målen, av de arbetsformer som skall användas samt av vil-

ket innehåll som undervisningen kommer att ha. I Lpo 94 kan också läsas att eleverna för att 

utvecklas måste förstå mot vilka mål de strävar. Utifrån vårt resultat kan vi se att förskolan 

till skillnad från skolan har barnens intressen och behov i fokus vid planering av verksamhe-

ten. Vi frågar oss då om det är lättare att uttrycka sig på detta sätt, när barnen inte har givna 

mål att uppnå. Lärarna styrs av kursplanernas mål i respektive ämne och uttrycker att de 

utgår från läroboken i sin planering av undervisningen med anledning att den i sig utgår från 

målen. Anmärkningsvärt är dock att det av resultatet framgår att varken pedagoger eller lära-

re verkar ha läroplanerna framför sig vid planering. De uttrycker att de antingen har den i sitt 

tänkande eller att läroboken redan tar upp målen. 

 

Eleverna är enligt samtliga tillfrågade lärare i liten utsträckning med och påverkar undervis-

ningen. Är eleverna med och påverkar, är detta i valet av metod, alltså hur något skall göras. 

Lärarna hävdar att eleverna inte kan ta ansvar för vad som skall finnas med i undervisning-

en. Att lämna över ansvaret och låta eleverna vara med och påverka är två skilda saker. 

Gränsen mellan att låta eleverna ta eget ansvar för sitt lärande och att skjuta över hela ansva-

ret för elevernas lärande på eleverna kan ibland vara hårfin menar Dovemark (2007). När 

man talar om att låta eleverna vara med och påverka hur undervisningen skall se ut kan man 

inte skylla på att man inte vill frångå sin roll och sitt uppdrag som lärare. Det är lärarens 

ansvar att se till att eleverna når upp till det som undervisningen syftar till (Löwing, 2004). 

Läraren bör ha en kompetens som gör att hon eller han klarar av att möta de olika behov som 

finns hos eleverna och för att se till elevernas behov måste man lyssna på vad de säger. Ahl-

berg (2001) poängterar att elever för att få en positiv inställning till lärande måste vara del-

aktiga och kunna påverka sin undervisning. Lärare bör ta vara på elevernas tankar, åsikter 

och idéer om undervisningen för att eleverna skall utvecklas. Att tillgodose elevernas intres-

sen är ett sätt att få eleverna att känna delaktighet menar författaren. 

 

Lärarna berättar att de integrerar matematik i andra ämnen spontant och så fort tillfälle ges. 

Att integrering av matematik inte verkar förekomma vid planering av andra ämnen är an-

märkningsvärt. För att kunna synliggöra matematiken och få eleverna att se matematikens 

funktion i olika sammanhang måste en planering av hur man gör detta finnas med, eller är 

det även här tydligt att lärarens tillvägagångssätt och personlighet blir avgörande för hur 

undervisningen blir? När det inte finns en förklaring till hur läraren skall arbeta utifrån en 

planering blir det lärarens personlighet, ambition och sätt att vara som styr undervisningens 

utformning. Det gäller för läraren att utifrån aktuella mål och ramar, välja metodik, arbets-

sätt och arbetsform. Detta måste ske med hänsyn till olika individers motivation, ambition 

och förkunskaper. Läraren behöver ha klara mål för undervisningen och dessa mål behöver 

även eleverna vara medvetna om (Löwing, 2004). Även Skolverket (2009) poängterar att det 

tydligt skall framgå hur målen i läroplanen och kursplanerna hänger samman med undervis-

ningen. Vi kan utifrån vårt resultat inte se att eleverna är medvetna om mot vilka mål de 

strävar då lärarna inte planerar sin undervisning av matematik och inte heller har en plan 

med integreringen av ämnet.  

 

7.1.4 Arbetet med matematik 

I en rapport sammanställd av Skolverket (2003) beskrivs matematik av elever ofta som nå-

got tråkigt och lärobokstyrt som saknar verklighetsanknytning (s. 10). Skolverkets kvalitets-

granskning (2003) visar på att undervisning med fokus på läroboken förekommer i stor ut-

sträckning.  En allt för enformig undervisning med matematikboken i fokus leder till att ele-

verna uppfattar matematik som någon man bara håller på med i skolan och kunskaperna kan 

inte omsättas i praktiken. Även i vår undersökning kan vi se att undervisningen i skolan ten-
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derar att bli läroboksstyrd. Skolverket (2003) påpekar att det fria arbetssätt som ofta före-

kommer i de yngre åldrarna, alltför tidigt övergår till ett formellt lärande, vilket kan leda till 

att fokus läggs på färdigheter hellre än förståelse. Även detta påstående har synliggjorts i vår 

undersökning, där vi kan se att ju högre upp i åldrarna lärarna undervisar desto mer tenderar 

de att göra matematik till ett ämne knutet till läroboken. I detta avseende poängterar samtliga 

lärare i undersökningen hur bra boken är, medan pedagogerna talar om att fånga ögonblick-

en. Av vårt resultat kan vi se att lärarna berättar hur bra boken i sig är, vilket kan ses som 

anmärkningsvärt i förhållande till Löwings (2004) undersökning. Hennes studie visar att 

lärarnas problem med undervisningen inte beror på läroboken i sig utan på hur lärarna an-

vänder den (s. 251). Lärarnas uttalanden i vår undersökning om att läromedlen är kompletta 

är ett bevis på att lärarna går ifrån ansvaret för undervisningen och litar på att boken gör 

jobbet. Vår undersökning pekar på att lärarens personlighet och kreativitet i användningen 

av läromedel blir avgörande för hur undervisningen blir. Intervjuade pedagoger och lärare 

uttrycker att barnen och eleverna blir intresserade och nyfikna när de är aktiva och får arbeta 

med praktiska övningar, men trots detta uttrycker de att undervisningen är starkt styrd av 

läromedel. 
 

Giota (2006) beskriver kopplingar mellan elevers motivation att lära och deltagande under 

lektionerna. Vår undersökning visar att undervisningen i skolan till stor del består av att ele-

verna räknar i läroböckerna efter en genomgång av kapitlet. Av vårt resultat kan vi också se 

att lärarna oftast använder det alternativa och aktivitetshöjande materialet som en morot då 

eleverna räknat klart de sidor de förväntas göra i matteboken. Elevernas aktivitet och delta-

gande under lektionens gång är knapp när de efter genomgången får i uppgift att räkna till en 

viss sida. Konkret och laborativt material används vid genomgångar för att tydliggöra för 

eleverna hur de skall förstå matematiken. Lärarna uttrycker också att eleverna får använda 

det laborativa materialet om de behöver det. Löwing och Kilborn (2002) beskriver det labo-

rativa materialet som ett hjälpmedel för eleverna att förstå matematiken och menar att det 

laborativa materialet bör användas som en grund för förförståelsen. Materialet skall enligt 

författarna användas fram till dess att förståelsen finns och sedan läggas undan för mer krä-

vande uppgifter. Lärarna har i detta avseende uppgiften att se när eleverna klarar sig utan. Vi 

kan se att lärarnas påståenden om att det laborativa materialet endast skall användas vid be-

hov, kan leda till att eleverna inte vill använda det laborativa materialet eftersom det inte är 

en naturlig del av undervisningen utan snarare visar på att man inte förstått. Ofta lämnas 

eleverna till att använda materialet på egen hand. McIntosh (2008) menar att laborativt mate-

rial inte i sig har något värde om det inte används i strukturerade aktiviteter där eleverna 

berättar om sitt arbete muntligt och skriftligt. 

 

7.1.5 Individanpassning 

Utifrån vårt resultat kan vi se att individanpassning beskrivs på olika sätt i förskolan och 

skolan. De likheter som kan utläsas är att barnen och eleverna delas in i mindre grupper för 

mer tid till varje barn/elev och för att aktiviteterna skall kunna anpassas efter nivå och be-

hov. Pedagogerna i förskolan beskriver att de individanpassar när de utgår från barnens in-

tressen och spinner vidare på dem. Intervjuade lärare berättar att de individanpassar genom 

extra tid till elever med behov av särkilt stöd och extra uppgifter till elever i behov av sär-

skilda utmaningar. Att de som behöver extra utmaningar lämnas med extra böcker och upp-

gifter istället för mer tid med läraren är kanske förståeligt eftersom de duktiga ändå beräknas 

att nå målen med marginal, men sättet att ”utmana” dem på harmonierar inte med att alla 

barn och elever enligt 2§ Skollagen (1985:1100) har rätt till likvärdig utbildning. Inte heller 

med Perssons (2008) argumentation att skolan skall kunna ta emot alla barn och svara upp 

mot deras behov och skillnader i förutsättningar av olika slag 

 

Utbildningssystemet som helhet måste enligt Persson (2008) bygga på principen om lika och 

rättvis tillgång till utbildning för alla. Systemet har som princip att tillgång till grundläggan-
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de utbildning för alla skall utgöra en mänsklig och social rättighet. Utgångspunkten är också 

att en viktig del i barns och elevers demokratiska fostran är att de får möjlighet att i största 

möjliga utsträckning vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter. Detta poängte-

rar endast en av intervjuade lärare som en viktig del i arbetet med individanpassning, då hon 

tror på att eleverna i icke-nivågrupperade sammansättningar utvecklas och får en ökad för-

ståelse i arbete tillsammans. Lärarens sätt att individanpassa går hand i hand med det socio-

kulturella perspektivets förhållningssätt att se på lärande (Säljö, 2000). Även i kunskaps-

översikten (Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007: en djupanalys av hur ele-

verna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer, 2008) kan 

tydas att effektivt grupparbete i olika ämnen enligt forskning har positiva effekter på elevers 

utveckling och prestationer i skolan. Begreppsförståelse, beteenden och relationer påverkas 

positivt under förutsättning att läraren tar sig tid att träna elevers färdigheter i grupparbete. 

Forskningsöversikten tar också upp ett resultat av forskning kring nivågruppering som visar 

att nivågruppering av eleverna inte har någon positiv effekt på deras lärande. Det är istället 

kvaliteten på undervisningen som är den viktigaste faktorn för lärandet. 

 

7.1.6 Slutsats 

I vårt resultat ser vi att lärarna uttrycker att de inte hinner med vad de egentligen skulle vilja 

på grund av alla arbetsuppgifter och förklarar användningen av läroboken med att den tar 

upp uppnåendemålen på ett tydligt sätt och ger eleverna den individanpassning de behöver. 

Vi ställer oss då frågan om lärarna inte litar på sin förmåga att tyda målen och hitta under-

visningsformer som passar eleverna och som får dem att utvecklas mot målen om de inte har 

lärarhandledningen framför sig? En av lärarna uttrycker ordagrant att man inte bara kan väga 

och mäta. Detta får oss att fundera kring undervisningens upplägg. Når man inte målen om 

man inte använder läroboken i sin undervisning? 

 

Tillfrågade intervjupersoner uttrycker att de har tillräcklig kompetens för att få sina barn och 

elever att intressera sig för, vilja lära sig och utvecklas i matematik, men vi kan se att lärarna 

inte visar hur de använder denna kompetens då de förlitar sig på att läromedlen skall göra 

jobbet. Pedagogernas uttalanden om att lyfta matematiken i vardagen och synliggöra den för 

barnen i naturliga sammanhang svävar något i luften eftersom läroplanen kan tolkas olika 

och inte innehåller några krav på vad barnen i dessa åldrar skall kunna. 

 

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Av vårt resultat kan vi se att pedagogerna och lärarna uppenbarligen har en syn på matema-

tik som överensstämmer med vad vi i vår bakgrundsforskning finner gynnsam för barns och 

elevers lärande. Det är snarare hur man i skolans värld omsätter detta synsätt i praktiken, 

alltså hur man gör som kan bli ett problem. Vi funderar kring olikheterna mellan förskolan 

och skolan och hoppet där emellan. En syn på matematiken som en förutsättning för att kun-

na leva i samhället och fungera i vardagen borde vara lika självklar att arbeta utifrån i skolan 

som förskolan. Kan det bero på att läraren oftast är ensam i sitt klassrum och inte har förut-

sättningarna som finns på förskolan, där flera pedagoger tillsammans kan genomföra andra 

aktiviteter. Vi funderar på vad anledningen till att undervisningen i skolan i så stor utsträck-

ning är läromedelstyrd? Och på varför man uppenbarligen inte ser på lärande på samma sätt 

i de äldre åldrarna som man gör i de yngre? Vi ställer oss då frågan om kursplanen saknar 

beskrivningar på hur arbetet kan se ut för att få alla elever att nå målen. Behövs det förklar-

ingar till med vilka medel och med vilka metoder man når målen med alla elever samtidigt i 

läroplanerna? Kan man nå alla mål vid samma tidpunkt med alla elever? Vi ser en otrolig 

utmaning i denna fråga i våra kommande yrkesroller. Har man lämnat ett allt för stort ansvar 

åt den enskilda läraren, som den som skall vara uppfinningsrik, kreativ och tillmötesgående i 

alla lägen? Blir barnens och elevernas framtid allt för mycket upp till pedagogen/läraren och 

dennes kompetens? I vår kommande yrkesroll vill vi skapa en balans mellan krav och förut-
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sättningar. Hur barn lär bör vara hur elever lär. Vår ambition är att ta med oss den kunskap 

vi erfarit under arbetets gång. Att arbetet i förskolan och undervisning i skolan skall bedrivas 

utifrån barns och elevers olika intressen och erfarenheter och anpassas efter behov blir en 

självklarhet i våra kommande yrken.  

 

7.3 Metoddiskussion 
Genom att ha använt oss av intervjuer anser vi ha fått ut bästa möjliga resultat av vår under-

sökning. Självklart hade fler intervjuer i olika verksamheter, givit ett bredare perspektiv på 

arbetet med matematik i förskolan och skolan. Då vi i detta arbete skulle hålla oss inom ra-

marna för examensarbetets upplägg ansåg vi att 15 intervjuer var tillräckligt. Pilotintervjun 

som genomfördes gav oss en inblick i hur intervjun skulle komma att se ut och var till hjälp 

med strukturering av frågorna och visade också att en del följdfrågor var nödvändiga att till-

lägga. I efterhand kan vi se att fler frågor kunde givit tydligare och mer ingående resultat. 

Vad är din syn på inlärning och undervisning? Hur lär sig barn och elever? Hur tillämpar du 

denna syn i arbetet? är frågor som kunde varit lämpliga att ställa. 

 

Intervjuerna var givande och gav svar på vad intervjufrågorna syftade till. Då vi satt i en-

skilda rum kunde intervjuerna genomföras utan störande moment. Det enda som vi anser 

påverkade intervjuerna var att en del av intervjupersonerna hade kort om tid vilket resultera-

de i att intervjun blev något styrd. Även att en del av intervjupersonerna var kända för oss 

sedan tidigare kan ha påverkat att intervjun ledde in på sidospår, vilket tog tid. 

 

Vårt syfte var att undersöka hur förskollärare och lärare uttryckte att de arbetar för att göra 

matematik till ett ämne som barnen och eleverna intresserar sig för, vill lära sig och utveck-

las i. Vi anser att vi fått fram hur både förskolan och skolan ser på och lägger upp arbetet 

med matematik. Vi anser också att vi åstadkommit de förväntningar vi hade inför examens-

arbetet och att vi med valet av metod uppnått vårt syfte. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
När vi kommit till de didaktiska konsekvenserna för arbetet med matematik i förskolan och 

skolan började vi fundera kring olikheterna mellan förskolan och skolan och hoppet där-

emellan. Av vårt resultat kan vi se att pedagogerna och lärarna uppenbarligen har en syn på 

matematik som överensstämmer med vad vi i vår bakgrundsforskning tar upp som gynnsam 

för barns och elevers lärande. Det är snarare hur man i skolans värld omsätter detta synsätt i 

praktiken, alltså hur man gör som blir ett problem. I förslag på vidare forskning så skulle det 

vara intressant att undersöka hur man på bästa sätt omsätter en syn på matematiken som en 

förutsättning att kunna leva i samhället och fungera i vardagen i praktiken.
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Bilaga 1 

Intervjumanual 
Bakgrundsfrågor 

 
 Ålder? 

 

 Hur ser din tjänst ut? 

o Har du några specifika åtaganden i arbetet? 

 

 Vad har du för utbildning? 

o Hur mycket matematik ingår i den? 

o Har du gått någon form av fortbildning/utbildning inom ämnet matematik un-

der din tid som pedagog/lärare? 

 

 Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

 

 Hur ser förskolans/skolans verksamhet ut? 

o Antal barn? 

o Barnens ålder? 

o Antal pedagoger/lärare? 

 

Huvudfrågor 

 
 Vad är matematik för dig? 

 

 Vad är din egen inställning till ämnet matematik? 

o Har den förändrats över tid, på vilket sätt? 

o Hur upplever du att din inställning till ämnet påverkar arbetet med barnen/din 

undervisning? 

 

 Hur arbetar du med matematik i förskolan/skolan? 

o Vilka inslag av matematik förekommer, beskriv. 

o Vilka arbetsmetoder använder du dig utav? 

o Vad använder du för material i din undervisning? 

o Beskriv hur du går tillväga när du introducerar nya ämnesområden? 

o På vilket sätt individanpassar du din undervisning? 

o Vilka möjligheter och/eller svårigheter anser du att det finns i ditt arbete? 

o Vad anser du att ditt ansvar är? 

o Hur upplever du detta ansvar? 

 

 Vad gör du för att få barnen intresserade av matematik och bibehålla intresset? 

o Upplever du att du har tillräcklig kunskap i ämnet matematik för att göra detta? 

o Hur ser du på din roll som lärare utifrån denna uppgift? Vad kan du göra? 

o Hur ser du på ansvarsfördelningen i detta arbete? 

 

 Hur planerar du din matematikundervisning? 

o Utgår du från barnens/elevernas intressen i din planering? 

 

 Är barnen/eleverna med och påverkar aktiviteterna/undervisningen? 

o På vilket sätt? 
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 Tar du tillvara på tillfällen att ställa frågor till barnen/eleverna som uppmuntrar dem 

att reflektera över matematiska begrepp 

o Ge exempel på frågor du ställer till barnen/eleverna för att utveckla deras ma-

tematiska tänkande? 

o Upplever du att du har tillräcklig kunskap i ämnet matematik för att göra detta? 

 

 I den nya kursplanen i matematik Lgr 11 står det att ämnet skall syfta till att eleverna 

skall utveckla kunskap om matematikens användning i olika ämnesområden. Hur gör 

ni för att integrera matematik i andra ämnen/situationer?  

o Ge exempel. 

 

 I vilket område inom matematiken upplever du att dina barn/elever har svårigheter? 

o Varför upplever du att detta sker? 

o Hur går du tillväga när svårigheter uppstår? 
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Bilaga 2 

 

 

 
 

Missivbrev till berörda parter  

 
Vi är tre studenter från Högskolan i Borås som skall genomföra en undersök-

ning i hur förskollärare och lärare uttrycker att de arbetar med matematikintres-

set hos sina elever för att inspirera och motivera dem att lära matematik. Två 

av oss läser till lärare med inriktning mot F-5 i ämnena svenska, matematik och 

engelska. En av oss läser till förskollärare.  

 

Vi har valt intervju som undersökningsmetod eftersom vi med vårt syfte är in-

tresserade av hur lärare uttrycker att de arbetar. I vår studie utgår vi från de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att ni informeras inför undersök-

ningen om att intervjuerna kommer att beröra matematik i verksamheterna. 

Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta när helst ni vill. I vår rapport 

kommer vi inte att nämna några namn eller något som kan förknippas med den 

gällande förskolan eller skolan. Vi är professionella i vårt utförande och per-

sonuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det resultat vi får 

fram av vår undervisning kommer endast att redovisas i vår studie. 

 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

Sofi Svensson, Johanna Torsson och Malin Trost Lindblad 

 

 

 

Om ni har frågor angående undersökningen är ni välkomna att kontakta oss. 
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Bilaga 3 
 

Pedagog 1 är 45 år gammal och arbetar 100 % som förskollärare i förskolan på en syskonav-

delning med barn i åldrarna 3-5 år. Personen har en förskollärarutbildning, en matematikut-

bildning på 6-7 tillfällen under 2010 och 23 års yrkeserfarenhet. 

 

Pedagog 2 är 38 år gammal och arbetar 90 % i förskolan på en småbarnsavdelning med barn 

i åldrarna 1-2,5 år. Personen har en förskollärarutbildning och har även läst Montessori-

pedagogik, samt 17 år yrkeserfarenhet. 

 

Pedagog 3 är 36 år gammal och arbetar 75 % som förskollärare i förskolan på en avdelning 

med barn i åldrarna 2,5-4 år. Personen har en förskollärarutbildning och utbildning i Mon-

tessoripedagogik, samt 15 års yrkeserfarenhet. 

 

Pedagog 4 är 53 år gammal och arbetar 100 % som förskollärare i förskolan på en avdelning 

med barn i åldrarna 2-6 år. Personen har en förskollärarutbildning och har gått en utbildning 

i matematik och naturvetenskap på 5 hp. Personen har 32 års erfarenhet av jobb inom för-

skolan och har jobbat som utbildad förskollärare i 17 år. 

 

Pedagog 5 är 49 år gammal och arbetar 85 % som förskollärare i förskolan på en småbarns-

avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Personen har en förskollärarutbildning, en matematik-

utbildning på 6-7 tillfällen under 2010 och 25 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 1 är 35 år gammal och arbetar 100 % som fritidspedagog och lärare i tre klasser, år 0-

2. Läraren ansvarar för praktisk matte i år 1 och 2, samt för elever i behov av särskilt stöd. 

Personen är utbildad fritidspedagog med påbyggnadsutbildning till specialpedagog och har 

även gått en fortbildning i matematik under ett läsår. Läraren har 9 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 2 är 42 år gammal och arbetar 100 % som klasslärare i år 4. Läraren har en grund-

skollärarutbildning mot tidigare åldrar med inriktning i matte/no, där 30 hp matematik in-

gick. Personen har 6 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 3 är 33 år gammal och arbetar 100 % som klasslärare i år 1. Läraren har en grund-

skollärarutbildning, i svenska/so, år 1-7 integrerad variant, vilket innebär mycket tematiskt 

arbete. Personen har viss fortbildning i matematik genom en matematiksatsning på skolan 

och 8 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 4 är 51 år gammal och arbetar 100 % som klassföreståndare i år 2, samt som ämnes-

lärare i engelska i år 6. Läraren har en mellanstadielärarutbildning för år 4-6 och har gått en 

fortbildning i matematikdidaktik på 10 hp. Personen har 25 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 5 är 52 år gammal och arbetar 100 % i år 4 och ansvarar för matte, no och bild i klas-

sen på 38 elever. Läraren har en mellanstadielärarutbildning, men räknas som senareårslära-

re efter extra poäng i matematik, kemi, historia, geografi och bild på 30 hp vardera. En ut-

bildning i 30 hp matematik på högskolenivå har läraren också läst. Personen har 29 år yrkes-

erfarenhet. 

 

Lärare 6 är 57 år gammal och arbetar 100 % som klasslärare i år 2. Läraren har en lågstadie-

lärarutbildning, år 1-3 och en fortbildning i matematik genom en matematiksatsning i kom-

munen. Personen har 35 års yrkeserfarenhet. 
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Lärare 7 är 49 år gammal och arbetar 100 % som klasslärare i år 4. Läraren har en förskollä-

rarutbildning i botten, sedan har läraren gått en specialutbildning för förskollärare som ville 

utbilda sig till lärare. Personen har 22 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 8 är 60 år gammal och arbetar 100 % som klasslärare i år 1. Läraren har en lågstadie-

lärarutbildning, år 1-3 och en fortbildning i matematik genom en matematiksatsning i kom-

munen, samt en speciallärarutbildning med inriktning på svenska och matematik. Personen 

har 36 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 9 är 57 år gammal och arbetar 80 % som lärare i år 3 i ämnena matematik, no och 

engelska. Läraren har en lågstadielärarutbildning, år 1-3 och en utbildning i svenska och 

idrott för år 4-6, samt en fortbildning i matematik genom en matematiksatsning i kommu-

nen. Personen har 35 års yrkeserfarenhet. 

 

Lärare 10 är 58 år gammal och arbetar 100 % i en klass med elever i år 4-6. Läraren har en 

mellanstadielärarutbildning, år 4-6 och en fortbildning i matematik genom en matematik-

satsning i kommunen. Personen har 36 års yrkeserfarenhet. 


