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ABSTRAKT 

Gunilla Holmberg & Regina Johansson 
 
Kompetensutveckling inom matematik för pedagoger – Vilken betydelse kan den få för yngre 
barns intresse och lärande av matematik.   
 
Engelsk titel 
"Capacity building within mathematics for teachers – what importance could it have for younger 
children’s interest and learning of mathematics." 

Antal sidor: 35 

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilken kompetens en grupp pedagoger har 
inom matematikområdet och vilken kompetensutveckling de frågar efter, samt att se hur 
matematikutveckling kan få betydelse för de yngre barnens intresse och lärande av 
matematik. 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med sammanlagt 10 pedagoger i förskola, 
förskoleklass och skolår 1. 

I undersökningen framkommer att de pedagoger som fått kompetensutveckling 
efterfrågar mer, men också att de inte får tillräckligt med tid till att förmedla kunskapen 
till sina kollegor. Pedagogerna visar stor medvetenhet om sitt uppdrag från läroplanerna 
och vikten av att lägga en matematisk grund hos barnen. Resultatet visar på en ökad 
medvetenhet och kunskap hos dem som fått kompetensutveckling inom matematik i de 
flesta kategorier vi presenterar. Vår tolkning är att detta kan vara en effekt av den 
kompetensutveckling, det så kallade matematikpilotprojektet och matematiknätverk, 
som en del pedagoger genomgått i X kommun. Det märks däremot inte någon tydlig 
skillnad när det gäller att ta tillvara på matematiken i vardagen. Enligt vår undersökning 
är pedagogerna medvetna om matematiken i vardagen, men inte dess betydelse för att 
väcka barnens intresse för matematik.  
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Förord 
Vi vill tacka ”vår” mentor för snabb respons och konstruktiv kritik. Vi vill också tacka ”vår” 
matematikutvecklare som tagit sig tid med oss och de pedagoger som låtit oss ta deras tid i 
anspråk och delgett oss sina tankar kring kompetensutveckling och barns lärande.  



  
  

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning    5  
 
2. Syfte     7 
2.1 Frågeställning    7 
 
3. Teoribakgrund    8 
3.1 Kunskapsutveckling    8 

 3.1.1 Kunskapsbegreppet    8 

 3.1.2 Vygotskij och Piagets syn på inlärning  8 

 3.1.3 Samlärande    10 
3.2 Matematikutveckling    10 
3.2.1 Pedagogers matematikkunskaper för 

 att möta alla barn    10 

3.3 Kompetensutveckling    11 
3.3.1 Pedagogers kompetens   11 
3.3.2 Språkets betydelse    12 

3.4 Metoder för att stimulera lärandet   12 
3.4.1 Synliggöra lärandet    12 
3.4.2 Pedagogers medvetenhet   13 

3.4.3 Pedagogens samspel med barnet   13 

3.5 Metoder för att väcka intresset   14 
3.5.2Förtrogenhetskunskap   14 
3.6 Miljöns betydelse    15 
3.6.1 Matematiken i miljön    15 

3.6.2 Miljöns betydelse för lärande   15 

 
4. Metod     17 
4.1. Urval     17 
4.2.  Etik     17 
4.3. Datainsamlingsmetod   18 
4.4. Genomförande    18 

 
5. Resultat och Analys   20 
5.1 Vilken kompetensutveckling har pedagogerna 
inom matematik    20  
5.1.1 Resultat & analys    20 

 
5.2 Vilken kompetensutveckling inom matematik 
frågar pedagoger efter    21 
5.2.1 Resultat & analys    21 

 
5.3 Vilka olika metoder för att stimulera 
 lärandet inom matematik använder sig pedagogerna av 23  
5.3.1 Resultat & analys    23 



  
  

5.3.1.1 Barnen lär av varandra   24 

5.3.1.2 Lustfyllt och roligt    24 
5.3.1.3 Utgå från barnen    24 
5.3.1.4 Prata matematik och förtydliga begreppen  25 
 
 
5.3.1.5 Utematematiken    25 
5.3.1.6 Vardagssituationer    26 

5.3.1.7 Dokumentation och reflektion   26 

 
5. 4 Hur inspirerar pedagogerna barnen för att    
väcka deras intresse för matematiskt lärande  27 
5.4.1 Resultat & analys    27 
5.4.1.1 Synligt material    27 
5.4.1.2 Lekfullt sätt    28 
5.4.1.3 Nivåanpassad    28 
5.4.1.4 Engagemang    28 
5.4.1.5 Laborativt material    29 
5.4.1.6 Ta vara på tillfällen    29 

 
6. Diskussion    31  
6.1 Metoddiskussion    31 
6.2 Resultatdiskussion    31 
6.2.1 Kompetensutveckling    31 

6.2.2 Metoder för att stimulera lärandet   33 
6.2.3 Väcka intresse för matematik   33 

6.3 Sammanfattning    34 
 
Referenslista    36 
Bilagor     38 

 

 

 
 
 
 
 



  
  

5 

1. Inledning 
Vi är två studenter som arbetar inom förskolan och skolan, som valt att skriva om matematik i 
vårt examensarbete, då vi anser att matematik är ett högaktuellt ämne och det diskuteras 
mycket kring matematiken inom förskolan och skolan bland annat i media. Det framgår av en 
undersökning som forskaren Per-Olof Bentley, (Nämnaren nr 1, 2009) varit medförfattare till, 
att svenska elever presterar under snittet i EU i matematik. Bentley menar att det varken är 
elevernas eller lärarnas fel utan att det mest grundläggande problemet är att lärarna inte förstår 
elevernas tankegång, vilket gör att missförstånd uppstår. Även senare forskning visar på 
vikten av att lärarna måste förstå varför eleverna gör som de gör.  Bentley poängterar att det 
är viktigt att prata matematik med eleverna. Han anser även att eleverna får arbeta för mycket 
självständigt och att undervisningen är för mycket läroboksstyrd, vilket enligt Bentley är 
olämpligt då det snarare stjälper än hjälper. Detta kan bero på det svenska skolsystemet som 
är upplagt med färre lektionstimmar i matematik än vad som är vanligt i övriga OECD länder 
(Divinyi, 2009).  

Förskolans uppdrag innebär en strävan ”att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka 
och använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 1998: 17). 
Enligt skolans uppdrag ska elever kunna uppnå ett ”grundläggande matematiskt tänkande och 
kan tillämpa det i vardagslivet” efter genomgången grundskola, (a.a. 1994: 18). Regeringen 
gav 1999 NCM i uppdrag att stödja utvecklingen av matematikutbildning för pedagoger från 
förskola till högskola (Doverborg & Emanuelsson, 2006). Detta följdes av en skrivelse till 
riksdagen i maj 2002, där vikten av matematiken framhölls. De motiv som framhölls var 
bland annat Skolverkets granskning Lusten att lära- med fokus på matematik och NCM: s 
rapporter, analyser och handlingsplaner i regeringsuppdraget Hög tid för matematik, men 
även många andra rapporter om brister i måluppfyllelse. Bakomliggande orsaker är även 
Sveriges åtagande inom EU, den så kallade Lissabon-strategin. Utbildningsdepartementet fick 
i januari 2003 i uppdrag av regeringen att tillsätta en delegation, på grund av att det behövdes 
en förändring av attityder till matematikämnet och få till stånd en handlingsplan för att öka 
intresset och utveckla undervisningen. Detta resulterade i en redogörelse som heter Att lyfta 

matematiken – intresse, lärande och kompetens (Johansson, 2009).  
 I den lokala skolplanen står det att skolan ska vara en plats för barn och elevers kreativitet, 

äventyrslust och upptäckarglädje. De ska få möjlighet att experimentera, pröva, bygga och 
räkna bland annat. Ju mer utmanande skolmiljön är desto bättre möjligheter får barnen och 
eleverna att utvecklas. All pedagogisk personal ska ha ett sådant förhållningssätt att man 
möter varje barn och elev utifrån den nivå de befinner sig på och ger dem de utmaningar de 
behöver för att utvecklas. För det krävs en variation av arbetssätt (Lokal skolplan, X 
Kommun, 1999). Målet är att det i varje kommun ska finnas en matematikutvecklare, vilkas 
huvuduppdrag innebär att utföra utvecklingsarbete lokalt samt att arbeta som vägledare och 
inspiratör.  De lokala matematikutvecklarna ska få stöd i sitt arbete med långsiktig planering 
av undervisningen. Detta stöd bör ta fram forskning som är väsentlig och utvecklingsarbeten 
om undervisning och lärande som är aktuell, även sådant som har med skolutveckling att 
göra. Det ska möjliggöra utbyte av erfarenheter kring matematiskt utvecklingsarbete på olika 
organisationsnivåer. De ska även ta fram redskap för det lokala utvecklingsarbetet, samt bidra 
till utveckling och uppbyggnad till nätverk i matematik (Matematikutvecklare.se, 2009).  

I X-kommun utsågs en matematikutvecklare 2003 och matematiktåget, där så kallade 
matematikpiloter utbildas, startade. Det har varit upp till varje verksamhet att satsa på 
kompetensutvecklingen, vilket gör att det skiljer sig åt på de olika förskolorna och 
skolorna.Vi undrar om pedagoger får den kompetensutveckling de behöver och vilken 
kompetensutveckling de efterfrågar. Vi vill även få reda på vilka olika arbetssätt pedagogerna 
använder sig av och vad det får för betydelse för barns lärande. Vi är även intresserade av hur 
pedagogerna inspirerar barn för att väcka deras intresse för matematiskt lärande. I 
undersökningen kommer vi att ta kontakt med tre förskolor och en skola. 
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2. Syfte 
Syftet är att undersöka kompetensutveckling för pedagoger inom matematik och vilken 
betydelse kompetensutveckling i form av ett matematikpilotprojekt kan få för yngre barns 
intresse och lärande av matematik, i en utvald kommun.   
 
2.1 Frågeställning 
• Vilken kompetensutveckling inom matematik får pedagogerna och vilken 

kompetensutbildning frågar de efter? 
• Vilka olika metoder för att stimulera lärandet av matematik använder sig pedagogerna av 

och vad kan dessa val av metoder bero på? 
• Hur inspirerar pedagogerna barn för att väcka deras intresse för matematiskt lärande?  
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3. Teoribakgrund 
Matematik är en utveckling av våra biologiska behov av att sortera, gruppera, klassificera och 
se mönstren omkring oss. Det är ett led i den kognitiva utvecklingen. Matematiken kan även 
ses som ett utryck för våra mänskliga behov av att kommunicera med ett symboliskt språk 
både i kvalitativa och kvantitativa termer (Malmer & Adler, 1996). I teoribakgrunden 
redogörs först för kunskapsutveckling, sedan går vi in på området kompetensutveckling inom 
matematik, vilket är en viktig aspekt. Fortsätter därefter med olika metoder för lärande, enligt 
teorin och hur pedagoger väcker barns intresse för matematik. Avslutningsvis nämner vi 
miljöns betydelse 
 
3.1 Kunskapsutveckling 
3.1.1Kunskapsbegreppet 

När det gäller förskolan, som har strävansmål och skolan med uppnåendemål, ingår det i 
uppdraget att ge barn och elever kunskap. ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra” (Utbildningsdepartementet 1998 & 1994: 9). För att 
ge barn och elever kunskap skall arbetslaget ”stimulera barns nyfikenhet och begynnande 
förståelse av skriftspråk och matematik” (a.a. 1998: 14).  

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) hänvisar till Carlgren som menar att kunskap kan 
delas in i fyra skilda former, så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta 
innebär kunskap som normer, konventioner och information. Vilket för barnet innebär att de 
vet hur något förhåller sig. Med förståelse menas kunskap som skapar mening och betydelse. 
Den är knuten till tänkandet och påverkas av samspel och känslor. Med förståelse kan man 
uppfatta världen och ens erfarenheter gör att man förstår världen på olika sätt. Färdighet är 
kunskap som genomförande, det vill säga att barnet kan utföra något. Förtrogenhet, kallas 
även för tyst kunskap, innebär kunskap som god omdömesförmåga, att känna på sig hur saker 
förhåller sig och agera utifrån det. När barnet har utvecklat förtrogenhetskunskap kan det 
tillämpa det i olika situationer, det vet vad som skall göras. Dessa former samspelar och 
fungera som varandras förutsättningar. Men dessa fyra former uttömmer inte kunskapens alla 
former. 
 

3.1.2 Vygotskij och Piagets syn på inlärning  

Två stora forskare kring utveckling och inlärning är Vygotskij och Piaget, vilka hade olika 
syn inom dessa områden.”Vygotskij anser att inlärning och utveckling är två parallellt 
pågående processer. Utvecklingen följer inlärningen, men inte slaviskt. Inlärningen är en 
förutsättning för att barnet ska utvecklas men samtidigt kan barnet inte lära sig vissa saker 
förrän de nått en viss utvecklingsnivå och fått en viss mognad. Det är till exempel inte möjligt 
att lära ett spädbarn algebra” (Svensson, 1998: 149). Vygotskij ansåg att språket och 
tänkandet hängde ihop. ”För Vygotskij är språket ett kommunikationsmedel och bärare av den 
kunskap och de erfarenheter som mänskligheten utvecklar” (Malmer, 1990: 37).  Vygotskij 
påpekar att tänkandet kan vara både verbalt och icke-verbalt, vilket han kallar för ett ”inre 
språk”, som kräver ord för att göra sig förstådd i både tal och skrift. Förutsättningen mellan 
ord och tanke är en levande utveckling (a.a. 1990). Vygotskij talar om att ”det är i mötet 
mellan barns individuella förståelse och den utmaning som omvärlden erbjuder som barnet 
kan ta ett ytterliggare kliv i det livslånga lärandet” (Doverborg & Samuelsson, 2005: 12). Det 
sker bland annat när ett barn som kan mer lär ett annat barn, som Damon, m.fl. kallar för peer 
tutoring, vilket de fått fram ur Vygotskijs teorier för möjlig utveckling. Det är då barn lyckas 
lösa problem tillsammans med en pedagog eller kunniga kamrater för att senare klara av det 
själva (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000).  Det är då barn kan uppnå den 
övre gränsen av sin potentiella utvecklingsnivå inom det aktuella utvecklingsområdet 
(Svensson, 1998). Vygotsky kallar det för ”den proximala utvecklingszonen. Det är här 
utvecklingspotentialen ligger” (Håkansson 1998: 17).  
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Piagets teori kring barns utveckling och lärande är ”att mognad och utveckling föregår 
inlärning” (Svensson, 1998: 149). Malmer (1990) skriver att Piaget också var engagerad i 
frågor rörande tänkande och språk, även om hur människor får kunskap kring den värld de 
lever i. Detta har medfört att Piaget separerar olika stadier i utvecklingen av barnets logiska 
tänkande. Piaget ansåg att utvecklingen sker gradvis i fyra stadier vilka är:  

• Förlogiskt tänkande, mellan ca 2-4 år. 
• Åskådligt tänkande, mellan ca 4 -7-8 år. Barnet tänker inte abstrakt ännu. 
• Konkret tänkande, från 7-8 år upp till ca 11-12 år. Nu kan barnet utveckla 

relationsbegreppet och förstå samband mellan helhet och delar. Nu går det även att 
bygga upp fungerande matematiska begrepp, men det bör göras med handling och 
konkret material. 

• Abstrakt tänkande, från ca 11-12 år och uppåt. Först nu kan barnet följa logiskt 
resonemang. Nu kan verkliga begrepp byggas upp, eftersom man med hjälp av 
språket kan översätta verkligheten till symboler (a.a. 1990). 

Enligt Piaget måste barnet klara av och passera aktuell nivå innan det kan fortsätta till nästa. 
De olika utvecklingsstegen bygger sådeles på varandra. Piaget har fått kritik för dessa stadier 
då en del forskare anser att dessa följer barn för långt upp i åldrarna. Men det kan bero på 
vilka krav man ställer, det man säkert vet är att barn har stort behov att vara aktiva, få lov att 
laborera och experimentera. Att läraren försöker förklara med ord räcker inte om man strävar 
efter att de verkligen ska förstå de matematiska begreppen, det räcker inte heller att läraren 
visar och förtydligar. För enligt Piaget är handling ”de logiska strukturernas källa” (a.a. 1990: 
38). Enligt Malmer (1990) kan man något förenklat säga att Piaget menar att tanken föregår 
språket. Däremot framhåller Vygotskij i högre grad språkets utveckling i ett aktivt samspel 
och en gemensam kommunikation med en social omvärld.  

Lärandet stimuleras enligt Piaget framförallt av kognitiva konflikter som kommer fram i 
samtal mellan barn. De blir då medvetna om att andras åsikter skiljer sig från deras egna, 
eftersom de då måste ta den andres perspektiv. Om konflikt uppstår får de både social och 
kognitiv erfarenhet. Piaget anser att genom samarbetet blir det en vinst både socialt och 
kognitivt för barnet. De sociala fördelarna innebär att barnets förmåga att kommunicera och 
deras förmåga till att ta andras perspektiv ökar. Vilket överensstämmer med dagens läroplaner 
där tonvikten läggs på både att öka sin förmåga till kommunikation och ta andras perspektiv. 
De kognitiva fördelarna innebär att bli medveten om att man ser saker på olika sätt och har 
olika uppfattningar, även i att få respons från andra i processen. Vinsten av detta leder till 
kognitiva förändringar genom den ökade sociala och kommunikativa förmågan (Williams, 
Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000).  

De båda forskarna har trots allt en del gemensamt, då de anser att barnet utvecklas både 
språkligt, kommunikativt och kognitivt, genom att barnen själva är aktiva och utforskar 
verkligheten runt sig. Vygotskij och Piaget anser även att utveckling sker genom att ”yttre 

handlingar blir till inre” (Malmer, 1990: 39). Enligt Piaget ersätts yttre handlingar med 
symboliska, tänkta handlingar, medan Vygotskij kallar det en övergång från yttre, social tal 
till ett inre tal (a.a. 1990). 
 

3.1.3 Samlärande 
Att man lär sig genom att samarbeta är inget nytt, många forskare har varit inne på den linjen. 
Sokrates undervisade på sin tid med hjälp av dialog och interaktion mellan människor. På 
1600-talet var en man vid namn J.A Comenius inne på samma sak och i början av 1900-talet 
menade John Dewey att inlärning genom samverkan ger goda resultat (Williams, Sheridan, 
Pramling-Samuelsson, 2000). Även i nyare forskning är intresset stort för det sociala 
samspelet mellan barn i en grupp då man studerar hur barn lär, men även vilken roll 
gruppsammansättning, gruppstorlek och kommunikation spelar då barn arbetar tillsammans. 
Detta har även blivit viktigt i debatten om kvalité kontra ekonomi när det gäller nedskärningar 
i förskolan och skolan (a.a. 2000). 
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Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson (2000) visar i sin forskningsöversikt hur barn 
på olika sätt lär av varandra, vad de lär sig genom att arbeta tillsammans och olika sätt som 
gynnar barns samlärande. ”När barn skall lösa olika problem kan deras skilda sätt att tänka 
leda till att de gemensamt utvecklar strategier som är lämpliga för att klara av en på förhand 
given kognitiv uppgift” (a.a. 2000: 25). 

Carlgren anser att det är individen som åstadkommer kunskap, och att den kunskap som 
görs är bunden till språkliga, kulturella, tid, rum, och konkreta sammanhang. Det sätt som 
människan upplever är det som avgör vilken förståelse som är tänkbar och därför vad 
slutprodukten blir av lärandet. Tankeformen och förståelsen av utvecklingen är bunden till 
innehållet man tänker om. Detta får till följd att människans tänkande utvecklas inom många 
olika kunskapsområden, vilket medför att det innehåll som lärarna lyfter fram bestämmer 
även barnens utveckling i tanken. Framförallt lär sig individen genom att samspela med sin 
omgivning. Alltså ligger kunskap mellan omvärlden och människan, där individen bildar det 
sociala sammanhang och där kunskapen kommuniceras via språket (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999). 
 
3.2 Matematikutveckling 
3.2.1 Pedagogers matematikkunskaper för att möta alla barn 

Enligt Ahlberg (2001) är det svårt att veta exakt hur många barn som har svårigheter i 
matematik, eftersom det beror på vilken betydelse som läggs i begreppet 
matematiksvårigheter, det uppges många olika siffror på detta i olika sammanhang över hur 
många och vem som har svårigheter. Det är svårt att dra gränser eftersom det är svårt att skilja 
på allmänna och specifika svårigheter, men när man talar om allmänna svårigheter nämns det 
siffror på femton till tjugo procent och när man talar om specifika svårigheter nämns det 
siffror på en till fyra procent. Ett ytterligare sätt att begränsa svårigheter i matematik är att 
utgå ifrån hur många elever som inte får betyget godkänd i grundskolan. Ahlberg (2001) 
hänvisar till skolverket, enligt dem ökar antalet barn med svårigheter för varje år, vilket är 
oroande både för det enskilda barnet och för samhället. Därför måste det anses angeläget att 
ge dessa barn stöd, inspirera dem och påverka deras situation, så att de erbjuds en skolmiljö 
där lärandet gynnas.  

Doverborg & Emanuelsson (2006: 11) hänvisar till ”skolverkets kvalitetsgranskning av 
Lusten att lära med fokus på matematik och i Matematikdelegationens betänkande” när de 
konstaterar att pedagogers kunskaper och uppfattningar av matematik är avgörande för hur 
barns matematiska tankar och frågor utmanas och tas tillvara. Det framkommer också att 
eftersom matematiken inte alltid har haft en betydande roll i verksamheten krävs det att 
pedagogerna blir medvetna om barns lärande i matematik, hur detta påverkar arbetet i 
förskolan och barnens fortsatta lärande i matematik. En förutsättning är att pedagoger är 
kompetenta och delaktiga för att det ska bli kvalité i den egna professionen och förskolans 
utveckling. Emanuelsson G (m.fl. 1996) anser att matematikundervisningen i skolan bör 
tillmötesgå och utveckla de uppfattningar barn har om matematik, hur man lär sig och vad det 
kan användas till. Det är därför viktigt att pedagogen har förståelse för hur barn lär och tänker. 
När det gäller att utveckla tankar kring och lusten att lära matematik spelar pedagogen 
naturligtvis en betydande roll. Claesdotter (2002) menar att det är viktigt att de vuxna blir 
medvetna om den spännande värld som döljer sig bakom matematikens symboler, för att 
kunna synliggör den för barnen.  Inte för att barnen ska lära sig tänka och räkna på ett 
speciellt sätt, utan därför att de har rätt till att få hjälp med sin matematikutveckling, dessutom 
ger kunskap självförtroende både i nuet och i framtiden.  
 

3.3 Kompetensutveckling 
3.3.1Pedagogers kompetens  

Enligt Emanuelsson G m.fl. (1996) måste ändrade förutsättningar med ökade krav på kvalité 
och ett likvärdigt utbud av fortbildning innebära en strävan efter bättre alternativ för 
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kompetensutveckling. För att det skall bli bra måste varje kommun analysera behovet av 
fortbildning. En utgångspunkt för att se behoven måste tas i egna behov, arbetsplan, kursplan 
och läroplan. Ahlberg (2001) menar att det är nödvändigt att pedagoger får möjlighet till att 
delta i kompetensutveckling och att de får ständig utveckling av sitt lärande för att uppnå en 
beredskap till att möta alla barns behov. 

Mål att sträva efter både när det gäller förskolan och skolan är att barnen utvecklar sin 
nyfikenhet och lust att lära men också att känna tillit till sin egen förmåga 
(Utbildningsdepartementet, 1998 & 1994). Enligt Doverborg (2006) svarade endast tre av 
hundra pedagoger, i den enkätundersökning hon genomförde 2003, att de utgick från 
läroplanens mål i arbetet med att utmana barnen i matematik. Det visade sig också att 
pedagoger sällan hänvisade till att det är i meningsfulla sammanhang som barn lär sig 
matematik. Hon funderar på om det beror på att de har svårt att se sammanhangen som 
meningsfulla och utmanande för barnen.  

Palmér (2008) påpekar att pedagoger måste veta hur barn lär matematik för att kunna möta 
och utmana dem.  Även Claesdotter (2002) menar att traditionellt har man mest varit 
intresserad av svaret, när det gällt matematik, men det är hur man når det som är intressant. 
Om man inte förstår hur barn tänker, kan man heller inte utmana dem i sin utveckling och 
lärande så att de går vidare. Enligt Skolverket (2000) kan pedagogen få reda på hur barn 
tänker om vissa begrepp genom att samtala med dem. Frågorna pedagogen ställer till barnet 
sätter igång tankeprocesser hos barnet som när det sedan pratar om sina tankar med 
pedagogen får fördjupad kunskap om begreppen. Doverborg & Emanuelsson G (2006) 
hänvisar till skolverkets rapport att pedagogernas kunskaper och uppfattningar om matematik 
har stor påverkan på hur barns frågor och tankevärld kring matematik tas tillvara, utvecklas 
och utmanas. Heiberg- Solem & Lie- Reikerås (2004) menar att pedagoger behöver många 
olika slags kunskaper för att kunna möta det matematiska barnet och med hjälp av kunskaper 
om vad matematik är, kan de undersöka var och hur matematik finns, dess olika former och 
sammanhang. Insikterna kring de matematiska ämnena och handlingar hjälper pedagoger att 
uppfatta och utmana barns matematik. Att pedagoger skaffar sig en kompetens som hjälper till 
att möta barnen med intresse, nyfikenhet, uppmuntran och hjälper dem i deras utveckling. Ett 
viktigt stadium i utvecklingen av matematisk kompetens är intresserade och lyhörda 
pedagoger.  
 

3.3.2 Språkets betydelse 

Det är viktigt att ha kännedom om och känna till barns språk i mötet med barnets matematik. 
Språket kan fungera som ett verktyg för tänkandet och kommunikationen. Följderna av detta 
blir hur pedagogerna samspelar med barnen, ”vi kan upptäcka vad de tänker och hur vi kan 
kommunicera på ett stödjande sätt” med dem och få uppleva hur och vad de kan om 
matematik (Heiberg- Solem & Lie- Reikerås (2004:21). Emanuelsson L (2006) anser att 
kunskap som pedagoger har och kännedom om språkets innebörd både för läsinlärning, 
läsförståelse och tidigt matematiklärande kan vara väsentlig för barns/elevers framgång. Det 
ingår i pedagogers uppdrag att låta barn få lära via undersökande, skapande och socialt 
samspel, men även att ställa frågor, observera, prata och begrunda. Innebörden av bra 
kommunikation både om och i matematik kan inte framhållas tillräckligt. Om pedagoger, i 
vardagen, i leken och i temaarbeten lyssnar riktigt noga till barnens samtal, kan de upptäcka 
annorlunda uttryck som kan ge stöd för ett betydelsefullt språk – och – matematikutvekling. 
Även genom att dokumentera och samtala med barn kan detta hjälpa dem att belysa tänkandet 
och få en djupare förståelse.  

Enligt Sterner (2006) är det viktigt med meningsfulla sammanhang som bygger på barnens 
erfarenheter för att de ska lära sig nya ord. Heiberg-Solem & Lie Reikerås (2004) menar att 
om ett språk är av första eller andra ordningen beror på vilka upplevelser och erfarenheter 
man har. Det som känns rätt för en person kan verka främmande för en annan. Enligt Fors 
(2008) får barnen genom att använda de rätta matematiska uttrycken till exempel vi tar minus 
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ett, istället för vi tar bort ett, lära sig ett språk av andra ordningen. Man utgår då från det man 
förstår till att lära det nya. Till slut blir det nya språket, ett språk av första ordningen. Heiberg-
Solem & Lie Reikerås (2004) poängterar att om pedagoger hade haft en större vetskap om 
barns språkuttryck och ansträngt sig att tillmötesgå barnens matematikspråk och inte 
lärobokens, hade situationer i många fall kunnat vara på ett annat sätt. 
 
3.4 Metoder för att stimulera lärandet 
3.4.1 Synliggöra lärandet 

De kunskaper som vi lär och får med oss genom livet breddas, växlar och utvecklas alltid, 
därför att vi använder oss av dem och för att vi lär oss nya saker. Kunskaper som barn får när 
de är små kommer de att använda sig av när de är vuxna, men möjligen på ett annat sätt och i 
andra sammanhang (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Lärande skapas i samspel 
mellan pedagog och barn, där pedagoger utmanar barn och synliggör matematiken som finns i 
lek och vardagsaktiviteter. Pedagogen bör även se till att barn får möjlighet att reflektera över 
och dokumentera den matematik de möter (Doverborg, 2006). Som pedagog bör man ta 
tillvara de utmaningar, erfarenheter och upptäckter barnen får av rum och tal, mönster och 
form, klassificering och sortering när de leker, bygger och konstruerar (a.a. 2006).  

Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) ska förskolan sträva efter 
att alla barn utvecklar sin förmåga att skapa, konstruera och bygga med stöd av olika tekniker 
och material. Att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka matematiken och använda den, i 
för dem meningsfulla sammanhang. Förskolan ska även sträva efter att barn utvecklar sin 
förståelse för de grundläggande egenskaperna i begreppen mätning, form och tal, samt tids 
och rumsuppfattning. Enligt läroplanen för det Obligatoriska Skolväsendet, Förskoleklassen 
och Fritidshemmet (a.a. 1994) ska skolan ansvara för att samtliga elever klarar av 
grundläggande matematiskt tänkande och lär sig använda det i vardagslivet, känna till och ha 
kunskap i grundläggande begrepp och sammanhang inom bland annat naturvetenskap och 
teknik.  
 

3.4.2 Pedagogers medvetenhet 

Doverborg (2006) menar att pedagoger som är medvetna om matematiken utmanar barnens 
lärande och matematiktänkande genom att se till att de får tillfälle att uppleva och använda 
matematik i sammanhang som är meningsfulla för dem. Lärande bör ta sin utgångspunkt i 
barnens perspektiv, vilket pedagoger kan ta reda på genom att samtala med barnen om det 
matematikinnehåll de vill synliggöra. Barn skapar föreställningar om saker genom sina 
erfarenheter utifrån vilka de sedan tolkar och förstår nya sammanhang och situationer. Att lära 
sig innebär för både vuxna och barn att skapa betydelse och mening av de erfarenheter man 
gör. Hur det sedan utvecklas hos barnet beror mycket på den respons barnet får av de 
pedagoger och barn som de kommunicerar med. Doverborg (2006) fortsätter med att för 
pedagogerna i projektet har den didaktiska förutsättningen varit ett utvecklingspedagogiskt 

förhållningssätt gentemot barns lärande, med detta menas att ha ett reflekterande arbetssätt 
och på ett aktivt sätt utmana den erfarenhetsvärld barnen har. Hon menar att 
utvecklingspedagogikens grundstenar är:  

- ”skapa och fånga situationer som kan utmana barns tankar, 
- få barn att tala och reflektera, 
- ta tillvara mångfalden av barns idéer” (a.a. 2006: 19).  

 

3.4.3 Pedagogens samspel med barnet 

Enligt Pnina Klein (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999) är det fem kriterier som 
påverkar samspelet mellan barnet och den vuxne, samtidigt har de en avgörande betydelse för 
barnets utveckling. 

• Avsiktlighet och ömsesidighet  
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Det vill säga att den vuxne tolkar barnets agerande och avsikt eller själv visar barnen saker 
som man samtalar om, vilket gör att det finns förutsättningar för barnet att lära. 

• Innebörd 
Den vuxne ger innebörd år de föremål som barnet och den vuxnes intresse är riktat mot, 
genom att förklara, benämna och sätta den i sitt sammanhang. 

• Utvidga upplevelsen 
Den vuxne utvidgar händelsen, går utöver här och nu, genom att berätta eller fråga om sådant 
som anknyter till händelsen eller saken. 

• Duglighetskänsla 
Den vuxne ger barnet bekräftelse genom bland annat ord, blickar och handlingar, så att barnet 
får en känsla av att duga, för att barnet ska bli medvetet om varför de lyckas eller misslyckas 
och på så sätt kan barnet utveckla sin kompetens. 

• Styra eller reglera beteenden 
Den vuxne skall hjälpa barnet att anpassa sitt beteende så att det blir relevant för uppgiften, 
genom att själv fungera som modell, ge ledtrådar och ställa frågor som kan få barnet att 
fundera ut vad som fungerar.  

Om dessa kriterier styr pedagogers förhållningssätt får barnet vägledning och stöd i sin 
utveckling gällande tankeförmåga och känslighet för sin omgivning. För att barnet ska förstå 
olika fenomen omkring sig krävs det att barnets medvetenhet formas om sig själv och om sin 
egen betydelse för sitt lärande. Genom erfarenhet av samspel med vuxna utvecklas barnets 
kognitiva förmåga. Att vara uppmärksam, reflektera, tänka, kommunicera och uttrycka sig 
verbalt är grunden för det lilla barnet. I början är det den vuxne som ställer frågor och ger 
svar, efterhand som barnet lär sig kan en dialog uppstå mellan barnet och den vuxne 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  
 
3.5 Metoder för att väcka intresset 
Barnen ser inte matematiken, därför är det viktigt att vi medvetengör den för barnen (Palmér, 
2008). Malmer & Adler (1996) menar att eftersom barn är olika får det pedagogiska 
konsekvenser, på så sätt att det ställer krav på varierande pedagogiska arbetssätt. Barnen 
behöver dessutom lära sig att diskutera och argumentera och stimuleras till att lösa uppgiften 
på olika sätt och få erfarenhet av att det är tillåtet. Författarna påpekar innebörden av att 
samtala och hur detta medverkar på ett positivt sätt till ett lärande. Denna metod behöver ändå 
en god organisation och en god inskolning om det skall fungera. Särskild hänsyn bör dock tas 
när grupperingar skall göras för de barn/elever som har svårigheter av olika slag (Malmer & 
Adler, 1996). Pedagogen kan hjälpa barnen att gå utanför här – och – nu – situationen genom 
att anknyta till tidigare erfarenheter. På så sätt kan barn se att det finns samband mellan olika 
händelser och att tillvaron inte består av lösryckta delar som inte hänger ihop (Sterner, 2006).  

Om pedagoger ska kunna använda sig av vardagshändelser för att skapa situationer som 
utmanar barns tankar krävs ett förhållningssätt där barn och deras matematiska lärande sätts i 
fokus (Forsbäck, 2006), vilket även Doverborg & Pramling (1995) menar är en nödvändig del 
i metodiken. Genom att skapa olika situationer, där barn blir tvungna att lösa problem av olika 
slag, ges de möjlighet att reflektera och delge varandra sina idéer, på så sätt synliggörs deras 
olika sätt att tänka. Att arbeta med att synliggöra variationen i sätt att förstå sin omvärld, gör 
att man rubbar de förgivettagna sätten att tänka om olika fenomen. Detta har enligt flera 
forskningsstudier visat sig effektivt för att utveckla barns förståelse i flera olika avseenden.  
 
3.5.1 Förtrogenhetskunskap 
Både pedagogens och barnens eget kunskapande behöver teoretisk näring och praktiskt 
nyttjande i vardagen för att kunskapen skall bli automatiserad, för att kunna se nya 
möjligheter och åstadkomma förutsättningar för barnens kunskapande. Därför är det viktigt att 
barnen i både förskolan och skolan får verkliga erfarenheter av teoretiskt kunskapande arbete 
men också att man i de praktiska områdena reflekterar kring teorin. Tillsammans med andra 
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behöver både barn och pedagoger öva sig på att reflektera över sina praktiska erfarenheter, att 
se kunskapen på detta sätt blir då ett redskap, vilket gör att sammanhanget där kunskapen 
utvecklas blir betydelsefullt. Därför blir en viktig uppgift för pedagoger att erbjuda viktiga 
sammanhang för barnens kunskapande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Lärandet 
kan liknas vid en hermeneutisk spiral, alltså kunskap, tolkning, förståelse, ny kunskap, ny 
tolkning och ny förståelse. Detta är delar av en växande helhet som ständigt utvecklas och är 
uttryck för de typiskt mänskliga (Patel & Davidsson, 2003).  

Sterner (2006) visar på vikten av att pedagoger i dialog med barnen fokuserar på fenomen 
och situationer som anknyter till matematik. Det kan bidra till att väcka barnens intresse för 
att utforska och lära sig om omvärlden med hjälp av matematik och även att utveckla sitt 
matematiska ordförråd. Pedagogens språk och sätt att samspela och kommunicera är 
betydelsefullt för barnets utveckling till ett mer avancerat matematiskt språk. Barnet förstår 
mycket mer än det kan förklara med ord.  
 
3.6 Miljöns betydelse 
3.6.1 Matematiken i miljön 

Matematik finns överallt omkring oss, man kan säga att barn lever i en matematikmiljö, men 
det är ändå inte säkert att de uppfattar och reflekterar över matematiken. För att de ska göra 
det måste de få erövra matematiken tillsammans med andra barn och kunniga pedagoger som 
har kännedom om den grundläggande matematiken (Doverborg, 2006). Med ett undersökande 
och laborativt arbetssätt utgår man ibland från den verkliga sanningen, men vid vissa tillfällen 
kan det vara bättre att ersätta den med en modell. Man måste välja det som passar bäst utifrån 
varje situation (Malmer & Adler, 1996).    

Verksamheten i skolan är påverkad av de rutiner, tillvägagångssätt och ömsesidiga 
föreställningar, men också av varje individs inställning och syn på det uppdrag skolan har. 
Det sammanhang som människor är i både språkligt och socialt, utgör den sociala 
verksamheten i skolan. Där är en ständig ström av samtal och handlingar vilket utgör ramar 
och ger tillfällen för att ge barnen stöd i sin utveckling (Ahlberg, 2001). 
 

3.6.2 Miljöns betydelse för lärande  
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att den pedagogiska miljön bör vara 
utformad så att barnens allsidiga utveckling gynnas genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet 
och skaparlust. Miljöns utformning har en stor betydelse för barns lärande, det är miljön som 
sänder budskap om vad som förväntas i den pedagogiska verksamheten och därför bör miljön 
vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. 
Det gäller både den fysiska miljöns utformning som material, samspelet mellan barn och 
vuxna samt mellan barnen och det klimat eller stämning som råder i verksamheten. Svensson 
(1998) menar att vi idag pratar mycket om vilken betydelse miljön har för barns utveckling. 
Att det gäller både den fysiska, den psykiska och den sociala miljön men även den 
gemensamma effekt som dessa har på varandra och på människan. Förutom detta kan också 
olika miljöer utforskas när det gäller kvantitet och kvalitet. Eftersom det är i miljön vi kan 
förändra är det naturligt att vi talar om dess betydelse.  

Även om det är oklart hur mycket miljön påverkar och vilka faktorer som betyder mest, är 
de avgörande faktorerna troligtvis beroende av det enskilda barnet. Exempelvis när det gäller 
intresse och förmåga av att använda miljön, vilken situation som barnet är i, olika hänseenden 
i barnets utveckling och vilken mottaglighet för inlärning barnet har. Skulle det vara så att alla 
dessa faktorer har inverkan på inlärningsförmågan betyder det att en miljö inte kan skapas 
eller användas som ett tillvägagångssätt som är till fördel för samtliga barn. Vi måste istället 
vara uppmärksamma och lära känna varje barn och anpassa miljön och tillvägagångssätten, så 
att den är till hjälp för det enskilda barnet, det är först då som barnet får tillfälle att lära sig 
efter sina förutsättningar (a.a. 1998). Även Doverborg anser att förskolan bjuder på en rik 
miljö, men när det gäller matematik förhåller sig många pedagoger passiva. Vuxna måste 
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synliggöra matematiken för barnen, kan man sätta ord på företeelser får de innebörd och 
mening. Pedagoger bör fundera över vad barnen behöver utmanas i och tänka ut vilken 
matematik som ska synliggöras för ändamålet (Björkman, 2002). 
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4. Metod  
Detta kapitel börjar med en presentation av urvalet av personer som ingått i undersökningen. 
Följt av en genomgång av det etiska ställningstagande vi tagit. Därefter kommer en 
beskrivning av den metod vi använt för datainsamling, för att avslutas med hur 
undersökningen genomförts.  
 
4. 1.  Urval 
Urvalet styrdes av att vi ville ha både pedagoger med enbart grundbehörighet och pedagoger 
med speciell kompetens, (Patel & Davidsson, 2003) i detta fall matematikpiloter, vilket 
innebär pedagoger som deltagit i matematiktåget i X kommun. Tanken med matematiktåget 
var att matematikpiloterna som deltagit där, skulle träffas några gånger per termin för att 
tillsammans eller med någon gemensam föreläsare få ytterligare utveckling i matematik, för 
att sedan kunna delge sina kollegor på arbetsplatserna idéer och tankar de fått. Vi bestämde 
oss för att intervjua två pedagoger vardera på tre förskolor. Barnen på dessa förskolor går i 
huvudsak till den skola där vi intervjuade två pedagoger i förskoleklass och två pedagoger i 
skolår 1. Kriterierna var att intervjua en pedagog som var matematikpilot och en med 
grundbehörighet på varje enhet, för att se om den kompetensutveckling de fått inom 
matematik genom matematiktåget påverkar hur de lär barnen och hur de väcker barnens 
intresse för matematik. När det gäller lärarna i skolår 1 fanns det ingen matematikpilot. 
Däremot hade dessa två lärare fått kompetensutveckling genom högskolan, som kallades för 
Etta nätverk. Tanken med dessa nätverksträffar var att pedagogerna skulle träffas några 
gånger per termin där de utbytte erfarenheter och vidareutvecklade sin 
matematikundervisning i skolår 1.   

 Alla de pedagoger som tillfrågades deltog i undersökningen och sammanlagt intervjuades 
tio pedagoger. Efter att intervjuerna med pedagogerna var avslutade kontaktades 
matematikutvecklaren i X kommun för att få bakgrundsinformation kring 
matematikpilotprojektet.   
 
4. 2.  Etik 
Vi kontaktade, via ett brev, (se bilaga 1) de tre rektorer som var berörda för att få deras 
medgivande till undersökningen.  

De personer som skulle svara på frågorna hade på ett eller annat sätt blivit utvalda, enligt 
kriterierna matematikpilot respektive pedagoger med grundbehörighet. Vi började med att 
klargöra syftet med intervjun, och försökte relatera syftet till pedagogens mål. Det är viktigt 
att förklara att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt 
menas det att vi vet vem som svarat på frågorna, men det är bara vi själva som har förfogande 
över uppgifterna. Därefter måste alla uppgifter förstöras för att inte någon skall kunna 
identifiera personen som har svarat. Denna information måste alla inblandade få innan 
intervjun börjar (Patel & Davidsson, 2003). Vi bad om tillstånd att spela in intervjun på 
bandspelare och försäkrade pedagogerna om att ingen mer kommer att lyssna på det 
inspelade, materialet kommer att förstöras då intervjun är bearbetad. Johansson & Svedner 
(2006) menar att när man gör kvalitativa intervjuer behöver man spela in dessa på band. Vi 
förklarade klart och tydligt att det var för egen vinnings skull som samtalet behövde bandas 
och att vi även behövde göra anteckningar. Detta var inga problem för någon av de 
intervjuade pedagogerna.  
 
4.3.  Datainsamlingsmetod 
Med pedagogerna gjorde vi semistrukturerade intervjuer, för att få en djupare kännedom kring 
pedagogernas inställning till kompetensutvecklingen inom matematik och deras arbetssätt. I 
semistrukturerade intervjuer kan man använda sig av olika områden, ett fåtal huvudfrågor 
används för att sedan följas upp av följdfrågor, det blir då på ett mer individualiserat sätt. Man 
kan också få helt ny information eller upplysningar som man inte är beredd på innan frågorna 
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görs (Nilsson, 2009). Vi valde att göra intervjuerna inom olika ämnesområden som 
behandlade de frågor som vi tycker är relevanta för undersökningen. Dessa områden är 
följande: kompetentutveckling inom matematik, metoder för att stimulera lärandet och hur 
pedagoger inspirerar barn för att väcka intresset för matematik (se bilaga 2). Intervjuerna 
inleddes med en neutral fråga, vilket är vanligt när det gäller intervjuer.  

Det vanligaste är att börja med lite bakgrundsvariabler om information som behövs. Vi 
avslutade intervjuerna på ett neutralt sätt för att ge lite utrymme till kommentarer, samt 
möjlighet att göra tillägg kring sådant som inte kommit fram och som kan upplevas viktigt 
(Patel & Davidsson, 2003). Enligt Johansson & Svedner (2006) är det viktigt att tänka sig för 
när man gör en kvalitativ intervju annars kan det lätt glida över till en strukturerad intervju 
eller till en muntlig genomförd enkät. Det kan inträffa om man inte förstår vad som sägs eller 
lyssnar på den intervjuade personen, därför att man själv är inställd på de redan gjorda 
frågorna och ordningen på dem. Därför var vi noga med att lyssna in pedagogernas svar och 
ställde relevanta följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt. 

För att öka reliabiliteten, noggrannheten vid mätningen, deltog vi båda vid genomförandet 
av intervjuerna. När det gäller validiteten, som visar hur väl syftet stämmer överens med 
resultatet (Patel & Davidsson, 2003), anser vi att det finns förutsättningarna för att den blir 
hög, då frågorna är relevanta till vår problemformulering. De kategorier vi använder oss av 
när vi presenterar resultatet har vi kommit fram till genom att materialet från intervjuerna 
studerats noga. Vi har lyssnat igenom de inspelade intervjuerna ett flertal gånger, för att hitta 
likheter och olikheter i svaren. Om vi istället hade haft fasta svarsalternativ/kategorier, hade 
antagligen svaren blivit annorlunda eftersom respondenten då hade svarat genom att välja 
mellan olika svarsalternativ.  
 
4.4.  Genomförande  
Vi kontaktade berörda rektorer för att få tillstånd att genomföra intervjuerna (se bilaga 1). 
Därefter kontaktades pedagogerna och vi avtalade tid för intervjuer. Dessa genomfördes på 
deras arbetsplatser i ett enskilt rum och varje intervju tog ungefär 30 minuter. Intervjufrågorna 
var tre stycken, med två till tre följdfrågor under varje (se bilaga 2). För att få mer underlag 
till undersökningen kontaktades kommunens matematikutvecklare och det genomfördes en 
kvalitativ intervju (se bilaga 3). 

I intervjuerna användes både bandinspelning och anteckningar under samtalets gång, detta 
för att inte missa någon viktig information. Alla intervjuer med pedagogerna genomfördes på 
samma sätt, en av oss ställde frågorna och den andre skötte bandspelare och antecknad. Detta 
gjordes för att få samma förutsättningar vid alla intervjuer och öka reliabiliteten, vilken mäter 
undersökningens tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuerna var kvalitativa, för att 
ge mer och djupare kunskap. För att öka validiteten, vilket visar i hur hög grad syftet stämmer 
överens med resultatet, formulerades intervjufrågorna omsorgsfullt för att vi skulle få så 
uttömmande svar som möjligt. I arbetet med en kvalitativ bearbetning får man oftast ett 
omfattande textmaterial, vilket kan vara tids och arbetskrävande. En fördel med kvalitativa 
undersökningar är att man kan göra löpande analyser, vilket är praktiskt därför att det då kan 
ge idéer om hur man kan gå vidare direkt. Detta kan även ge ny och oväntad information som 
kan berika undersökningen (Patel & Davidsson, 2003). 

Vi inledde med en fråga om vilken matematik pedagogerna arbetade med just nu, för att få 
igång samtalet. Intervjun avslutades med om de hade något övrigt att tillägga. Intervjuare bör 
använda sig av tystnaden som frågemetod eller av frågor som gör att den intervjuade kan gå 
vidare i sina egna tankebanor. Att föra anteckningar under intervjun är ett sätt att få in 
naturliga pauser efter varje svar, den som svarar har då möjlighet att utveckla och fortsätta 
med sitt svar, anser Johansson & Svedner (2006).  
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5. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras de olika resultat och analyser, utifrån de intervjuer som gjorts. Av 
de tio pedagoger som blev tillfrågade att medverka i undersökningen deltog alla, alltså blev 
det inget bortfall. Även kommunens matematikutvecklare har deltagit i vår undersökning.  

I resultatet redovisas pedagogernas kompetensutveckling och vilken kompetensutveckling 
pedagogerna frågar efter. Där redovisas även matematikutvecklarens syn på 
kompetensutveckling, de metoder för att stimulera lärandet pedagogerna använder sig av och 
hur pedagogerna inspirerar barn för att väcka intresse för matematik, i olika kategorier.  
 
5.1 Vilken kompetensutveckling har pedagogerna inom matematik  
5.1.1 Resultat & analys  

Samanlagt sju av de tio intervjuade pedagogerna har fått någon form av kompetensutveckling 
inom området matematik, i form av matematikpilotutbildning eller matematiknätverk. I 
intervjun med matematikutvecklaren framkom att det sedan 2003 i X-kommun finns en plan 
för att sprida utveckling i matematik till alla förskolor och skolor. För att genomföra det är det 
bra om det finns matematikpiloter i alla stadier från förskola upp till gymnasiet, de kan då 
vara kontaktpersoner och ”fungera som en landningsbana på varje skola”. 
Matematikutvecklaren anser att det är mycket viktigt att barn får en förförståelse för 
matematik i förskolan, som sedan förvaltas av skolan. Som hon uttryckte det ”det är mycket 
sällan som barn föds som sexåringar, därför behöver de få en bra grund innan de börjar 
skolan”.  

Att delta i matematikpilotutbildning innebär att som pedagog ingå i en grupp som träffas 
några gånger per termin för att tillsammans eller med någon gemensam föreläsare få 
ytterligare utveckling i matematik, för att sedan kunna delge sina kollegor på arbetsplatserna 
det idéer och tankar de fått, vara piloter som förmedlar kunskap. Några av de pedagoger som 
arbetar på förskolan ansåg att matematikpilotsprojektet var mycket skolinriktat, framförallt i 
början. En av pedagogerna sa att ”matematikpilotprojektet var mycket inriktat på skolan, vi 
fick försöka tänka hur kan vi göra/ändra detta så att det passar för förskolan”. Det framkom 
även att det inte avsatts mycket tid för matematikpiloterna att informera sina kollegor, vare 
sig i förskolan eller skolan. 

Om pedagogen deltar i ett matematiknätverk innebär det, i de fall som beskrivs här, att 
förbereda sig individuellt genom att läsa litteratur och göra uppgifter med barnen, för att 
sedan i nätverket diskutera de resultat man fått. Matematikutvecklaren för X-kommun berättar 
att det 2008 startades nätverksträffar i X-kommun för pedagoger i förskolan, på initiativ av 
två matematikpiloter tillsammans med matematikutvecklaren. De pedagoger som har deltagit 
i matematiknätverksträffar säger sig vara mycket nöjda.   

Det kom även fram i resultatet att pedagogerna såg det som en viktig aspekt att ge barnen 
en bra matematisk grund, eftersom det tidigare framkommit i undersökningar att svenska 
elevers matematiska förmåga har minskat. Matematikutvecklaren för X-kommun berättade att 
för lärare i skolår 1 har det under läsåret 2008-2009, funnits ett nätverk genom högskolan, ett 
så kallat Etta nätverk. De två pedagoger som har gått nätverket Etta nätverk poängterar att 
”Etta nätverk – fortbildning på högskolan, bättre fortbildning kan man inte få”. De menade att 
de har fått nya ”verktyg” till undervisningen i matematik och syftade på att de blivit 
inspirerade till att ”slänga matematikboken” för att arbeta mer praktiskt och laborativt med 
matematiken. De verkade delvis positiva till det, då de sa att det är svårt att hitta en 
matematikbok som är riktigt bra. Men verkade ändå anse sig behöva en matematikbok som 
grund, för att sedan komplettera med laborativt material. Tre pedagoger har inte deltagit i 
matematikpilotprojektet eller matematiknätverksträffar och har därför ingen 
kompetensutbildning inom matematikområdet. Däremot har de fått information av 
matematikpiloterna i verksamheten och därigenom fått utveckling i matematik. En av dessa 
tre har blivit inspirerad till fortsatt kompetensutveckling. En annan av pedagogerna anser att 
hon fått mycket kompetensutveckling genom att ha studenter från högskolan, vilket hon har 
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haft under ca 15 år. Hon tyckte sig behöva kompetensutveckling inom alla områden inte 
endast matematik. Den tredje pedagogen ansåg att det ständigt ”läggs på mycket uppifrån” 
och att pedagogernas behov inte efterfrågas.   

Det framkom i undersökningen att flertalet av pedagogerna var medvetna om och 
hänvisade till uppdragen från läroplanerna och vikten av att lägga en matematisk grund hos 
barnen. Resultatet skiljer sig från den enkätundersökning Doverborg (2006) gjorde 2003, där 
endast tre av hundra pedagoger hänvisade till uppdraget i läroplanen. Bland andra 
Emanuelsson L (2006) påpekar att det ingår i pedagogers uppdrag att låta barn lära genom att 
skapa, undersöka och samspela socialt. Pedagogen ska observera, samtala, reflektera och 
ställa frågor, men också ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande” (Utbildningsdepartementet, 1994: 22).  

Doverborg framhåller förskolans läroplan, med strävansmål för bland annat matematik. 
Alla behöver inte bli matematiker, men bör klara av vardagsmatematiken. Hon betonar också 
att det är viktigt att använda sig av ett bra språkbruk, namnge saker och prata om exempelvis 
vad som är stort och litet. Det är den informella matematiken som förskolan skall syssla med 
därför måste pedagogen utgå från barnens perspektiv och se till att matematiken finns 
naturligt i barnens vardag, menar Doverborg. Hon anser också att man redan på 
småbarnsavdelningarna bör börja med matematik (Björkman, 2002). Enligt Ahlberg (2001) 
måste det finnas tid till samverkan, för att öka lärandet och delaktigheten och möjliggöra en 
utveckling av lärandemiljön i skolan.  
 
5.2 Vilken kompetensutveckling inom matematik frågar pedagogerna efter? 
5.2.1 Resultat & analys  

Pedagogerna ansåg sig ha olika behov av kompetensutveckling inom matematik. Av de tio 
pedagoger som ingick i undersökningen ville tre pedagoger få fortsatt kompetensutveckling 
på högskolenivå, varav en ville få kompetensutveckling på universitetet. Tre pedagoger 
önskade få fler nätverksträffar. Två pedagoger önskade mer kompetensutveckling som 
matematikpiloter. Två av pedagogerna svarade att de inte hade behov av specifik 
kompetensutveckling inom matematik. En av dessa pedagoger önskade däremot få 
lärarkandidater från högskolan och kompetensutveckling inom olika områden, inte specifikt 
matematik. Hon ansåg också att som pedagog måste man hela tiden sträva efter att 
medvetandegöra sin egen pedagogiska kompetens, för vem och varför gör jag detta? ”Jag vill 
fortsätta att ha lärarkandidater, då får man mycket nytt.” Den andra pedagogen ansåg att hon 
inte hade behov av någon kompetensutveckling.  

Den pedagog som önskade sig kompetensutveckling för att specialiseras inom matematik, 
har tidigare gått en studiecirkelledar utbildning, i NCM: s regi, ledd av Sterner & Doverborg. 
Pedagogen vill bygga på med en allmän kurs som hör ihop med studiecirkelledar 
utbildningen. Pedagogen ansåg att hon ändrat sitt eget tankesätt, tidigare tänkte hon på att 
matematik bara hade med siffror att göra, hon upplever att hon hade ett trångsynt synsätt. 
Efter det att pedagogen har deltagit i matematikpilotprojektet har hennes medvetenhet ökat 
och hon inser att matematik är så mycket mer, som hon sa ”det är viktigt att sätta ord på det vi 
gör och inte vara så flummiga”. De andra två ville ha kompetensutveckling via 
högskoleutbildning. En av dessa pedagoger sa ”jag kan tänka mig att läsa vidare på 
högskolan, gärna någon fem poängs kurs”. De pedagoger som önskade mer nätverksträffar 
ansåg att det ger mycket då de möter andra pedagoger och får utbyta tankar, idéer och 
material. En av pedagogerna sa ”jag vill fortsätta med nätverksträffar, för att få inspiration 
och utbyta idéer”. Av de pedagoger som önskade kompetensutveckling som matematikpilot, 
hade en varit matematikpilot tidigare. Den andre pedagogen har inte varit matematikpilot men 
önskade bli det, då hon fått inspiration från matematikpiloten i sin verksamhet.  

Det framkom i resultatet att behovet pedagogerna upplevde sig ha, visade sig stå i 
proportion till den kompetensutveckling de genomgått. Det visade sig även i resultatet att de 
pedagoger som blev inspirerade av sina matematikpiloter tog till vara på den information och 
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kunskap de fått. Detta gjorde antagligen arbetet med matematik roligare, vilket innebar att de 
känner behov av mer kompetensutveckling. De pedagoger som inte fått någon 
kompetensutbildning i matematik ansåg sig inte ha lika stort behov av det. 

 I dagsläget finns det i X- kommun matematikpiloter på alla förskolor och skolor till och 
med årskurs sex, däremot finns det inte så många på högstadiet, där man valt att driva 
matematikutvecklingen utan matematikpiloter och inga alls på gymnasiet på grund av 
schematekniska svårigheter. Matematikutvecklaren berättar vidare att det inte finns någon 
särskild statistik för X-kommun angående hur många elever som nått målen vid de nationella 
proven i årskurs fem. Hon framhåller att det däremot finns statistik från årskurs nio, genom 
den sammanställning av slutbetyg som gjorts under åren 1999-2008 i X-kommun, där det 
framgår att 89 % av eleverna är behöriga till gymnasiet.  Hon påpekar att vi vet att ett antal 
elever inte når kravnivån, skolan är skyldig att ge alla elever förutsättningar att nå den och att 
det i sin tur kräver kompetenta och medvetna pedagoger.  
 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) är pedagoger i behov av teoretisk näring för 
sitt kunskapande, för att de sedan ska kunna omsätta det i praktiken, slutligen blir kunskapen 
automatiserad, därefter ser de nya möjligheter och känner behov av ytterligare 
kompetensutbildning. Patel & Davidsson, (2003) liknar lärandet vid en hermeneutisk spiral, 
alltså kunskap, tolkning, förståelse, ny kunskap, ny tolkning och ny förståelse. Detta är delar 
av en växande helhet som ständigt utvecklas och är uttryck för de typiskt mänskliga.   

Det kom fram i undersökningen att pedagogerna som fått kompetensutveckling, fått ökade 
insikter kring matematiska ämnen och handlingar, vilket hjälper pedagogerna att uppfatta och 
utmana barns matematik (Heiberg- Solem & Lie- Reikerås 2004). Doverborg (2006) menar, 
att lära sig innebär för både vuxna och barn att skapa betydelse och mening av de erfarenheter 
man gör. Även Ahlberg (2001) anser att när barn får nya erfarenheter, utforskar och 
manipulerar med olika saker och testar det som kommer i deras väg, ökar de sin insikt av 
omgivningen. Skolan borde därför ta till vara på all denna kunskap om barns lärande, vilket i 
sin tur borde ge barnen möjligheter att möta matematiken på en mängd olika sätt. Om barnen 
arbetar med uppgifter i matematik, i för dem meningsfulla sammanhang, ökar deras 
förståelseinriktade förhållningssätt till lärandet. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) 
menar att grunden till kunskap är att upptäcka, erfara och förstå sin omvärld. En central 
pedagogisk fråga är vad pedagogerna väljer att fokusera på när det gäller barns erövrande av 
omvärlden. För att ge barnen fler tillfällen att lära måste de få möjlighet till nya erfarenheter 
via en undervisning som utgår från deras erfarenheter, det är viktigt för alla barn men särkilt 
för de barn som har problem i skolmatematiken. Om kunskapsförmedlingen utgår från 
barnens värld, där pedagogen gör barnen delaktiga, blir erfarenheten inte bara knuten till just 
det speciella undervisningstillfället. Då blir kunskapen en enhetlig del barnens tolkning av 
omgivningen och barnen lyckas generalisera och använda sin kunskap även i andra situationer 
(Ahlberg, 2001).  

Det har visat sig i undersökningar att det i flera år varit en negativ trend med brister i 
måluppfyllelse och barns kunskap i matematik, bland annat i undersökningar gjorda av 
Skolverket, i NCM: s analyser och en lång rad av rapporter (Johansson, 2009). Det har 
troligtvist påverkat pedagogernas upplevda behov av kompetensutveckling inom matematik. 
Ahlberg (2001) hänvisar till skolverkets rapport och påpekar att det är oroande, både för 
samhället och individen, att det för varje år är ett ökande antal barn som har problem inom 
matematikområdet.  

 
5.3 Vilka olika metoder för att stimulera lärandet inom matematik använder sig 
pedagogerna av?  
5.3.1 Resultat & analys 

Pedagogerna använde sig av flera olika metoder för att lära ut, vilka beskrivs i diagrammet, 
(se figur 1) därefter följer en analys av resultatet. Kategorierna är barn lär av varandra, 
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lustfyllt och roligt, utgå från barnen, prata matematik och förtydliga begreppen, utematematik, 
i vardagssituationer och dokumentation och reflektion. Det visade sig att pedagogerna lade 
tyngdpunkten olika på delkomponenterna. 
 

Figur 1: Olika metoder av lärande
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5.3.1.1Barnen lär av varandra  
Fyra pedagoger poängterade strategin av att barnen lär av varandra, av dessa var det två 
matematikpiloter. En av pedagogerna anser att det är viktigt att ta tillvara på samlärande barn 
emellan för att stärka barnen, hon menade att man kan använda sig av barnen till att ”lyfta 
sina kompisar”.  
 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) visar i en forskningsöversikt på hur barn 
tillsammans kan lära på olika sätt. De menar att när barn löser problem gemensamt kan deras 
olika sätt att tänka leda till att de tillsammans utvecklar nya strategier som hjälper dem att 
klara uppgiften. Enligt Ahlberg (2001) genomsyras all forskning av att matematisk kunskap 
uppstår och utvecklas genom att barnet interagerar med sin omgivning och att det är en 
process som pågår under lång tid. Det framkommer dock skillnader i vilka teoretiska 
utgångspunkter pedagogerna har och vilka delar av lärandet som anses viktiga och som det 
fokuseras på.  
 

5.3.1.2 Lustfyllt och roligt 

Sju pedagoger poängterade att lärandet ska vara lustfyllt och roligt, därav fyra 
matematikpiloter. De flesta pedagoger menar att man bör utgå från barnens intresse och 
nyfikenhet för att kunna leka fram lärandet. Som en pedagog sa ”allt som är roligt går lättare 
in”.  
 
Enligt Lpfö 98 ska verksamheten främja ”det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 
barnets intresse till att lära och erövra nya erfarenheter”(Utbildningsdepartementet, 1998: 16).  
Det visade sig särkilt under metoder för lärandet att pedagogerna hade en ökad medvetenhet 
om sitt uppdrag från läroplanerna, speciellt under kategorierna lustfyllt och roligt 
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5.3.1.3 Utgå från barnen 

Fem stycken pedagoger framhöll att det är viktigt att utgå från barnen, varav tre 
matematikpiloter.  Några av pedagogerna tyckte att det är viktigt att lyssna in barnen och 
utmana dem på den nivå som barnen befinner sig. ”Fånga matematiken i det som är då, om 
barnen nappar på det bygger man vidare. Hon berättade att en dag fick hon en idé när barnen 
skulle ställa sig på led, hon upptäckte rutmönstret i golvet och bad barnen ställa sig i varannan 
ruta och räkna rutorna. Därefter utvecklades detta till en ”lektion” i koordinatsystem genom 
att barnen fick i uppgift att skriva bokstäver och siffror på lappar, vilka de höll i när de stod i 
rutorna.  Därefter fick ett barn i uppgift att exempelvis ”ställ den lilla blå nallen i ruta A3”. 
 
Enligt Emanuelsson G m.fl. (1996) måste pedagogen ta reda på hur barn lär och tänker för att 
kunna utgå ifrån det och sedan utmana barnen med frågor, inspirera dem till att söka svar, 
samtala kring möjliga lösningar och stimulera till nya upptäckter och kunskaper. Även 
Doverborg (2006) anser att för att kunna utgå från varje barns erfarenhetsvärld krävs att 
pedagoger är lyhörda och kan kommunicera, då barn är på sin egen nivå i samspel med andra.  
Det krävs därför intresse och engagemang i kommunikationen för att förstå och skapa 
meningsfulla sammanhang för barnen. Doverborg (2006) menar också att för att berika barns 
lärande bör pedagoger ta tillvara på barnens tankar kring matematik för att ge en ökad 
förståelse för omgivningen, genom att barn delges varandras tankar och reflektioner. Detta 
stämmer med Piagets teori om att lärandet stimuleras framförallt av kognitiva konflikter i 
barns samtal med varandra. Deras förståelse ökar då för att andras åsikter skiljer sig från sina 
egna, därför att de måste ta den andres perspektiv. Om barnen kommer i konflikt får de både 
social och kognitiv lärdom. Genom samarbete blir det en fördel både socialt och kognitivt för 
barnet, då barnets förmåga att kommunicera och att ta andras perspektiv ökar (Williams, 
Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000). 
 

5.3.1.4 Prata matematik och förtydliga begreppen 

I kategorin prata matematik och förtydliga begreppen anser fem av pedagogerna, varav fyra 
matematikpiloter, att det är betydelsefullt att använda sig av de korrekta begreppen för att 
barnen skall känna igen dem och på sikt lära sig dem. En av pedagogerna menade att vi inte 
ska vara rädda att använda oss av begreppen.  Hon berättar om hur en pojke sagt hemma att 
”jag går och gör matematik” föräldern blev nyfiken och tittade in i pojkens rum där han satt 
och byggde med lego. Föräldern frågade ”skulle inte du ha matematik” han svarade ” jo, men 
fröken säger att det här är matematik”. 
 
Enligt Heiberg- Solem & Lie- Reikerås (2004) behöver pedagoger ha kunskap och förståelse 
om barns språk, för att kunna möta och utmana barns matematik. Språket är ett redskap för 
tänkandet och kommunikationen. Pedagogens kunskaper får konsekvenser för hur pedagogen 
interagerar med barnet, samt ger förståelse för hur barn tänker och hur vi bäst ska 
kommunicera för att stödja lärandet. Doverborg (2006: 9) poängterar att med ett utvecklat 
språk får barn hjälp att ”kunna erfara vardagen med hjälp av matematikens ord och begrepp”.  
Även Ahlberg (2001) betonar att när barn får uppleva tal och siffror på olika sätt får de större 
möjligheter att utveckla sin förståelse av matematikens symboler. När barn får använda sig av 
symbolerna i för dem meningsfulla sammanhang, fortsätter de att utveckla sin förståelse. Om 
barn får möta matematiken på många olika sätt och får resonera kring matematiska problem 
utan krav på att komma fram till rätt svar ökar tilltron till den egna förmågan och lust att lära. 
Detta stämmer överens med Vygotskijs och Piagets teorier angående att utvecklingen sker när 
”yttre handlingar blir till inre” (Malmer, 1990: 39). 

Dessutom får barnen, enligt Fors (2008), lära sig ett språk av andra ordningen genom att 
pedagogerna använder sig av de matematiska uttrycken i verksamheten. Det innebär att 
barnen utgår från sitt språk av första ordningen, det de förstår, till andra ordningens språk som 
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de inte förstår, utan behöver hjälp till att översätta. Fors (2008) påpekar också att barn idag 
har sämre kunskaper kring begrepp än vad de hade förr.  
 

5.3.1.5 Utematematiken 
Fem stycken pedagoger underströk att utematematiken är viktig, fyra av dessa pedagoger är 
matematikpiloter. De tyckte att detta är ett bra sätt att arbeta med barnen, att naturen är 
inspirerande för lärande, ”det man gör med kroppen, fastnar i knoppen”. En pedagog sa att 
”det är viktigt att inte hindra barnens utforskande” och berättade om hur en pojke rullade en 
boll nerför rutschkanan, efter det tog han en sten och gjorde likadant, han testade hur de olika 
materialen fungerade.  
 
Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) menar att en av det vuxnas viktigaste uppgift är att 
tillåta barnen att med hela kroppen få utforska omgivningen. Att få vara utomhus erbjuder 
barnen fler tillfällen till fysiska rörelser än inomhus, dessa utomhuslekar ger i och med detta 
en särställning för att utveckla matematisk förståelse. Svensson (1998) anser att pedagogerna 
har en stor variation att ta hänsyn till. Utvecklingen av de grundläggande rörelsefärdigheterna 
beror förmodligen på flera faktorer som exempelvis möjlighet till övning, social stimulans 
och mognad, särskilt under de kritiska perioderna, då barnen som mest brinner av 
verksamhetslust på just det specifika området och därför är som mest mottagligt. Doverborg 
& Pramling (1995) menar att barn lär och får kunskap om sin omvärld framför allt i 
interaktion med vuxna, barn och objekt. Att möta olika tankar kan bidra till utveckling, skulle 
alla tänka likadant skulle troligtvis ingen utveckling ske. Olikheter bland barn utgör därför en 
möjlighet till utveckling om det används i lärandet. 
 
5.3.1.6 Vardagssituationer 

Åtta pedagoger betonade att matematiken kommer in i vardagssituationer, varav fyra är 
matematikpiloter En pedagog menar att man blandar och väver in matematiken vid alla 
tillfällen i de situationer som uppstår. Från intervjusvaren tolkade vi tydliga skillnader i 
arbetssätt mellan förskola, förskoleklass och skolår 1. Vardagssituationer används inte lika 
mycket i skolår 1, då de är mer styrda av uppnåendemålen från Lpo 94 
 

Enligt Lpo 94 ansvarar skolan för att elever ska klara av grundläggande matematiskt tänkande 
och kunna använda det i vardagslivet (Utbildningsdepartementet, 1994). Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2005) menar att fastän vardagen är genomsyrad av tillfällen till att 
framkalla matematisk förståelse, betyder det inte att det är självklart att barn deltar i detta utan 
någon som hjälper dem och ger redskap till en förståelse för matematiska aspekter i deras 
omgivning. Författarna anser att om barn blir intresserade och engagerade i vardagens 
matematik, kan man våga mena att pedagogerna kommit fram till att göra det informella 
lärandet i matematiken till formellt lärande, alltså att matematiken fått effekt som en 
intresseväckande innebörd att ge sig åt och att barnen ser sig själva som ”problemlösare” (a.a. 
2005: 133).  
 

5.3.1.7 Dokumentation och reflektion 

Sex av pedagogerna framhöll vikten av dokumentation och reflektion, fyra av dessa är 
matematikpiloter. Pedagogerna tycker att det är viktigt dokumentera och ta till vara på 
barnens reflektioner kring sitt eget lärande, men även för att kunna visa för föräldrar vad 
barnen lärt sig. En pedagog berättade ”vi reflekterar tillsammans efter att vi jobbat med något, 
det är viktigt med deras funderingar”. I intervjuerna framkom även att de pedagoger som är 
matematikpiloter, framförallt inom förskolan, delade upp barnen i matematikgrupper, vilket 
oftast gällde för de äldre barnen som ska går vidare till förskoleklass. Matematikpiloterna 
hade ansvaret för dessa barn och även för materialet som används för just matematik. En av 
pedagogerna menade att barnen fick en ”förstart” till skolan.    
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Doverborg (2006) framhåller att dokumentationen hjälper både pedagoger och barn att se 
lärandet och påminner dem om vad de tänkt, gjort och pratat om. När pedagogen påpekar för 
barnen att de tänker annorlunda än vad de gjort tidigare om ett matematikinnehåll görs 
barnens lärande tydligt. Det gör att barnen får möjlighet att öka sin tro på sitt eget lärande och 
tänkande. Även Malmer (1990: 37) anser att det är mycket viktigt att pedagoger ser till att 
barnen får möjlighet att formulera sina tankar i ord och att de får tillfälle att komma i kontakt 
med sitt tänkande, som även kan göra att de reflekterar över inte bara om vad de vet utan 
också hur de vet det. Det muntliga men också det skriftliga språket är av stor vikt för att 
forma tankestrukturer. Det skrivna ordet ger i detta avseende den absolut bästa träningen, 
därför att det synliggör tankarna, vilket då kan göra det lättare att granska och förbättra. 
Malmer hänvisar till Vygotskij som menar att tanken kan vara både verbal och icke-verbal, 
vilket han benämner ett ”inre språk”. Den icke-verbala tanken kräver ord för att komma till 
uttryck i tal och skrift. Förhållandet mellan ord och tanke är en levande utveckling. 
 
5. 4 Hur inspirerar pedagogerna barnen för att väcka deras intresse för matematiskt 
lärande? 
5.4.1 Resultat & analys 

Pedagogerna använder sig av olika sätt för att väcka barnens intresse för det matematiska 
lärandet, resultatet redovisas i diagrammet, (se figur 2) och följs av en analys av resultatet. 
Kategorierna är synligt material, lekfullt sätt, nivåanpassad, engagemang, laborativ matematik 
och ta till vara på tillfällen. Det visade sig att pedagogerna värderade delkomponenterna enligt 
följande:  
 

Figur 2: Hur väcks barnens intresse
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5.4.1.1 Synligt material 

Resultatet blev att tre pedagoger, utav dessa var två matematikpiloter, ansåg att det synliga 
materialet, det vill säga sådant material som hänger uppe på väggar fönster och dörrar spelar 
stor roll för att väcka barnens intresse. Dessa pedagoger menar att barnens intresse väcks 
lättare när de ser färger och former omkring sig och kan samtala kring det de ser.  
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) anser att i en rikt stimulerande miljö där det pratas 
om matematiska idéer och begrepp förväntas det att barnen får intresse för och börjar förstå 
matematik som någonting som har med deras tillvaro att göra. Även Claesdotter (2002) menar 
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att många olika sorters material, så som klossar, pärlor, många dockor, tärningar, knappar 
m.m. är till fördel, då det som fungerar för ett barn kanske inte passar för ett annat, därför att 
barn lär på olika sätt. Det som är viktigt är att materialet är konkret, för att barnen ska få 
möjlighet att ta sig genom de utvecklingssteg som är nödvändiga för att de senare ska förstå 
att siffror är symboler.  

Carlgren påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till de fyra F: n, barnet måste först få fakta 
så att det vet hur något förhåller sig. Det konkreta material kan ge barnet förståelse, det vill 
säga kunskap som skapar mening. Färdighet får barn genom att utföra något och genom att 
barnet känner till hur något förhåller sig och när barnet agerar utifrån det visar det att barnet 
fått förtrogenhetskunskap (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 
5.4.1.2 Lekfullt sätt 

Under kategorin lekfullt sätt, var det sex pedagoger, tre av dessa är matematikpiloter, som 
tyckte att det är viktigt för att väcka barns intresse. En pedagog sa att ”vi leker hela tiden, det 
är under de förutsättningarna man lär sig”.  
 
Enligt Sterner (2006) ska det vara roligt och lustfyllt att lära, för barnens nyfikenhet är leken 
central, det gäller både spontan lek och aktiviteter som pedagogerna planerar för att inspirera 
till nya lekar och utforskande verksamhet. Detta stämmer överens med det som framkommit i  
resultatet då sex pedagoger framhöll att man bäst väcker barns intresse på ett lekfullt sätt, tre 
av dessa är matematikpiloter.  
 
5.4.1.3 Nivåanpassad 

Tre pedagoger, varav två matematikpiloter, ansåg att nivåanpassad är viktig. Pedagogerna 
framhöll vikten av att ”se till att det finns material som tillgodoser alla barns behov”, en 
pedagog menade att ”om det är för svårt, kan man ta död på intresset”.  
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005: 9) skriver ”Meningsfullt för barn är saker som de 
visar intresse för, är engagerade i och av fri vilja bryr sig om eller har lust att göra. Detta tar 
sig uttryck i att de är aktiva i tanke och handling”. Enligt Claesdotter (2002), måste barn 
själva få testa och göra för att de ska förstå. Vuxna ska finnas tillhands och erbjuda 
möjligheter till erfarenheter som är på lagom nivå för barnet, så att det blir lagom spännvidd 
mellan det barnet redan kan och det nya. Detta är i enlighet med Vygotskij´s proximala 
utvecklingszon, även kallad potentiell utvecklingszon, det vill säga det område barnet kan 
utvecklas mer inom med hjälp av en mer erfaren person (Heiberg- Solem & Lie- Reikerås, 
2004).  
 

5.4.1.4 Engagemang 

En majoritet av pedagogerna ansåg att det egna engagemanget har avgörande betydelse för att 
väcka barns intresse, sex stycken av pedagogerna ansåg att det var en mycket viktig del, 
därutav tre matematikpiloter. En av pedagogerna svarade att ”tycker vi det är roligt, tycker 
barnen att det är roligt”.  
 
Enligt undersökningen var pedagogerna medvetna om att deras egna engagemang är 
betydelsefullt. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) betonar att det är i samspelet med 
de vuxna som barnen får hjälp att förstå och upptäcka matematiken runt sig, som pedagoger 
kan vi vara medupptäckare med barnen och ta på ”matematikglasögonen”, visa vår nyfikenhet 
och utmana barnen i matematiskt tänkande. Författarna menar också att pedagoger har en 
avgörande betydelse för att väcka barns intresse för matematik.  

Malmer (1990) menar att man i skolan måste ta till vara på barnens kreativitet och utveckla 
den, alltså inte avveckla eller hämma den. Pedagogers synsätt och arbetssätt har stor betydelse 
för om det skall bli bra, men även pedagogernas attityd till arbetet, inställningar till 
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förändringar och barnen, har stor betydelse. Det är även betydelsefullt vad pedagogen har för 
upplevelse av sig själv, om hon känner sig trygg i rollen som pedagog och har förtroende till 
den egna förmågan, då har hon också enligt Malmer, förmågan att befria och locka fram 
barnens mångfaldiga möjligheter.  

Ahlberg (2001) menar att vårt synsätt berörs av kulturella, institutionella och sociala 
villkor, men även av traditioner. Hur vi preciserar och förstår svårigheter beror på den 
enskilda skolans koder och kultur men också på pedagogernas förhoppningar och 
förhållningssätt.  
 
5.4.1.5 Laborativt material 

Att använda sig av laborativt material tyckte sex av pedagogerna var betydelsefullt, tre av 
dessa är matematikpiloter. En pedagog berättade att hon använde sig mycket av byggmaterial 
av olika slag och sa ”jag älskar att se hur barnen tänker och listar ut”.  
 
Doverborg & Pramling (1995) påpekar att det handlar om att ha en skapande och tillåtande 
miljö för barn. En miljö där vuxna delar med sig, vet och kan mycket och får barnen 
verksamma i en strävan att göra omgivningen förstålig för dem. Heiberg- Solem & Lie- 
Reikerås (2004) menar att barn möter sin omvärld genom sinnena, genom att ta, titta och 
smaka på saker. De lär sig känna igen, observera och få förförståelse för olika egenskaper som 
bland annat form och konsistens och förstår att föremål uppför sig och kan användas på olika 
sätt.  

Malmer (1990) nämner att det ofta pratas om ett undersökande och laborativt arbetssätt, 
men att det kan vara svårt att genomföra i verkligheten, därför att flera av pedagogerna inte 
har fått med sig det i sin utbildning eller själv har praktiserat det under sin skolgång. På grund 
av detta är det inte så förvånande att en viss tveksamhet eller känsla av osäkerhet uppstår. Om 
vi vill hjälpa barnen att få fram olika bra verktyg och hjälpmedel är det vår skyldighet att se 
till att de får vana att använda dem också. Även Heiberg- Solem & Lie- Reikerås (2004) 
poängterar att läroböcker i matematik endast i liten grad lockar till överraskningar och 
funderingar tillsammans med barnen.  

 
5.4.1.6 Ta vara på tillfällen 

Ta vara på tillfällen tyckte fyra av pedagogerna var betydelsefullt, därav en matematikpilot. 
Pedagogerna ansåg sig se matematiken i vardagen och menade att de tog tillvara på tillfällena. 
En pedagog sa att ”genom att börja med något som man har en tanke med och se om barnen 
nappar är det bara att spinna vidare, fånga det som blir och vara flexibel”. Som tillexempel en 
dag när en pojke fick i uppgift att ställa nallar i en cirkel och han inte gjorde det utan ställde 
dem på rad. En flicka som satt bredvid undrade när han skulle svänga. Pedagogen observerade 
att pojken inte förstod medan flickan gjorde det. Hon tog tillfället i akt och uppmuntrade 
flickan att visa pojken.  
 
Sterner (2006) tycker att det är viktigt att pedagoger samtalar med barnen och fokuserar på 
situationer där matematiken finns. Hon anser att det kan bidra till att väcka intresset hos barn 
till att lära och utforska sin omvärld med matematiken som redskap men också att öka sitt 
ordförråd i matematik. Även Forsbäck (2006) menar att man skall fånga tillfällena och 
utmana barnen i leken, det är viktigt att få dem att tänka och reflektera bortom här och nu.  

Ahlberg (2001) påpekar att barns tidigaste matematiska tankar grundläggs genom de 
erfarenheter barnet gör tillsammans med andra, de uppkommer inte i samband med att barnet 
lär sig talbegrepp eller hur positionssystemet fungerar. Den matematiska utvecklingen börjar 
när barnen är riktigt små, genom att de möter matematiska begrepp i språkliga och fysiska 
sammanhang. För små barn ingår oftast matematiska aspekter i problemlösningssituationer 
som uppstår runt barnet. Barn lär sig av att prova, ofta i samspel med andra, men även 
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ensamma. Vid samspel och lek får barnet erfarenhet av till exempel storlek, form och mängd, 
grupperingar, ordnar föremål, jämför, gör upptäckter av skillnader och likheter.  

Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) anser att vi inte bara kan säga att matematiken 
finns i vardagen, vi måste ge barnen erfarenhet av matematik och sätta ord på upplevelserna 
för att barnen ska erfara matematiken. Problemlösning, kommunikation och språk är viktiga 
verktyg i sammanhanget. Enligt den undersökning Doverborg (2006) gjorde 2003, framkom 
att pedagoger sällan var medvetna om barns matematiklärande i meningsfulla sammanhang. 
Doverborg undrar om de har svårt att se dessa sammanhang som meningsfulla och utmanande 
för barnen och därför inte tar till vara på barnens matematiska tänkande. Pedagoger 
uppmärksammar inte alltid barnen på deras lärande utan det sker i ett naturligt sammanhang, 
vilket innebär att barnen inte alltid är medvetna om vad pedagogen tänkt att de ska lära sig. 
Värderingar och kunskaper överförs i det tysta och integreras hos barnen utan att varken barn 
eller pedagoger är medvetna om lärandet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

27 

6. Diskussion  
Vi inleder detta kapitel med en diskussion kring den metod vi använt oss av, för att sedan gå 
vidare med att diskutera vårt resultat vilket vi delar upp i kompetensutveckling, metoder för 
lärande, väcka intresse för matematik och en sammanfattning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
För att få en djupare kännedom kring pedagogernas och matematikutvecklarens inställning till 
kompetensutveckling inom matematik och pedagogernas arbetssätt, valde vi att göra 
semistrukturerade intervjuer. Vi ställde frågan om vad pedagogerna ansåg om den 
kompetensutveckling de fått och om de känner behov av ytterligare kompetensutveckling 
inom området matematik. Även Matemtikutvecklaren i X kommun har gett sin syn på 
kompetensutveckling för pedagoger. Hon berättar att det finns många vanföreställningar kring 
ämnet matematik. Attityderna kring matematik blir lätt förenklade till för eller emot 
matematik som fenomen, alla har en åsikt om matematik. Även vid intervjuer med blivande 
lärare dyker det upp åsikter som, att matematik är tidlös och oföränderlig, att det finns bra 
böcker man kan följa och att lektionerna inte kräver någon förberedelse. Detta vittnar om 
förutfattade meningar och okunskap om vad uppdraget genom läroplanerna innebär. Vi 
eftersträvade att se hur kompetensutveckling för pedagoger inom matematik, skulle kunna få 
betydelse för hur barnens intresse väcks och lärande av matematik, genom att jämföra vilka 
metoder pedagogerna använder sig av. 

 Vi ställde frågor inom olika områden som behandlade de frågor vi tyckte var relevanta för 
undersökningen och upplever att vi fått tydliga svar som i sin tur leder fram till de resultat vi 
fått. Däremot upplever vi att de underlag vi har i undersökningen eventuellt kan ge fel bild av 
pedagogers synsätt i allmänhet, därför att det inte var så många pedagoger som ingick. Detta 
grundar vi på att om vi haft ett verksamhetsområde till att jämföra med skulle resultaten 
kunnat bli annorlunda, då det är upp till varje enhet i kommunen att välja om de skall satsa på 
kompetensutveckling inom matematik. Med ett större underlag kunde det ha framkommit ett 
tydligare resultat av pedagogers synsätt på kompetensutveckling och arbetssätt. 

Genarliseringsbarheten (Johansson & Svedner, 2006) blir inte lika stor som om vi 
genomfört ett större antal intervjuer. Vi upplever att vår metod, alltså kvalitativa intervjuer, 
ger en stor realibilitet för undersökningen, då vi var mycket noga med att genomföra alla 
intervjuer på samma sätt. Det vill säga, samma person ställde frågorna varje gång medan den 
andra antecknade och tog hand om bandinspelning, vi använde oss av diktafon för att inte 
missa viktig information. Vi upptäckte dock att det var svårt att förhålla sig neutral i 
intervjuerna, men upplevde ändå att vi fick utförliga svar genom att vi visade intresse för 
intervjupersonerna och deras verksamhet. Validiteten är hög anser vi, därför att det stämmer 
överens med vårt syfte och våra frågor är relevanta till vår problemformulering. 
 
6. 2 Resultatdiskussion 
6.2.1 Kompetensutveckling 

I vårt resultat kan vi konstatera att pedagogerna har flera olika typer av kompetensutveckling 
inom området matematik, några har genomgått matematikpilotutbildning, andra har deltagit i 
matematiknätverk, medan några inte har någon kompetensutbildning alls inom området 
matematik. Däremot kom det fram att samtliga pedagoger var medvetna om och hänvisade till 
sitt uppdrag från läroplanerna och vikten av att lägga en matematisk grund hos barnen. Det 
var mycket intressant att se att kunskapen och medvetenheten kring läroplanernas innehåll har 
ökat så markant jämfört med den undersökning Doverborg gjorde 2003, då endast ett fåtal av 
pedagogerna nämnde läroplanen (Doverborg, 2006). De flesta pedagoger som arbetar i 
förskolan och har deltagit i matematikpilotprojektet, ansåg att projektet var mycket inriktat 
mot skolan, vilket innebar att de fick försöka ändra den information de fick, för att få det att 
passa för förskolan. De pedagoger som deltagit i matematiknätverksträffar säger sig vara 
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mycket nöjda, de ansåg sig få många tips och idéer om material och arbetssätt genom att 
träffa andra och utbyta idéer, det var något alla sa att de vill fortsätta med. 

 Även de pedagoger som fått kompetensutveckling inom Etta nätverk var positiva till detta 
och ville ha mer liknande nätverksträffar, de säger att de blivit inspirerade att ”slänga” 
matematikboken och jobba mer laborativt. Traditionellt har matematik i skolan varit knutet 
till stillasittande aktiviteter, medan matematiken som har använts utanför skolan inte ansetts 
lika viktig (Heiberg- Solem & Lie- Reikerås (2004).  Malmer & Adler (1996) nämner att det 
vore idealiskt om vi kunde binda ihop teori och praktik, så att de olika momenten i 
matematikundervisningen blir erkända, det kan troligtvis ske oftare än det gör. När eleverna 
får påverka arbetet och ta initiativ till aktiviteter, visar de oftast ett större engagemang, det blir 
också mer påtagligt för dem att matematiken är viktig, vilket stärker motivationen.  

Det framkom även i undersökningen att de pedagoger som hade mest kompetensutveckling 
redan, kände störst behov av ytterliggare kompetensutveckling, vilket vi först tyckte var 
förvånande, men vid närmare eftertanke är ganska självklart. Ju mer man lär sig om något, 
desto intressantare och roligare blir det och fler möjligheter öppnar sig. Det märktes också att 
de pedagoger som fått kompetensutveckling hade en ökad insikt kring vad matematik är och 
hur de ska arbeta med barnen i matematik (Heiberg- Solem & Lie- Reikerås, 2004). Enligt 
Emanuelsson G m fl (1996) måste behovet av kompetensutveckling analyseras för att det 
skall bli bra.  

I vårt resultat framkom att några pedagoger inte har någon kompetensutbildning i 
matematik, de har kanske inte fått ge uttryck för vilket behov av kompetensutveckling de 
anser sig behöva. Det kan eventuellt bero på att de inte fått någon kompetensutveckling inom 
matematik och kanske därför inte ser matematikens möjligheter och mångfald, samt hur roligt 
det är att arbeta med matematik. Dessutom fick vi intrycket av att de inte kände sig så 
delaktiga, då det framkom i de flesta fall, att matematikpiloterna i huvudsak ansvarade för 
matematikaktiviteterna och material för de äldre barnen. I vissa fall där matematikpiloterna 
höll i aktiviteter med matematiskt innehåll, upplevde vi att det inte gav så stor inspiration till 
övriga pedagoger. Däremot poängterade en pedagog som genom samarbete med sin 
matematikpilot fått inspiration och idéer för arbetet med barnen, att hon gärna vill bli 
matematikpilot själv. När matematikpilotarbetet fungerar som det är tänkt, det vill säga att 
matematikpiloten samarbetar med övriga pedagoger och delar med sig av sina kunskaper, 
verkar det ge en positiv effekt och ”ringar på vattnet” genom de olika stadierna i förskolan 
och skolan.  

Det som däremot kom upp var att tiden för matematikpiloterna att förmedla och informera 
kollogerna var begränsad. Enligt en studie som Ahlberg (2001) genomfört, framkom att 
lärarna tycker att det är positivt att delta i kompetensutveckling, men att de undrar hur 
kunskapen ska kommuniceras bland pedagogerna, då det inte finns riktlinjer för det. Om inte 
tid avsätts, finns det risk att det förblir ett privat kunnande och inte kommer övriga 
pedagogerna till del.  
 
6.2.2 Metoder för att stimulera lärandet 
Resultatet visar att de flesta pedagogerna såg det som en viktig aspekt att ge barnen en bra 
matematisk grund, bland annat eftersom det tidigare framkommit i undersökningar att svenska 
elevers matematiska förmåga har minskat. Ahlberg (2001) påpekar att en självklarhet är att 
människor har olika intressen och villkor till att lära sig i det alldagliga livet, därför att vår 
lust och fallenhet till att lära oss olika saker ändrar sig. Det händer ofta att barn i skolan 
arbetar med sådant de inte är särkilt intresserade av. Därför är det väsentligt att i sitt arbete 
som pedagog göra kunskapsförmedling så att barnen begriper innebörden och sammanhang 
men också får möjlighet att utnyttja sin skaparförmåga och nyfikenhet. Doverborg & 
Pramling (1995) anser att man för att kunna förändra sin kunskapssyn behöver förändra sitt 
tankesätt och sin syn på världen. De har erfarit att många pedagoger upplever sig göra det, 
men ändå inte gör det i praktiken, medan andra ser att det är ett nytt sätt att tänka och förhålla 
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sig till lärande. Den som vill förändra sin kunskapssyn måste vara beredd att reflektera och 
ompröva sitt förhållningssätt och sitt sätt att tänka om lärande. Av vad som framkommit i 
undersökningen har de pedagoger som fått kompetensutveckling fått en förändrad syn på vad 
matematik innebär. Däremot märkte vi skillnad i arbetssätt i förskola/förskoleklass gentemot i 
skolår 1 där de var mer styrda av matematikboken. Pedagogerna i skolår 1 sa dock att de blivit 
inspirerade av Etta nätverket att arbeta mer med laborativt material. 

Doverborg & Emanuelsson (2006) påpekar att matematiken inte alltid har haft så stor 
betydelse i verksamheten. Därför krävs det att pedagoger blir medvetna om vad matematik är 
och hur barn kan lära matematik, så att de kan utmana barnens tankar och frågor och ta 
tillvara dessa. Det krävs att pedagoger är kompetenta och delaktiga så att kvalitén ökar både 
för professionen och för verksamhetens utveckling. Enligt resultatet påtalade alla 
matematikpiloter vikten av att förtydliga begreppen i matematik för barnen men också hur 
viktigt det är att dokumentera och reflektera med barnen. Detta tyder på att en ökad 
medvetenhet kring vikten av att ta tillvara och utgå från barns tankar, samt medvetenhet om 
hur viktigt det är att synliggöra lärandet för barnen, vilket överensstämmer med vad 
Emanuelsson L (2006) menar att genom att samtala och dokumentera tillsammans med barn, 
får pedagogerna ett redskap att belysa tänkandet och får på så sätt en djupare förståelse. 
 

6.2.3 Väcka intresse för matematik 

Ahlberg (2001) hänvisar till flera andra författare som också menar att om inriktningen mot 
att ställa upp tal och skriva siffror fokuseras för mycket under de första skolåren kan barnens 
kreativitet och upptäckarglädje hämmas och det finns risk att de tror att matematik bara 
handlar om att räkna rätt eller fel. Barn bör få många tillfällen att jobba med 
problemlösningar, vilket utvecklar och tar tillvara den förståelse av matematik som de redan 
har. Vi reflekterade över att det i vår undersökning bara var fyra av pedagogerna, varav en 
matematikpilot, som poängterade vikten av att ta vara på tillfällena till matematik i vardagen 
och tycker att det är mycket förvånande att inte fler av matematikpiloterna hänvisade till detta. 
Doverborg (2006) påpekar att de pedagoger som är medvetna om matematiktänket och 
matematiken, tar till vara på tillfällen som uppkommer för att barnen skall få utmaning i 
lärandet, få använda och uppleva matematiken i sammanhang som för dem känns 
meningsfulla.  

Det pratas ofta om att pedagoger bör ta vara på tillfällen i vardagen. Pedagogerna i 
undersökningen verkade vara medvetna om att matematiken finns i vardagen men inte dess 
betydelse för att väcka barnens intresse för matematik, eller är det så självklart för dem att de 
inte nämner det. I den undersökning Doverborg (2006) gjorde 2003, visade det sig också att 
pedagogerna sällan hänvisade till att barn lär sig i meningsfulla sammanhang. Hon undrade 
om detta berodde på att pedagogerna inte såg sammanhangen som meningsfulla för barnen. 
Vi undrar om det kan påverkas av att matematikpiloterna delar in barnen i matematikgrupper 
och att de då använder sig av en planerad aktivitet och därför inte reflekterar över eller tar 
tillvara på de tillfällen som ges i den övriga vardagen. Kan det vara som Doverborg anser att 
pedagogerna i förskolan bör fundera över sitt förhållningssätt till matematik? De kan genom 
att ta tillvara situationer i vardagen, som till exempel om barnen håller på med bygglek, kan 
pedagogen bestämma sig för att låta matematiken komma i förgrunden (Björkman, 2002).  
 
6. 3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att matematik fortfarande är ett högaktuellt ämne, då 
det ofta diskuteras i media om att många elever som går ur nionde klass inte är behöriga att 
söka till gymnasiet. Skolverkets statistik visar att det fortfarande är matematiken som vållar 
störst problem och enligt Katarina Håkansson på Skolverket innebär det ett stort uppdrag att 
få alla elever godkända i matematik. Håkansson fortsätter med att Skolverket i år ska fördela 
86,5 miljoner kronor till kommuner som vill satsa på förebyggande åtgärder inom matematik 
(TT, 2009). Det framkom i resultatet en ökad medvetenhet hos samtliga pedagoger om 
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uppdraget från läroplanerna och hur viktigt det är att lägga en matematisk grund hos barnen, 
även att de pedagoger som har fått kompetensutveckling känner behov av ytterligare 
kompetensutveckling. För att ta tillvara på den kompetens pedagoger fått krävs tid till att 
förmedla kunskapen till kollegor, vilket enligt undersökningen inte prioriteras.  

Emanuelsson G (2006) menar att matematik betyder olika saker, beroende på vilken nivå 
det är, för att underlätta kommunikationen mellan pedagoger på olika nivåer behöver man 
utveckla ett gemensamt språk kring undervisning och lärande i matematik. Därför anser vi att 
det är viktigt att alla pedagoger får likvärdig kompetensutveckling. Ahlberg (2001) menar att 
om barn skall få tilltro till sin förmåga, få lust att lära, få intresse och nyfikenhet till 
matematiken, måste perspektivet breddas och utgå från barnens tidigare erfarenheter och 
förväntningar på lärandet, men även att de samhälliga och strukturella omständigheterna är av 
betydelse. När problem uppstår relateras dessa till organisation, verksamhet, mål och den 
aktuella eleven. Detta är en ständig process som kräver ett ideologiskt ställningstagande 
utifrån styrdokument, förordningar och lagar, men även att hänsyn tas till den enskilde 
elevens kunskapsutveckling.  

En slutsats vi kan dra utifrån våra resultat är att de pedagoger som deltagit i någon form av 
kompetensutveckling har en ökad medvetenhet och kunskap om barns matematiska lärande, 
om vad matematik för yngre barn är och hur de lär. Doverborg & Emanuelsson (2006) 
poängterar att matematiken inte alltid har haft någon större innebörd i verksamheten, men att 
det krävs kompetenta och delaktiga pedagoger för att kvalitén ökar för både verksamheten och 
proffesionen. Troligtvis har matematikpilotprojekt och annan kompetensutveckling gett 
effekt. Då det visar sig särkilt under metoder för lärandet, framförallt under prata matematik 
och synliggöra begrepp, utematematik, dokumentation och lärande att pedagogerna med mer 
kompetensutveckling har fått en ökad medvetenhet och kunskap. Det blir tydligt eftersom 
samtliga matematikpiloter ingick i fem av sju kategorier. Enligt Doverborg & Emanuelsson 
(2006) måste pedagoger vara medvetna om hur barn lär och vad matematik är, för att kunna 
utmana och ta till vara på barns tankar, så att det blir ett lärande. Pedagogerna bör även 
synliggöra och göra barnen uppmärksamma på lärandet så att de kan reflektera över vad och 
hur de lärt. Utmaningen för pedagoger är att inrikta lärandet mot målen, genom att utgå från 
barns intresse och tankar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

Utifrån resultatet vi fått under frågeställningen omkring metoder för att väcka barns 
intresse ser vi under vissa av kategorier en ökad kompetens, då dessa är mer teoretiska, 
exempelvis i laborativ matematik. Däremot kommer det inte fram lika tydligt någon effekt av 
kompetensutveckling under kategorin ta tillvara på tillfällen, då endast en matematikpilot 
ansåg att det är viktigt. Enligt Doverborg måste matematiken vara en naturlig del av barnens 
vardag och pedagogerna bör synliggöra den och lyfta fram mångfalden (Björkman, 2002), det 
vill säga ta tillvara på tillfällen i vardagen. För det krävs att pedagogerna är medvetna om 
matematikens alla delar. Enligt vår undersökning var pedagogerna medvetna om matematiken 
i vardagen, men inte dess betydelse för att använda den för att väcka barnens intresse för 
matematik, vilket stämmer överens med vad Doverborg (2006) fick fram i den undersökning 
hon gjorde 2003.  

Vi anser att det i ett längre tidsperspektiv skulle vara intressant att undersöka och jämföra 
vilken effekt matematikpilotprojektet och annan kompetensutbildning kan få på barns 
matematikutveckling. Får barn större möjlighet att bli godkända i matematik genom att de i 
förskolan och förskoleklass får en matematisk grund från kompetenta pedagoger.  
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Bilaga 1 
 
Informations brev till rektorerna på förskolor, förskoleklass och skola 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser på Växjö Universitet till lärare för yngre åldrar. Vi skall göra 
vårt examensarbete till våren, med början i mars. Vi har valt att skriva om matematik och vill 
undersöka pedagogers kompetensutveckling, vilka olika metoder för lärandet de använder och 
hur pedagogerna väcker intresset för matematik i verksamheten. Vår tanke är att intervjua 
berörda pedagoger, varav en matematikpilot och en som inte är matematikpilot i respektive 
verksamhet. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till pedagoger! 

       
 
 
1. Vilken typ av matematik gör du just nu eller har gjort? 
        
  
      Hur gör du för att väcka barnens intresse för matematik? 

 
 
Vilket material använder du? 
  
 
Hur använder du det? 
 
 
 
2. På vilket/vilka sätt lär du barnen? 

 
 
           Vad lär sig barnen?  
            
            
           Vad vill du att barnen skall lära sig?  
 
 
           Hur vet du att barnen lärt sig något? 

  
 
 
3.       Hur många år har du arbetat?  
 
 
          Vilken kompetensutveckling har du med matematisk inriktning? 
  
 

 
           Vad tycker du om den kompetensutveckling du fått? 
        
 
            
            Känner du att du behöver mer kompetensutveckling?  I så fall vad? 
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Bilaga 3 
 
 
Frågor till kommunens Matematikutvecklare angående 
Matematikpilotprojektet. 
 
 

1. Vad gjorde att kommunen startade matematikpilotprojektet 
  Information om bakgrund? 
 
2. Vilka vände man sig till och varför?  
 
 
3. När kom direktiven från staten? 

 
        

4. Vad omfattade matematikpilotprojektet? 
 
 

5. Hur blev det? 
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