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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva processen i skapandet av en 

matematikverkstad.  

I beskrivningen av processen kring ett bestämt förändringsarbete på en skola 

har jag genomfört en kvalitativ studie. De undersökningsmetoder som använts 

är ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer.  

I resultatet visas de faktorer som har en betydande roll i den undersökande 

skolans förändringsarbete. Studien belyser också vad som kan påverka en 

process utifrån de deltagandes tidigare kunskaper och erfarenheter kring ämnet 

matematik. I resultatet redovisas även viktiga aspekter att beakta i 

uppyggandet av en matematikverkstad, utifrån vad som framkommit i studien 

såsom tid, förväntningar, delaktighet, ledning, utrymme och ekonomi. 
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1 Inledning 

 

På NCM:s hemsida hittade jag följande citat: ”Det är svårt att genomföra en undervisning som 

lever upp till samtliga mål i läroplanen och kursplanen i matematik om det inte finns goda 

möjligheter till laborativt arbete” (NCM: http://ncm.gu.se/mv). Citatet visar en del av det jag vill 

beröra med mitt valda arbete, eftersom jag personligen anser att vi behöver göra matematiken mer 

tillgänglig, lustfylld och intressant för alla. 

 

I rapporten Lusten att lära beskrivs hur viktigt det är att man får använda hela kroppen, alla sinnen 

och arbeta kreativt när det gäller att känna lust till det man gör. Finns dessa förutsättningar, då 

uppstår det lust till lärande, i detta fall när det gäller att lösa matematiska uppgifter (Skolverket 

2003). Elevernas sätt att lära är olika och behöver mötas med olika tillvägagångssätt i detta. Kan vi 

använda oss av ett mer laborativt arbetssätt i matematiken, med utgångspunkt i en 

matematikverkstad, så kan det vara ett sätt att försöka tillmötesgå alla elever (Rystedt & Trygg, 

2009).  

 
Med min studie ville jag beskriva den process som genomgicks vid uppbyggandet av en 

matematikverkstad på skolan där jag arbetar. Min förhoppning på processen var att den skulle 

komma att bestå av förändring och utveckling. Som utgångspunkt ville jag ta reda på hur 

lärare/pedagoger/rektor ser på matematik, både den traditionella samt den mer laborativa. Mot 

denna bakgrund var min förhoppning en ökad förståelse för vad de ansåg vara matematik och vad 

deras uppdrag innebar i förmedlingen av matematisk kunskap till eleverna. Syftet var att upptäcka 

processens utformning kopplat till lärarnas syn på vad matematik är. I studien beskrivs processen 

utifrån deltagarnas diskussioner och de observationer som genomförts.  

 

På den utvalda skolan skulle studiecirklar genomföras, för att på så sätt engagera de lärare som är 

ansvariga för undervisningen i matematik. Detta med förväntningar på att lärarna genom att få 

delta i processen skulle känna sig mer delaktiga i uppbyggandet av matematikverkstaden. Som en 

av de ansvariga för uppbyggandet av matematikverkstaden var jag självklart delaktig och 

engagerad i skolans studiecirklar, vilket skapade gynnsamma förutsättningar för min studie. 

Studien presenterar och beskriver längre fram även de problem som uppkom under arbetets gång. 
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2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva processen i skapandet av en 

matematikverkstad. 

 

1. Hur ser denna process ut? 

 

2. Vilka förväntningar har pedagogerna i undersökningen på en matematikverkstad och vilka 

ställningstaganden/synpunkter ligger till grund för dessa? 

 

3. Hur vill pedagogerna att en matematikverkstad ska se ut och vad ska den innehålla, samt 

varför? 

 

4. Hur vill pedagogerna använda matematikverkstaden? 
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3 Teoretisk bakgrund 

 
I den teoretiska bakgrunden redovisas tidigare forskning kring vad en process är, lärande teorier i 

läroplanen, undervisning i matematik, laborativ matematik, varför laborativ matematik och  

matematikverkstad. 

 

3.1 Vad är en process? 

 
”I sin vidaste betydelse betecknar process ett i tiden utdraget förlopp där något förändras” 

(Wikipedia, 2010-08-10). En process är ett förbättringsarbete och består av fyra delar enligt Ulf 

Blossing (2007): initiering, implementering, institutionalisering och spridning. Med initiering 

menar Blossing att idéer tar form och tas hem till den egna skolan, där väljs personer ut som ska 

starta med processen, där även en lägesbedömning görs. Implementering innebär att man sätter det 

planerade i verket, vilket kan skapa ifrågasättande och ett visst motstånd till förändringen. Här kan 

också uppstå en känsla av besvikelse i entusiasmen och vissa farhågor finns att falla tillbaka till det 

gamla invanda efter att projekttiden är slut. I det här skedet är det viktigt att de ansvariga 

personerna påminner och uppdaterar kring de nya bestämda målen, samt hur arbetet med att dessa 

skall nås ser ut (Blossing, 2007). I institutionaliseringsfasen har förbättringsarbetet börja omfatta 

allt fler, det nya är inte nytt längre, det har blivit en vana. Viktigt är att hålla arbetet vid liv och hela 

tiden och sprida det vidare till alla berörda, samt att låta förändrings/förbättringsarbetet ta tid. 

 

3.2 Lärandeteorier i läroplanen 

 

I rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) som genomförts på uppdrag av Skolverkets 

kvalitetsgranskningsnämnd, kartläggs studerandens lust att lära matematik. Den beskriver tre olika 

teorier om lärande som påverkat våra nationella läroplaner.  

 

Den socialkonstruktivistiska teorin som menar att kunskap skapas och utvecklas i mötet mellan den 

som ska lära sig och den som lär ut. Enligt denna teori så är man ”sin egen resurs i lärandet” och 

det går inte att på ett enkelt sätt förmedla kunskap utan det lärare kan göra är att skapa 

förutsättningar för lärande. Lusten att lära visar sig genom elevers engagemang, aktiva deltagande, 

intensitet och iver.  

 

Den andra teorin som beskrivs är metakognitiv teori, som handlar om hur barn/elever lär sig genom 

att först få göra och sedan få veta och till slut få förståelse för vad det är de lärt sig. Det handlar om 

att bli medveten om sitt eget och andras lärande. Om man utgår från denna teori behöver man 

iaktta elevernas förmåga att problematisera, ifrågasätta, lösa olika problemlösningar och kunna föra 

dialoger/diskussioner kring deras eget lärande. Har lärandet varit lustfyllt visar det sig genom att 

eleverna uppfyller dessa kriterier.  

 

Den tredje och sista teorin som beskrivs i rapporten är symbolisk interaktionism, som innebär att de 

lärande i samspel med varandra använder olika symboler. Här gäller det att uppmärksamma de 

situationer i undervisningen som innehåller olika språkliga uttryck som tal-, skrift-, bild- och 

kroppsspråk. Social interaktion och dialog måste också finnas (Skolverket, 2003). 
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3.3 Undervisning i matematik 

 

Enligt Ohlsson och Forsbäck (2008) uppfattas matematik av många som ett skolämne där man 

använder symboler och siffror i en viss ordning och där det förväntas att man ska kunna rabbla 

tabeller utantill. Matematik använder vi för att förstå vår omvärld och varandra. Ljungblad (2003) 

menar att matematik är ett språk som är naturligt för oss vuxna och som vi använder oss av när vi 

kommunicerar med varandra. Enligt Ann-Louise Ljungblad (2003) har matematik tidigare till stor 

del undervisats utifrån de små delarna för att söka efter helheten. I dag sker en förändring av det 

tidigare tillvägagångssättet, mot att istället utgå från helheten, tillsammans med eleverna. 

Matematikundervisningen baseras mer på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och 

bygger på ett didaktiskt arbetssätt. Matematik finns runtomkring oss i allt större utsträckning idag, 

vilket skapar större behov av undervisning i matematisk medvetenhet. Ljungblad framhåller även 

vikten av att barnen får arbeta utifrån helheten för att kunna nå större matematisk medvetenhet  

(Ljungblad, 2003).  

 

För att tydliggöra vad matematik är och kan vara för oss kan vi se på Alan Bishops sex 

fundamentala matematikaktiviteter: förklaring och argumentation, lokalisering, design, räkning, 

mätning, lekar och spel. Med förklaring och argumentation menar Bishop att barn resonerar och 

tänker, här är det viktigt att de lär sig att motivera, förklara, resonera och kunna dra logiska 

slutsatser. Lokalisering innebär att kunna hitta, kunna orientera sig i omgivningen, samt kunna 

placera olika saker. Mönster, form, figurer, symmetri, arkitektur och konst är alla en form av 

design, enligt Bishop. Räkning handlar om att barn visar med te.x sina fingrar hur gamla de är, de 

rabblar upp tal och räknar olika saker och sjunger sånger som innehåller tal. Barn använder sig 

mycket av mätning, de jämför vem som är längst/kortast, vems bil som väger mest/tyngst. Det 

handlar också om längd, area, volym, tid och pengar. Med lekar och spel menar Bishop bland annat 

rolllekar, fantasilekar, kurragömma, tärningsspel, pussel, som barn ägnar sig åt på olika sätt utifrån 

hur gamla de är.Han menar att dessa aktiviteter finns i alla kulturer och är en förutsättning för den 

matematiska utvecklingen (Bishop, 2004).    

 

3.4 Laborativ matematik 

 
Konkret material har alltid haft en given plats i matematiken. Om man sätter det i ett historiskt 

perspektiv ser man att vi använt olika konkreta material för att hålla reda på antal och som 

hjälpmedel vid beräkningar såsom, pärlor, knutar på snören, inristade streck i trä och inbrända 

markeringar på vargben (Rystedt & Trygg, 2010). Ytterligare konkreta material som syftar till att 

underlätta aritmetiska beräkningar är, räknebord, räknepenningar och kulramar i olika modeller 

(Nationalencyklopedin, 1996). När vi började använda oss av skriftliga mekaniska räknemetoder 

övergav vi mer och mer de konkreta materialen. De ansågs inte nödvändiga för att få fram 

resultaten av beräkningarna (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Enligt Rystedt & Trygg är laborativ matematik att pendla/växla mellan det konkreta och abstrakta 

(2010).En skiss över hur länken mellan det konkreta och det abstrakta illustreras på detta sätt i 

boken Matematikverkstad, (2010). 

 

  

                                                        Laborativa aktiviteter 

             Konkret                                                                                              Abstrakt 
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Rystedt och Trygg beskriver innebörden av orden just i denna skiss med att konkret är sådant som 

kan uppfattas av människans fem sinnen, det man kan känna på, se och förflytta medan abstrakt är 

sådant som vi bara uppfattar med våra fantasier och tankar. Enligt författarna kan laborativt 

material användas av lärarna som ett redskap när de ska konkretisera innebörden av ett abstrakt 

begrepp för eleverna. Författarna har upptäckt tre olika förhållningssätt hos lärare ifråga om 

inställning till laborativ matematik och laborativt material. Att matematik är ett skolämne där 

eleverna enbart arbetar med lärobok, penna och papper, linjal, passare, gradskiva och ibland 

miniräknare. Att föremål såsom stenar, knappar, markörer, stickor etc är bra för de yngre eleverna, 

medan äldre elever ska kunna utveckla sitt kunnande i matematik utan stöd av laborativt material. 

Att bruket av laborativt material har en avgörande betydelse för matematiklärandet oavsett 

elevernas ålder och kunnande. Det förhållningssätt som bäst passar ihop med arbete i en 

matematikverkstad är det tredje alternativet, enligt författarna. Det är dock viktigt att kollegialt 

diskutera de olika sätten ( 2010). 
 

3.5 Varför laborativ matematik?  

 

Enligt Lpo 94 och Lpfö 98 så ska: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 

 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

 

Enligt Skolverkets rapport Lusten att lära upplever många elever matematikinlärningen som 

lustfylld i vissa undervisningssituationer. Det är när engagemang, upptäckarglädje och aktivitet 

finns hos både elever och lärare, då utrymme lämnas åt känsla och tanke. Kännetecknet för sådana 

undervisningsituationer är också att de varierar i innehåll och arbetsform. (2003). 

 

Enligt Rystedt och Trygg skapas bättre förutsättningar för elevers inlärning i matematik när de får 

möjlighet till laborativt arbete. Eleverna kan då använda sig av praktiskt arbete, vilket leder till att 

de blir mer aktiva i sitt eget lärande (2010). Författarna beskriver vidare att lärare berättar om hur 

laborativ matematikundervisning ökar elevernas intresse för ämnet . Får eleverna tillgång till 

laborativa aktiviteter påverkas deras syn på matematiken positivt och ger även en vidare syn på 

densamma. Detta i större utsträckning än om de bara tillåts arbeta matematiskt med siffror och 

bokstäver i en bok. 

 

Även Berggren och Lindroth (2004) tolkar kursplanen från 2000 som att vi bör använda 

laborationer i matematikundervisningen under alla skolår, som ett naturligt inslag. De menar 

utifrån lång erfarenhet med laborativ matematik att det utmanar eleverna utifrån deras egen nivå, 

väcker deras intresse, bidrar till att eleverna blir mer aktiva, fungerar positivt för elever med läs- 

och skrivsvårigheter, kan användas som ett diagnostiskt arbetssätt, gynnar elevernas matematiska 

språk- och begreppsutveckling och gör matematiken roligare! (Berggren & Lindroth, 2004). 

Berggren och Lindroth menar att vi med laborativ matematik kan skapa större möjlighet till att få 

eleverna nyfikna. De tycker att eleverna ska få vara kreativa och som lärare är det viktigt att ta 

tillvara på deras kreativitet. De ser gärna att man använder sig av ett gemensamt problem som 

eleverna sedan får lösa individuellt. Eleverna får under arbetets gång nya utmaningar inom samma 

problemram.  
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Eleverna kommer att lösa uppgifterna/laborationerna på olika sätt som utgår från deras 

erfarenheter, kunskaper, förmåga till abstrakt tänkande och vilken ambitionsnivå de har (2004), 

vilket också kommer att resultera i att de når olika långt och olika djupt i problemlösningen. Början 

skall alltid utgå från en ganska enkel och konkret frågeställning, som alla elever skall ha möjlighet 

att få lyckas med, för att sedan övergå till en mer fördjupad och utvidgad uppgift, som bidrar till 

ökad abstrakt förmåga hos eleverna (2004).   

 

3.6 Matematikverkstad  

 

Vad är en matematikverkstad? 

 
 ”En matematikverkstad kan se ut på många olika sätt men ska alltid vara en plats för  

   lustfyllt lärande. Den ska vara till hjälp för att locka fram nyfikenhet, fantasi och 

   kreativitet och bidra till positiva upplevelser och erfarenhteter av matematik.  

   Elevernas lärande är centralt och aktiviteterna ska leda fram till ett vidgat och  

   fördjupat kunnande i matematik. En verkstad ska vara till för alla elever-såväl de 

   som behöver extra utmaningar som de i behov av särskilt stöd”. 

     (Rystedt & Trygg, 2009:4)   

 

En verkstad kan se ut på olika sätt men önskvärt är att det är en lokal av större storlek, som är 

inredd med inspiration och med ett stort urval av laborativt material, vilket utvecklas och 

underhålls kontinuerligt av både lärare och elever. Önskvärt enligt de lärare som Rystedt och 

Trygg (2009) nämner är att matmatikverkstadslokalen bör vara ett rum där matematikmaterialet 

finns samlat, att det ska finnas möjlighet för elever att att prova olika aktiviteter, komma på egna 

uppgifter, prova egna idéer, diskutera, leka, bygga, spela spel samt lösa olika problemlösningar. 

Det bör också finnas gott om utrymme för en hel klass, gärna tillgång till grupprum för olika 

ämnesområden, gärna ett större rum som passar för dramatisering, tillgång till en plats där eleverna 

kan få visa upp sitt arbete. Önskvärt är också att man har tillgång till vatten och avlopp och att det 

ska vara lätt att kunna gå ut på skolgården. Att arbeta i en matematikverkstad med ett laborativt 

arbetssätt kan vara ett sätt att vidga synen på ämnet matematik. Genom att använda en 

matematikverkstad skapas fler möjligheter för fler elever att kunna upptäcka matematikens 

spännande sidor. Det här arbetssättet ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med sina händer, 

de kan göra undersökningar, diskutera, argumentera och debattera, utveckla sin samarbetsförmåga, 

få använda sig av olika uttrycksformer som bild, form, färg, drama och musik. Att växla mellan 

dessa arbetssätt gynnar eleverna, enligt författarna. I en matematikverkstad ska eleverna erbjudas 

möjligheter att arbeta laborativt, vilket förhoppningsvis bidrar till ökad förmåga att kunna växla 

mellan det konkreta och det abstrakta. Detta sker inte automatiskt utan kräver stöd och utmaningar, 

för att eleverna ska kunna upptäcka matematiken i de laborativa aktiviteterna. Ansvaret för denna 

stöttning och dessa utmaningar ligger hos lärarna, som genom at vara kunniga inom området kan 

hjälpa eleverna att stärka detta samband. Matematikverkstaden behöver naturligtvis innehålla 

laborativt material, för att eleverna skall kunna arbeta laborativt. ”Laborativt material ska fungera 

som stöd och stimulans vid problemlösning och inlärning av grundläggande matematiska begrepp 

och idéer” (Rystedt & Trygg, 2009:19). 

 

Två definitioner av laborativt material som beskrivs i Matematikverkstad kan fungera som grund 

för fortsatt planering av vad matematikverkstaden ska innehålla: vardagliga föremål vilka finns 

som verktyg eller föremål i vardagen, arbetslivet och naturen samt pedagogiska material som är 

speciellt tillverkade – kommersiellt eller av lärare och elever – för matematikundervisningen  

( Rystedt & Trygg, 2009).   
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4 Metod 
 

För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod då denna passar bra när man vill beskriva 

processen kring ett bestämt förändringsarbete på en skola (Patel & Davidson, 2003).  

4.1 Urval 

 

Urvalet av plats för undersökningen var den kommunala enhet som jag arbetar på. Den rymmer 

elever från förskola upp till årskurs 3, i ett mindre område strax utanför Stockholm. Det går cirka 

105 elever på skolan, uppdelade i en förskoleklass, två klasser med elever i årskurs 1 och två 

integrerade  klasser med elever i årskurs 2-3.Eftersom skolan avsåg att bygga upp en 

matematikverkstad, kände personalen att de behövde fortbildning och detta skulle ske genom 

studiecirklar. Val av skola och informanter baserade jag på min vetskap om att de skulle vara 

involverade i uppbyggandet av skolans matematikverkstad. Det faktum att jag själv skulle vara 

delaktig i denna process och senare skulle stå som ansvarig för verkstadens uppbyggnad, 

påverkade också mitt val.  

 

Planerna var att genomföra observationer under dessa studiecirklar. De personer som skulle delta 

under dessa cirklar var en ansvarig specialpedagog, rektorn och de lärare som arbetade på skolan. 

Urvalet av dessa personer grundades på att det var de som sedan skulle arbeta tillsammans med 

eleverna i verkstaden. Den ansvariga specialpedagogen planerade träffarna utifrån NCM:s 

studiecirkelhandledarbok: Matematikverkstad, ett laborativt arbetssätt, samt en introduktionskurs 

hon deltagit i.  

 

Valet av personer som jag genomförde mina kvalitativa intervjuer med (Patel & Davidson, 2003) 

baserades på deras delaktighet i matematikverkstaden och dess uppbyggnad samt utifrån deras 

olika roller och förutsättningar i denna process. Kvalitativ intervjuteknik valdes med syftet att få så 

mycket information som möjligt kring lärares syn på förhållningssätt, undervisning, planering och 

målsättning. Enligt Johansson och Svedner (1996) skapar kvalitativa intervjuer de bästa 

förutsättningar för detta (Johansson & Svedner, 1996). Urvalet av intervjupersoner bestod av: 

  

 

 Specialpedagogen som var huvudansvarig för studiecirklarna 

 En deltagande lärare (år 2-3) 

 Samt rektorn 

 

 

Rektorn valdes eftersom hon var ytterst ansvarig för hela projektet på skolan. Hon satt även med 

ålägganden från kommunen, som säger att alla skolor ska arbeta med att framställa 

matematikverkstäder vilket grundar sig på samhällets (regeringens) krav på bättre resultat i elevers 

uppnåendemål i matematik. Hon var också den som är ekonomiskt ansvarig och av den 

anledningen väldigt viktig i sin medverkan. 

 

Specialpedagogen som var ansvarig för det initierade arbetet hade fått fortbildning i ämnet, som de 

övriga ännu inte erhållit. Hon var den som höll i alla studiecirklarna och förmedlade där den 

kunskap hon hade. Pedagogen hade även varit på studiebesök på en skola med matematikverkstad.  

 

Läraren valdes i syfte att kunna ge en bild som inte var beroende av tidigare erfarenhet, kunnande 

eller ekonomi. 
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4.2 Metodval 

 

Metodvalet grundades på beskrivningen av vad en kvalitativ studie är, enligt Patel och Davidson 

(2003) i Forskningsmetodikens grunder. 

  

Något förenklat innebär en kvalitativ studie en beskrivning av hela forskningsprocessen. ”I det 

kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & Davidson 2003:103). Av den 

anledningen föll det sig naturligt att välja en kvalitativ form av intervju, vilket innebär att 

intervjupersonen har möjlighet att svara med sina egna ord, det finns ingen mall med ”rätta” svar. 

Denna form av intervjuer används för att: ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet 

hos något t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & 

Davidson, 2003:78). Jag strukturerade mina kvalitativa intervjuer på så sätt att jag ställde samma 

frågor, i samma ordning till alla tre respondenterna. Min förhoppning var att kvalitativa intervjuer 

skulle ge mig mer uttömmande svar, som i sin tur skulle skapa större möjlighet att beskriva 

processen på ett mer verklighetstroget sätt. Därutöver var det viktigt att kunna använda mig av min 

egen erfarenhet, vilket beskrivs av författarna som en fördel när man ska genomföra kvalitativa 

intervjuer  (Patel & Davidson, 2003). 

 

De observationer som genomfördes vid studiecirklarna var av en ostrukturerad karaktär, vilket ofta 

används i utforskande syfte (Patel & Davidsson 2003). Dessa används för att kunna få så mycket 

information som möjligt kring ett visst problemområde. För att kunna göra dessa observationer 

krävs förberedelser och kunskap kring det som ska observeras. Metodvalet av observation används 

för att kunna få så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Det som 

observerades antecknades kontinuerligt med egna ord i ett så kallat löpande protokoll (Johansson 

& Svedner, 1996). Protokollen tolkades och sammanställdes sedan i studien, samt kopplades ihop 

med relevant litteratur.  

 

4.3 Genomförande 

 

Jag började med att gå  till min rektor för att få tillstånd till att genomföra detta under processens 

gång och fick ett muntligt godkännande av henne. Därefter informerade jag den ansvariga 

pedagogen och bestämde tillsammans med henne att jag skulle återkomma med mina tankar och 

idéer till henne i god tid innan det första mötet. Jag berättade för deltagarna i studiecirkeln om mitt 

examensarbete och vad det var jag skulle skriva om. Vid första träffen bad jag om tillstånd att få 

använda våra tankar och diskussioner som ett redskap i min text, vilket alla var positiva till. Jag 

bad ytterligare om att få försöka vara något anonym och objektiv i mitt deltagande under träffarna. 

För att kunna underlätta detta erbjöds jag att föra minnesanteckningar vid våra studiecirklar, vilka 

jag också kunde återgå till för att se om jag kom ihåg samtalen på ett adekvat sätt. Jag berättade 

också om att ingen skulle nämnas vid namn eller skulle gå att skönja identiteten på. Alla deltagare 

kom till första träffen med olika förväntningar på projektet och frågorna var många. För att få svar 

på en del av dessa var rektorn med vid några träffar och inledde den första med att berätta vad 

kommunen hade lagt för planer angående matematik, vilka grundade sig på ett regeringsbeslut: 

”Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom ämnesområdena 

matematik, naturvetenskap och teknik (MNT)” ( Utbildningsdepartementet, beslut 1:2). Det hade 

bestämts att alla skolor i kommunen skulle starta matematikverkstäder för att öka måluppfyllelsen i 

matematik. Rektor informerade vidare om vilka förutsättningar som fanns och vad vi kunde 

förvänta oss angående: finansiering, tid och lokaler. Det skulle satsas pengar på uppbyggandet av 

verkstaden och själva inköpandet av material. Förutom det så skulle alla få göra studiebesök på den 

skola som handledaren hade besökt. Den tid som avsattes i detta tidiga skede var dessa 

studiecirklar som hölls en gång i månaden. Lokaler var de befintliga på skolan, som skulle se över 

och besluta om var verkstaden skulle kunna inrymmas bäst. 
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Enligt studiehandledningshäftet Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och 

utveckla matematikverkstäder var det gynnsamt att lägga upp studiecirklarna vid sex träffar, med 

en månads mellanrum. Detta för att underlätta organiserandet och genomförandet av cirklarna, då 

det skapar en tydlig struktur (Rystedt & Trygg, 2009). Studiecirklarna baserades på den studieplan 

som presenterades i boken. Där beskrivs hur man på ett fördelaktigt sätt kan lägga upp arbetet, 

såsom att det är bra om det får gå lite tid mellan träffarna eftersom det är en omfattande process att 

börja bygga en matematikverkstad och sätta sig in i ett fungerande laborativt arbetssätt. Utöver det 

är det väldigt viktigt med tid till eftertanke, diskussion, reflektion, överväganden och det praktiska 

arbetet (Rystedt & Trygg, 2009). Träffarna var upplagda utefter en mall som fanns med i alla 

deltagarnas pärmar, för att på så sätt få alla förberedda på vad som skulle hända: första träffen – 

uppbyggnadsarbete, andra träffen – laborativt material, tredje träffen – laborativa aktiviteter, fjärde 

träffen – lära matematik, del 1, femte träffen – lära matematik, del 2, sjätte träffen – lärobok, 

dokumentation och styrdokument. Specialpedagogen och rektorn informerade deltagarna några 

veckor innan den första träffen och delade även ut litteraturen som skulle användas: 

Matematikverkstad (Rystedt & Trygg, 2009). Arbetet började sedan med att deltagarna skulle läsa 

ett visst antal sidor i boken innan den första träffen. Under observerationerna förde jag 

minnesanteckningar över hur diskussionerna gestaltade sig och de beslut vi tog. Jag använde mig 

av ett protokoll där minnesanteckningar skrevs ner i form av stödord och namn på de personer som 

uttalade sig för att lättare kunna komma ihåg vad som sade och av vem. Detta skapade större 

möjlighet till att återkoppla till rätt person vid eventuella följdfrågor som kunde dyka upp. Jag 

använde materialet när jag skulle sammanfatta mina resultat i studien.  

 

Intervjuerna jag genomförde utspelade sig i ett och samma rum, med avsikt att skapa trygghet för 

både mig och respondenterna. Innan jag utförde de riktiga intervjuerna tränade jag på en annan 

person, för att också detta skulle ge mig bättre förutsättningar för ett bra resultat. Jag skrev ner de 

frågor som återfinns i början av studien och hade med mig dessa tillsammans med mobiltelefonen, 

som jag använde att spela in intervjuerna med. Jag provade inför alla intervjuer att allt tekniskt 

fungerade, för att minimera riskerna att något skulle misslyckas. Tid och avskild plats bokades 

därefter in för intervju, i syfte att kunna genomföra dem på bästa sätt. De olika intervjuerna tog ca. 

20-30 min per respondent. Inspelningarna lyssnade jag sedan på så fort jag kunde efteråt för att 

kunna repetera och reflektera över vad som sagts. Därefter transkriberade jag dem på datorn, vilket 

tog väldigt lång tid eftersom jag fick lyssna om och om igen. Det svåra var att upptäcka och 

anteckna personernas olika uttryck som inte var med ord. Jag försökte med ord skriva ner om de 

tvekat, skrattat, suckat el.dyl.  

 

Jag lämnade information kring studiecirklarna på samma sätt som vid intervjuerna, vilket syfte jag 

hade, hur jag skulle göra och att de skulle vara anonyma. Vid genomförandet av observationerna 

behöver man registrera allt, vilket kan vara väldigt svårt att hinna med. Det gäller att kunna skriva 

ner nyckelord under tiden, som man sedan kan använda. Jag valde att vara en deltagande, känd 

observatör på grund av att jag skulle vara aktivt deltagande under studicirklarna och skulle 

observera under dessa. Patel och Davidson menar att för att kunna vara en deltagande observatör i 

en grupp så krävs det att alla i gruppen accepterar personen som skall observera (Patel & 

Davidson, 2003:96). De anteckningar jag förde renskrev jag så fort jag kunde efteråt för att på 

samma sätt som i intervjuerna kunna repetera och reflektera över vad som hänt och vad som sagts. 

Detta renskrev jag sedan på datorn och använde därefter tillsammans med mitt övriga material för 

att sammanställa min studie. 
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4.4 Etiska aspekter  

 

I mina intervjuer och vid observationerna hade jag som avsikt att förhålla mig objektiv. Jag 

beskrev för de deltagande vad, varför och hur jag skulle gå tillväga. I Vetenskapsrådets rapport från 

2005, Vad är god forskningssed? beskrivs etiska regler som gäller vid forskning och insamlande av 

data: ” Ett krav som man kan resa på all forskning är att forskaren vid analys, tolkning och 

presentation av sina egna resultat eller vid citering av andras aldrig förvränger eller förskönar 

resultaten i syfte att få stöd för sin tes” (Gustafsson, Hermerén, Petersson, 2005:16). 

 

Det var väsentligt att beskriva hur viktig lärarnas medverkan var och sätta det i relation till deras 

egen delaktighet i matematikverkstaden. På så sätt kunde även de följa sin egen och verksamhetens 

förändring på ett tydligare sätt. ”Till att börja med måste vi klargöra syftet med intervjun eller 

enkäten. I den mån det går, kan vi försöka relatera syftet till individens egna mål. I detta 

sammanhang är det också viktigt att vi betonar individens roll i att få till stånd en förändring, dvs. 

vi klargör att just hans bidrag är viktigt” (Patel & Davidson, 2003:70). Jag berättade även att jag 

hade för avsikt att spela in dem och att jag inte skulle använda deras namn i mitt arbete.  

 

4.5 Databearbetning 

 
Jag transkriberade intervjuerna för att kunna använda dem som underlag i min resultatdel. Jag 

jämförde sedan de svar jag fick i intervjuerna med det jag observerade under studiecirklarna, i syfte 

att öka tillförlitligheten i studien. Jag kategoriserade de uppgifter som framkom utifrån mina 

frågeställningar och jämförde dem med varandra. Jag spaltade upp frågorna och satte in de olika 

svaren och observationer som jag genomfört, under de olika frågorna. Sedan försökte jag hitta 

samband mellan de olika delarna kopplat till frågorna och svaren på dem. För att få en så korrekt 

skildring som möjligt av dessa så lyssnade jag flera gånger på de inspelade intervjuerna och 

antecknade på nytt för varje gång. Sedan jämförde jag de olika dokumenten och lade till det jag 

ansåg framkommit under samtliga uppspelningar. Även under observationerna förde jag små 

anteckningar som gällde de deltagandes olika uttryckssätt, såsom läten, kroppshållning och 

ansiktsuttryck.För att uppnå ett så bra resultat som möjligt transkriberade jag dem så fort jag kunde 

efter att de var genomförda. Jag renskrev dessa på datorn och lämnade uttrymme för ytterligare 

anteckningar som jag eventuellt skulle komma att behöva skriva in i texten efteråt. Jag avsatte 

alltid tid direkt efter intervjuerna och observationerna för att kunna reflektera och skriva ner 

eventuella tankar som uppkommit i samband med det jag antecknat och spelat in, vilket enligt Patel 

och Davidson (2003) är en fördel eftersom de då fortfarande finns färskt i minnet (s.119). Inför 

slutbearbetningen av materialet läste jag sedan igenom mitt textmaterial flera gånger, samt skrev 

ner ytterligare kommentarer som jag ansåg viktiga. Detta gjorde jag på en kopia av orginaltexten 

för att sedan kunna skriva in den i originalet. 

 

I slutbearbetningen varvade jag sedan citat från intervjuer och anteckningar från observationerna 

med mina egna tolkningar. Detta förfaringssätt kännetecknar en bearbetad slutprodukt för en 

kvalitativ studie, enligt Patel och Davidson (2003). 
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4.6  Validitet och reliabilitet 

 

Enligt SAOL betyder reliabilitet ”tillförlitlig” (2007:751) och validitet betyder ”ett tests förmåga 

att mäta det som det skall mäta” (2007:1 055). I min studie har jag dock använt mig av 

beskrivningar gjorda av Patel och Davidson (2003) i Forskningsmetodikens grunder. Där beskrivs 

kvalitet i kvalitativa studier, vilket skiljer sig från hur det förhåller sig i kvantitativa studier. 
 

I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan  

stärkas med god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid  

själva mätningen. I det kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser,  

att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller  

en kultur. Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen. 

                                        
    (Patel & Davidson, 2003:102-103) 

 

Validiteten i min studie har jag försökt bygga på den process jag fått vara delaktig i och som jag 

observerat och även intervjuat andra deltagare kring. I mitt arbete har jag strävat efter att tolka det 

jag studerat utifrån en viss förförståelse och rätt underlag för det/dem jag studerat, för att på så sätt 

kunna göra ”en trovärdig tolkning” (Patel & Davidson, 2003:103). När jag har använt mig av de 

två olika datainsamlingsmetoderna, intervju och observation och sedan vävt ihop dem, har jag 

skapat större möjligheter till att kunna återge en så fyllig bild som möjligt. Jag har även kopplat 

ihop min teoretiska del med det jag studerat i analysen, då jag anser att det kan ge en bild av det 

studerade utifrån olika perspektiv, vilket i sin tur kan skapa ”underlag för mångfald i tolkningen” 

(2003:104-105). Det innebär att jag försökt bedöma min reliabilitet utifrån de unika situationer som 

jag undersökt. Jag har inte försökt sträva mot att få samma bild av alla deltagare, utan variationen i 

deras observerade (intervjuade) beteende är det som utgjort grunden för min beskrivning av själva 

processen. När jag sedan sätter detta i förhållande till min tolkning av densamma, med hjälp av 

teoretisk bakgrund, får jag en bild av hur hög reliabiliteten kan tänkas vara. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är det svårt att hitta tydliga regler, tillvägagångssätt eller kriterier för att uppnå 

god kvalitet i kvalitativa studier vilket beror på att de kvalitativa studierna i stor utsträckning är 

unika. De anser att för att kunna få en god kvalitet i en sådan studie behöver forskaren kunna 

beskriva forskningsprocessen på ett så tydligt och bra sätt, att den som läser den tydligt kan se 

vilka val forskaren gjort (Patel & Davidson, 2003).  
 

Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens 

förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattas av studien valts  

ut, i vilken kontext och i vilka situationer studien genomförts, hur information  

samlats in och transkriberats till hur analysen genomförts och hur resultatet  

har redovisats. Om den kvalitativa forskningsrapporten författas med detta i åtanke  

kan detta stärka vad som menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang. 

      

    (Patel & Davidson, 2003:106) 

 

Utifrån dessa kriterier anser jag att validiteten på min studie är god. Jag har studerat processen och 

satt den i relation till relevant litteratur. Reliabiliteten anser jag också vara god, då jag genomförde 

intervjuer och observationer på ett likvärdigt sätt. 
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5 Resultat och analys  
Jag redovisar här mina resultat utifrån mina frågeställningar, följt av en analys.   

 

5.1 Hur ser processen med att starta en matematikverkstad ut? 

 
I början var endast rektorn tilsammans med övriga rektorer i kommundelan delaktiga i beslut 

angående uppstartandet av matematikverkstäder. De gick sedan ut till sina enheter och valde där ut 

nyckelpersoner som skulle starta projektet. Dessa personer fick i uppdrag att sammankalla de 

delatagande pedagogerna och informera dem om vad som förväntades av dem i det första skeendet. 

De skulle läsa vissa sidor i boken som de fått innan första studiecirkelträffen. De meddelades även 

om tid och plats för densamma i god tid innan mötet. I det inledande skedet informerade rektorn 

om syftet med projektet, vilka resurser som skulle komma att kunna tillgås i form av tid och 

pengar. Därefter bestämdes vilka tider som  dessa cirklar skulle vara på och fortsatt gemensam 

planering för upplägget på de gemensamma träffarna. Allt detta antecknades och sparades i en 

pärm som under processens gång fylldes på med anteckningar från alla träffar.Själva processen 

startade när ledningen meddelade att skolan skulle starta en matematikverkstad. Tankarna började 

ta form hos deltagarna redan innan första träffen, hur skulle det gå till, var ska den vara, vem ska 

ha tid till att ordna det, har vi pengar till detta, klarar jag av det? Det var en del av de funderingar 

som visade sig i början av denna process. Vid första träffen strukturerades många av dessa frågor 

upp och nya tankar dök upp. Gruppen enades om att det var väldigt viktigt med tydlighet och 

struktur i arbetet med att starta matematikverkstaden. Diskussioner och delaktighet ansåg alla var 

nyckeln till att arbetet skulle kunna genomföras på ett effektivt och bra sätt. Processen formades 

sedan utefter att alla fick vara delaktiga och att diskussionerna var engagerande. Alla fick komma 

till tals och kompromisser genomfördes. I det inledande rbetet ställdes frågorna: vad är matematik 

och har vi en gemensam kunskapssyn, hur arbetar vi idag och vad är laborativ matematik? Detta 

utgjorde sedan grunden till det fortsatta arbetet och i själva processen, som en form av inventering. 

Studiecirklarna fortsatte i samma form under en längre tid, med återkommande diskussioner 

kopplade till litteraturen. Ur diskussionerna mynnade tänkbara former för hur matematikverkstaden 

skulle kunna byggas på den studerade enheten. Cirkelträffarna låg med en månads mellanrum för 

att deltagarna skulle ha möjlighet till reflektion. En av de viktigaste förutsättningar för detta arbete 

och process har varit att ha en medveten plan. Den observerade gruppen har utgått från den 

projektplan som beskrivs i Matematikverkstad (Rystedt & Trygg), där dessa punkter återfinns: det 

ska finnas ett syfte med det som ska göras, det behövs mål med arbetet, avgränsningar är viktiga, 

översikt av resurser, behov av en projektledare, skolledningen, delaktighet, nyckelpersoner, en 

tidsplan, vikten av dokumentation, vad kan gå fel (kritiska punkter) och om utvärdering ska göras?  

 

Projektplanen som följdes såg ut på detta sätt: 

 

- Syfte, varför gör vi detta, vad och hur ska den användas? 

- Mål, när ska vi börja använda verkstaden, när ska den vara klar och vad innebär det? 

- Avgränsningar, det bör finnas begränsningar på vad som ska göras inom ramen för projektet. Allt 

ska inte göras parallellt och samtidigt. 

- Resurstillgång, hur mycket pengar är avsatta till detta, vilka lokaler finns tillgängliga, vilken 

personal finns tillgänglig? 

- Projektledare, att föredra att en person är huvudansvarig för hela projektet. 

- Skolledning, vilka förväntningar finns eller ska finnas på den och vad kan den förvänta sig på 

gruppen? Ska ledningen vara med i gruppen? 

- Delaktighet, hur och när ska kollegor få information och bli delaktiga, vilka förväntningar kan 

ställas från kollegorna? 

- Nyckelpersoner, vilka personer eller miljöer kan vara en tillgång till projektet? 

- Tidsplan, bestämda mötestider är oerhört viktiga, här är det även bra att bestämma vem som gör 

vad under processens gång. 

- Dokumentation, hur dokumenterar vi, minnesanteckningar från möten, bestämma vilket behov 

man har tillsammans? 

 



 16 

- Kritiska punkter, vilka punkter skulle kunna vara kritiska under projektet, lista dessa och gör 

en plan över hur de ska kunna undvikas eller hanteras. 

- Utvärdering, vad ska utvärderas och när, vem gör den, varför och för vem? Hur genomförs 

återkoppling och uppföljning av utvärderingen? 

-  

Utifrån dessa punkter startades den process som skolan gick igenom i arbetet med att starta en 

matematikverkstad.  
 

De kritiska punkter som framkom under processen var inställda möten, val av befintlig lokal, tid 

till att som lärare få upptäcka och gå igenom allt det nya materialet och bekanta sig med själva 

rummet. För att kunna hitta och veta var allt det nya materialet skulle finnas i rummet.Som tänkt 

kritisk punkt nämndes eventuell svårighet att hinna gå iväg med eleverna till rummet. 

 

Att utvärdering av själva matematikverkstaden och dess uppbyggnad var nödvändig var inga tvivel 

kring men sköts lite på framtiden. Det som beslutades var den egna utvärderingen tillsammans med 

eleverna, som varje lärare själv  ansvarar för efter varje tillfälle de använt verkstaden. 

 

Analys 

 
I en analys av processen i studien kan det nämnas hur viktig delaktigheten, strukturen och 

tydligheten varit. Den projektplan som skolan följde under studiecirklarna var av stor vikt för 

arbetet med att starta matematikverkstaden. Den bidrar till ett strukturerat arbete som underlättar 

hela processen och därmed hela arbetet.  

 

Enligt Ulf Blossing (2007) är processen ett förbättringsarbete som består av fyra faser, initiering, 

implementering, institutionalisering och spridning. Analyserar man dessa fyra faser utifrån den 

process som min studie beskriver, ser man  likheter mellan hans beskrivning och den studerade 

processen. Processen inleddes med att skolan tog hem nya idéer och de mer insatta och djärva 

startade, alltså specialpedagogen. Rektorn och specialpedagogen använde sig också av olika 

strategier i det fortsatta arbetet såsom, en lägesbedömning, probleminventering, skolideologiska 

samtal, konsultering av annan skola samt inplanerat studiebesök på en skola med verksam 

matematikverkstad.  

 

Implemeteringsfasen började i och med att rektorn introducerade tankarna och idéerna angående 

det kommande arbetet med att starta verkstaden. De reaktioner som då uppstod var både positiva 

och negativa, vilket stärker Blossings (2007) teorier om att ett motstånd kan vakna på allvar i 

denna fas, samt att oväntade svårigheter kan uppstå. Det som också kan hända i denna fas är att 

entusiasmen som finns från början har en tendens till att övergå i trötthet och besvikelse, vilket 

upplevdes av vissa på skolan. Det finns enligt Blossing olika funktioner och roller i 

implementeringsarbetet, hävdare av målen, visionärer, uppfinnare, tidiga tillämpare, pådrivare, 

kvarhållare och granskare (Blossing, 2007). Och alla dessa olika roller såg jag i den personalgrupp 

som studien omfattade. 

 

Den sista fasen handlar sedan om spridningen av själva arbetet, för att få alla delaktiga och 

engagerade. Detta ansvar lades på de lärarna som deltog i studiecirklarna, vilka sedan fick i 

uppdrag att sprida denna kunskap vidare på skolan, med projektledaren som huvudansvarig. 

Tidigare och beprövad erfarenhet enligt Rystedt och Trygg (2010) visar att det är bäst att börja 

bygga matematikverkstaden och därefter utbilda all personal som ska använda den, vilket skapar 

större möjlighet för dem att lära känna arbetssätt, material och aktiviteter (Rystedt & Trygg, 2010). 
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5.2 Vilka förväntningar har pedagogerna i undersökningen på en 

matematikverkstad och vilka ställningstaganden/synpunkter ligger till grund 

för dessa? 

 
Observationsresultat 

 

Inledningsvis fick alla deltagare tala om vilka förväntningar de hade inför den kommande 

förändringen.  Alla var inte helt överrens om varför skolan skulle ha en matematikverkstad, utan 

ville fortsätta sitt arbete som vanligt i klassrummen. Det diskuterades fördelar och nackdelar, där 

den ansvariga pedagogen var noga med att låta alla få komma till tals.  

 

De fördelar man kunde se var att alla skulle ha tillgång till ett ”nytt” inspirerande rum fullt av bra 

och konkret material. En annan fördel var att de skulle få lära sig mer om laborativ matematik och 

hur de skulle kunna förmedla det på ett bra sätt. Att eleverna skulle få möjlighet att på ett mer 

varierat sätt kunna lära sig matematik, var självklart också en fördel. De ord som nämndes i 

samband med förväntningarna var, nytändning, utvecklande för både vuxna och barn och att det 

måste få ta tid. 

 

Nackdelarna som deltagarna uttryckte låg mer på den personliga nivån och deras oro för att inte 

hinna med och inte klara av det laborativa arbetssättet. Samtidigt som den ekonomiska faktorn 

spelade in, dök frågor upp som handlade om varifrån pengarna skulle tas, om det gick på den 

befintliga budget. Ytterligare en fråga som ställdes var i vilket rum verkstaden skulle inredas, 

byggas upp. Den frågan grundades på vetskapen om hur få rum som fanns att tillgå på enheten och 

en oro inför hur det skulle påverka var och en: ”Ja, men vi kan ju inte ha den i snicken för då har 

vi ju ingenstans att vara när vi ska snickra,” sade en av deltagarna. En del av de deltagande lärarna 

uttryckte sin oro inför att de inte riktigt visste vad en matematikverkstad var och hur den 

fungerade. Det skapade svårigheter för dem att ha några förväntningar ansåg de. ”Jag förstår ju 

inte själv vad det går ut på”, var det en av pedagogerna som sade, när hon skulle lösa uppgifterna i 

en av de tillverkade matematik lådorna. ”Hur ska jag då kunna förklara det för eleverna, fortsatte 

samma pedagog?” Andra hade lite erfarenhet av ämnet genom diskussioner med kollegor på 

enheter där de redan använde matematikverkstäder.  Dessa personer var något mer positivt 

inställda till det kommande arbetet och hade av den anledningen högre förväntningar än de övriga. 

Någon uttryckte avsaknaden av förväntningar på grund av att de inte ville förändra sina vanliga 

rutiner och lektioner. Det uttrycktes så här: ”Hur ska jag hinna gå dit och ska jag ta med mig alla 

barn då, det kommer ju inte att gå. Det blir ju alldeles för jobbigt!” 

 

Den pedagog som var ansvarig för studiecirklarna hade med sig erfarenheter från både litteratur 

och studiebesök på enheter där matematikverkstäder redan var etablerade. Hon grundade av den 

anledningen sina ställningstaganden och synpunkter på detta. De övriga hade inte så mycket att 

luta sig emot, förutom de egna farhågorna och erfarenheter av förändring, vilket gjorde dem en 

aning benägna att vara skeptiska. De uttryckte att det var svårt att ha en åsikt utan att riktigt veta 

vad det var man skulle ha en åsikt kring.  

 

De som hade hört talas om matematikverkstäder från något håll, ansåg sig utifrån det ha en åsikt 

om hur och vad det var. De sade själva att deras åsikter grundades på dessa och att de inte kunde 

avgöra innan det genomförts på den egna enheten. De ställningstaganden som gjordes var av den 

anledningen olika, beroende på vilken tidigare kunskap och erfarenhet man hade.  Den egna 

matematiska kunskapen låg nog också till grund för eventuell skepsis. Det var någon som uttryckte 

en viss frustration och rädsla kring sin okunskap vad det gäller ett mer laborativt arbetssätt. 

Samtidigt kunde en del andra känna osäkerhet kring frågan om när man skulle kunna gå dit och hur 

man skulle använda materialet. En viktig diskussion som uppstod efter att lärarna läst i boken 

Matematikverkstad, var hur de skulle se på konkret och laborativt material.  
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Lärarna höll fullständigt med om att det är ju inte materialet i sig som skapar lärande, bara för att 

det finns tillgängligt. De menade att man måste använda materialet så att det uppstår lärande. Deras 

egen förståelse för vad laborationen går ut på är väldigt viktig och varför de ska genomföra den, 

det måste finnas ett tydligt syfte med det de gör. Diskussioner tillsammans med eleverna är också 

nödvändiga för att de ska kunna lära sig och förstå det de gör. Först då kan det konkreta materialet 

som vi laborerar med vara lärande.  

 

Diskussionerna i detta skede handlade även om valet av att starta och delta i en 

matematikverkstad. Var alla tvungna att delta i denna process och därefter arbeta med verkstaden?  

Rektor hade ett entydigt svar på dessa frågor, ja och det förväntades att alla skulle göra det utifrån 

en professionell inställning till att genomföra det på bästa sätt.  

 

Intervjuresultat 

 

Rektorn berättade om sina förväntningar på att med en matematikverkstad kunna öka 

måluppfyllelsen i ämnet matematik i och med att hon förväntade sig en mer varierad undervisning 

som skulle gynna fler elever. Hon förväntade sig även stort engagemang från de deltagande 

lärarna, som sedan hade till uppgift att förmedla detta till alla anställda på enheten. Hon uttryckte 

också en förväntan om ett mer lustfyllt och varierat lärande, både för eleverna och för lärarna..  

 

Specialpedagogen, som var ansvarig för det inledande arbetet med matematikverkstaden hade 

höga förväntningar på det begynnande arbetet med matematikverkstaden. Hon poängterade vikten 

av att vi måste göra något för att förändra matematikundervisningen, i syfte att öka elevers 

matematikkunskaper. En matematikverkstad skulle enligt henne kunna gynna detta och även 

utveckla de deltagande pedagogerna positivt i vår lärarroll. En verkstad ska fungera utvecklande 

och lärande för både barn och vuxna, där arbetet ska vara mer konkret än det varit innan samt att 

det ska utformas och anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och behov. Enligt henne 

skulle en matematikverkstad i allt större omfattning kunna bidra med att göra matematiken 

roligare och mer förståelig för fler elever.  

 

Den intervjuade läraren uttryckte förväntningar på förändring och utveckling av 

matematikundervisningen i en matematikverkstad. Hon såg stora utvecklingsmöjligheter i att 

kunna möta alla elever på ett mer individanpassat sätt. Hon trodde att ett arbete som bygger på mer 

laborativ matematik kommer att gynna fler elever, vilket skulle öka måluppfyllelsen i matematik. 

Även hon hade förväntningar på att matematiken skulle komma att att upplevas mer positivt av 

fler elever, när de får möjlighet att arbeta i en matematikverkstad.  

 

Analys  

 
De förväntningar som uttrycktes genomsyrades av möjlighet till ett mer lustfyllt lärande, för både 

elever och lärare. Det förväntades att en matematikverkstad skulle komma att bidra med ett mer 

varierat sätt att bedriva matematikundervisningen, vilket skulle kunna öka lusten till lärande i 

matematik. De flesta upplevde skapandet av verkstaden som något positivt och såg framemot ett 

ökat laborativt arbetssätt. Rystedt och Trygg (2010) beskriver hur lärare anser att laborativ 

matematikundervisning kan bidra till ett större intresse hos eleverna inför ämnet matematik, som i 

sin tur påverkar lärandet positivt (2010). Kan lärandet påverkas positivt skapas större möjligheter 

för elever att nå måluppfyllelsen i matematik, som var en av förväntningarna som nämndes i 

studien. Rystedt och Trygg beskriver även farhågor hos lärare angående det laborativa arbetet i 

form av att det skulle vara tidskrävande, vara beroende på skolans ekonomi och att en del elever 

skulle tycka undervisningen var barnslig (2010). En del av dessa funderingar delades även av 

deltagarna, såsom avsaknad av tid och oro över den ekonomiska aspekten vilket togs upp till 

diskussion under studiecirklarna.  
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Vidare finns det kopplingar att göra till rapporten Lusten att lära, där de nämner olika teorier 

som påverkat utformningen av våra nationella läroplaner. En av dem, kognitiv teori, handlar om 

hur yngre elever lär sig genom att göra (konkret), för att kunna förstå. Detta skapar större förståelse 

för elevernas lust att lära och deras glädje i att klara av dessa handlingar (Skolverket, 2003). 

Förväntningarna var höga just kring detta område i de diskussioner som fördes under 

observationerna och i intervjuerna. Deltagarna kunde se många fördelar med att eleverna skulle få 

större möjligheter till att arbeta konkret i verkstaden. Förväntningarna inom just denna fråga 

diskuterade även utifrån vikten av lärarnas engagemang, kunskap och förmåga till att inspirera i 

laborativt arbete. Alla var inte lika säkra på sina kunskaper i detta och förmedlade detta till 

gruppen. I dessa fall skiljde sig förväntningarna något på grund av egen osäkerhet, det sattes då i 

relation till målen i Lpo94: ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (2005:11).  

 

5.3 Hur vill pedagogerna att en matematikverkstad ska se ut och vad ska den   

innehålla, samt varför? 

 
Observationsresultat 

 

Den bild av en matematikverkstad som de deltagande lärarna i studiecirkeln hade, var att den 

skulle vara inspirerande, lustfylld, färgglad och stimulerande. Det var viktigt att rummet som skulle 

användas var rymligt och att det kunde inredas som en inbjudande verkstad. Det fick inte vara en 

liten yta som skulle pressas in och fungera som en verkstad, utan alla var överrens om att vi 

behövde hitta ett rum för detta ändamål. Det var även viktigt att det skulle finnas fria ytor där 

eleverna kunde utöva sina matematiska uppgifter, med plats även för några få bänkar. Lärarna ville 

också att verkstaden skulle inredas med inbjudande färger och att allt material skulle finnas 

tillgängligt och synligt för alla. Samtliga deltagare var överrens om att verkstaden skulle innehålla 

inspirerande och inbjudande material, samt vara ett inbjudande rum för lärande. Efter några träffar 

och studerandet av NCM:s hemsida formades idéer om hur de kunde utforma sin matematik-

verkstad och vad den skulle innehålla. Den skulle utformas med inbjudande färger och former, med 

en tydlig struktur över materialet som skulle finnas där. Alla var överrens om att det skulle finnas 

mycket konkret laborativt material som kunde användas i undervisningen av matematiska begrepp, 

såsom: talbegrepp, algebraiska begrepp, geometriska begrepp m.m. Diskussionerna utgick härifrån 

att det i kursplanen står att skolan skall sträva mot att eleverna erhåller förståelse för dessa begrepp 

(Skolverket, 2009). 

 

Intervjuresultat 

 

De tre intervjuade respondenterna var alla överens om att de behövde en bra, rymlig och 

inspirerande lokal. De ansåg att rummets utformning och innehåll var avgörande för hur 

matematikverkstaden sedan skulle komma att användas. Rektorn berättade också om vilka 

ekonomiska förutsättningar som skulle finnas till förfogande, i uppbyggandet av och arbetet med 

matematikverkstaden. De ansåg även att lokalen skulle vara lättillgänglig och efterlyste ett 

eventuellt schema över tider som olika grupper skulle kunna boka in sig på. En av lärarna sade, 

”För att jag ska börja använda rummet så behöver jag nog en tid som är min, då jag vet att det jag 

bara kan ta min grupp och gå dit”.  

 

Under intervjuerna framkom önskemål om nytt fräscht material, som ska locka till lust att lära. Det 

material som de beskrev för mig skulle vara konkret och inspirera till att få användas. Som 

exempel nämndes klossar, volymbägare av olika slag, meterhjul, tärningar och timglas m.m. De 

intervjuade såg det önskvärt att de skulle få köpa in sådant nytt inspirerande laborativt material. De 

nämnde också att det var viktigt att de fick ta del av erfarenheter och idéer från NCM:s hemsida 

och även ett studiebesök på en skola som har en befintlig matematikverkstad, allt för att själva 

kunna bli inspirerade till att utforma en egen verkstad.  
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De ansåg också att det var oerhört viktigt att materialet skulle vara lättillgängligt och tydligt 

strukturerat. En av dem nämnde: ”Jag vill kunna hitta när jag kommer in i rummet, annars kommer 

jag nog inte att gå dit. Det ska inte ta mera tid än när jag arbetar i klassrummet.” 

 
Analys 

 
Alla deltagare var överrens om att rummet som skulle bli matematikverkstad behövde vara rymligt 

och inspirerande. Några punkter som Rystedt och Trygg (2009) anser vara av stor vikt i 

uppbyggandet av en matematikverkstad, är att skolledningen är delaktig redan från början. Det är 

avgörande för hur planeringen av det tänkta arbetet kommer att se ut. Ledningen initierade arbetet 

med att informera om vilka resurser som fanns att tillgå både ifråga om tid, plats och ekonomi 

m.m. Här begränsades arbetet en aning i och med att det på skolan inte finns så många tillgängliga 

bra utrymmen, för att skapa en verkstad. ”Med god tillgång på material är det nödvändigt med 

förvaringsutrymmen i form av skåp och lådor. Om allt material är synligt kan det ge ett oroligt 

intryck och det finns elever som då får svårt att koncentrera sig” (Rystedt & Trygg, 2009:16).  

 

Alla deltagare fick vara delaktiga i beslutet om vilket rum som till slut skulle bli 

matematikverkstad. Beslutet kring detta grundades på de olika erfarenheter och kunskaper kring de 

olika utrymmen som de olika personerna hade. Utifrån boken Matematikverkstad togs sedan idéer 

om hur lokalen skulle kunna utformas, där några tankar och förslag framkommit, som jag beskrivit 

tidigare i min studie. När Rystedt och Trygg (2010) beskriver hur lokalen bör vara utformad tar de 

även upp vikten av rymliga lokaler, där utrymme ska finnas för att eleverna på olika sätt ska kunna 

uttrycka det som de lär sig. De ska ges möjligheter till att använda sig av olika språkliga uttryck: 

skrift, tal, bild och kroppsspråk. Möjligheterna till att öka elevers lust att lära när detta finns 

beskrivs i Lusten att lära. Det beskrivs av en av de teorier som ligger till grund för våra läroplaner, 

symbolisk interaktionism, som nämnts  i den teoretiska bakgrunden. I denna teori tar man fasta på 

hur elevers lust att lära visar sig i hur dessa olika språk kan komma till uttryck i olika 

kommunikationssystem:” konst, drama, musik, rörelser, spel och lekar” (Skolverket, 2003:10). 

 

Lärarna beskrev hur de önskade att rummet skulle kunna se ut med inspirerande färger och former, 

med tillgång till stora ytor för att kunna inspirera eleverna till att få röra sig i sin 

matematikinlärning. Att få möjlighet till att leka/spela in matematiken tillsammans med barnen.såg 

lärarna som ett positivt inslag. Enligt deltagarna var det viktigt att verkstaden innehöll pedagogiskt 

inbjudande, konkret, laborativt material, som skulle sorteras utifrån de olika arbetsmoment som  

ingår i matematikundervisningen, läroplanerna. Det var viktigt att indelningen av materialet var 

väldigt tydlig utifrån de olika moment som stod i kursplanen. Det skulle skapa ordning och reda 

och göra förutsättningarna för ett flitigt användande av verkstaden mycket större. Hittar man i 

rummet och vet var och vad man ska göra så används det på rätt sätt och vid fler tillfällen, ansåg 

deltagarna. Enligt Rystedt och Trygg (2010) har människor i alla tider använt material för att hålla 

ordning på antal och som redskap för beräkningar. Konkret material underlättade beräkningar 

enormt förr, det kunde vara användandet av handens fingrar eller olika föremål. Användandet av 

konkret material försvann med tiden i och med att skriftliga räknemetoder började tas i bruk. 

Arbete i matematikverkstäder gynnar återinförandet av konkret material och ett laborativt 

arbetssätt. ”Laborativt material ska fungera som stöd och stimulans vid problemlösning och 

inlärning av grundläggande matematiska begrepp och idéer” (Rystedt & Trygg, 2010:19). Det 

laborativa materialet blev vanligare i matematikundervisningen under 1900-talet igen, på grund av 

olika saker. En av dessa faktorer var en förändring av föreställningarna kring hur barn lär sig, att 

förståelsen är väldigt viktig. ”Barn behöver göra många olika erfarenheter som senare ligger till 

grund för lärande på en mer abstrakt nivå” (Rystedt & Trygg, 2010:21).  

 

Enligt författarna är det viktigt att materialet är tilltalande, att det lockar till aktivitet, att det har 

fina, glada färger, bra form och är sköna att ta i. Är det så inspireras barnen till att pröva utan att de 

tänker på att det har med matematik att göra. Då skapas möjligheter för läraren att utgå från deras 

nyfikenhet för att ställa frågor som leder till att eleven förstår matematiken i det (2010). 
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5.4 Hur vill pedagogerna använda matematikverkstaden? 

 

Observationsresultat 

 

Under träffarna i gruppen visade det sig att det var lite olika meningar kring denna fråga. De flesta 

delatagarna såg framemot att få ännu ett redskap att använda i undervisningen i matematik. Någon 

tyckte att den ”gamla vanliga hederliga klassrumsundervisningen” dög och att det inte skulle 

hinnas med att gå till verkstaden. Frågorna om när man skulle hinna gå dit kom upp väldigt ofta, 

likaså frågor kring hur man skulle göra när man väl var där. En del önskade att man kunde få ta 

med sig materialet till det egna klassrummet och andra menade att det inte skulle fungera, för då 

fanns risken att materialet kom bort.  

En fundering som någon av deltagarna uttryckte var: ”Varför ska jag behöva gå till ett speciellt 

rum för att genomföra undervisningen, hur ska jag hitta tid till det, jag kan ju inte dela på mig och 

ta med alla elever på samma gång går ju inte?” 

 

Intervjuresultat 

 

Vid intervjun av specialpedagogen delade hon med sig av sin syn på hur hon skulle vilja att det 

användes. Hon nämnde att det kanske skulle vara bra om alla klasser/grupper hade en  

bestämd tid då de fick besöka matematikverkstaden för att på så sätt få alla att verkligen gå dit och 

med en bestämd tid skulle det vara lättare för lärarna att planera in det varje vecka. Man skulle då 

också kunna undvika att det uppstod dubbelbokningar av lokalen. 

 

Rektorn önskade att alla ville gå dit och att de verkligen skulle göra det. Hon var fullt medveten 

om att en del lärare skulle ha större motstånd till att börja använda verkstaden. I den här frågan var 

hon dock väldigt bestämd: ”Det här är inget man kan välja bort, alla ska använda 

matematikverkstaden i sin undervisning på något sätt”. 

 

Läraren som jag intervjuade såg fram emot att få börja använda verkstaden. Hon hade väntat på att 

skolan skulle få en matematikverkstad, sade hon. Hon berättade om alla de möjligheter hon såg 

med att få undervisa i den: ”Då kan jag gå dit med lite mindre grupper och arbeta utifrån deras 

behov och verkligen hinna med dem. Samtidigt som jag själv får lära mig nya saker eftersom en 

del av det vi kommer att arbeta med gör vi tillsammans, det finns inga färdiga svar utan jag får vara 

medupptäckare i lärandet.” 

 
Analys 

 
Det framkom en viss antydan till att se hinder i processen, istället för möjligheter. Det kan sättas i 

relation till de lärare som beskrivs av Rystedt och Trygg (2010), vilka också upplevde en del 

hinder, t.ex. ekonomi, utrymme och tid m.m. I kontrast till att se hinder så är möjligheterna stora 

enligt en del av deltagarna i min studie. De kan se att arbete i en matematikverkstad kan skapa 

större möjligheter till en utökad bild av hur och vad elever lär sig. Rystedt och Trygg (2010) 

nämner en artikel av Heddens, som beskriver hur lärare kan skapa fler tillfällen att bättre kunna 

upptäcka vad eleverna kan, genom laborativt arbete. Detta kan genomföras genom att lärarna 

lyssnar när eleverna diskuterar, ställer frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, ber dem 

beskriva hur de löst en uppgift antingen genom att rita eller skriva, samt observerar eleverna när de 

arbetar individuellt eller i grupp (Rystedt & Trygg, 2010). Deltagarna i min studie delade vissa 

farhågor med lärare i Rystedts och Tryggs bok Laborativ matematikundervisning - vad vet vi? Där 

återfinns svar från intresserade lärare angående hinder såsom pengabrist, tidsbrist, olika beteenden 

från eleverna, klassrumssituationer, förstörelse av material, övrig hantering av material, att låna 

och lämna tillbaka, samt att göra detta på rätt ställe (2010). För att fokusera på möjligheterna i 

arbetet med verkstaden nämndes även kommentarerna från samma bok, att det är till gagn för 

eleverna om lärarna tror på ett laborativt material och arbetssätt. Om arbetet bygger på att hitta 

strategier för att komma förbi hindren så ökar möjligheterna för elevers lärande avsevärt (2010).  
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Kopplas detta till Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter förstår man hur viktigt det 

är med lärarnas kompetens i att upptäcka och se matematik och förstå hur barnen uttrycker den 

(Solem & Reikerås, 2004). Finns den kunskapen kan en matematikverkstad stimulera dessa sex 

aktiviteter i dess användande. Barn behöver förklara och argumentera för hur de tänker, de behöver 

hitta och kunna orientera sig i rummet (lokalisering), de behöver arbeta med likheter och 

skillnader, egenskaper, former, figurer, mönster, symmetri, arkitektur och konst (design). 

Ytterligare aktiviteter som barn behöver och ägnar sig åt är räkning, med antalsord, räknesystem 

och talsystem. Mätning i form av jämförelser, måttenheter, längd, area, volym, tid, vikt och pengar. 

Lekar och spel ingår också i de sex aktiviteterna som Bishop beskriver, det innebär att barn ägnar 

sig åt rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma,strategispel, tärningsspel och pussel. 
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6 Diskussion 
 

Här diskuteras metodval samt studiens resultat. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
Jag valde att genomföra en studie kring en process som genomgicks vid ett förändrins/förbättrings 

arbete på en skola i en kommun strax utanför Stockholm. Förändringsarbetet bestod av att en 

matematikverkstad skulle byggas på skolan, i ursprungligt syfte att höja måluppfyllelsen i ämnet 

matematik. I mitt val av metod ansåg jag att en kvalitativ studie skulle passa bäst, utifrån hur Patel 

och Davidson (2003) beskriver en sådan, som en studie som beskriver hela forskningsprocessen. 

 

Jag började med att själv läsa in mig på vad ordet process betyder och vad en matematikverkstad 

är, allt för att få en förförståelse inför mitt fortsatta arbete.  

 

Utifrån metod och genomförande anser jag att validiteten på min studie är god. Jag har studerat 

processen och därefter satt den i relation till relevant litteratur. Jag använde samma frågor till alla 

respondenterna, som de inte hade några svårigheter med att svara på. Jag observerade samma 

återkommande deltagare med utgångspunkt från de givna frågorna jag ville få svar på. De 

intervjuade personerna var även delaktiga under observationerna, vilket jag anser höjde 

reliabiliteten på min studie. 

 

De fördelar jag kan se med min metod var att jag själv var delaktig observartör, vilket jag anser 

gynnade mitt resultat. Det underlättade enormt att ha en förförståelse för det jag skulle observera 

och fråga om. Hade jag inte haft det så tror jag att det varit enormt mycket svårare att få fram ett 

förståeligt material som ska beskriva en process. Som nackdelar kan jag se svårigheten med att 

alltid förhålla sig objektiv, vilket jag ibland upplevt som svårt samt att jag avsåg att beskriva en 

process vilket i sig är svårt på grund av att man ska beskriva något ogreppbart. Ytterligare 

svårigheter jag stött på är att jag velat beskriva processen samtidigt som jag ville skildra de 

deltagandes syn på matematik och hur den påverkar processen. Svårigheten ligger i att under denna 

process har diskussionerna kring själva ämnet matematik hamnat lite i skymundan för allt det 

praktiska som har behövt diskuterats. Jag anser att jag utifrån svårigheten att beskriva en process 

har fått relevanta svar på mina frågeställningar. 

 

Utifrån dessa kriterier anser jag att validiteten på min studie är god. Jag har studerat processen och 

satt den i relation till relevant litteratur. Reliabiliteten anser jag också vara god, då jag genomförde 

intervjuer och observationer på ett likvärdigt sätt.  
 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Jag anser att studien visar på ett stort intresse hos de deltagande lärarna av ökad måluppfyllelse i 

matematik, som kan åstadkommas av ett mer laborativt arbetssätt. Det som är viktigt att tänka på 

med det arbetssättet beskrivs av Rystedt och Trygg (2010), utifrån rapporten Lusten att lära: ”mer 

varierad undervisning, relevant och begripligt innehåll, varierat arbetssätt, en minskning av 

lärobokens dominans, gemensamma samtal, ämnesövergripande arbeten, allsidig utvärdering, 

återkoppling, tydliga mål och syften, elevinflytande” (2003:6). Under arbetets gång har det varit 

intressant att observera hur processen gestaltat sig. Av vikt för att processen varit framgångsrik 

anser jag varit att alla inblandade fått komma till tals, vilket gör att de får känna sig delaktiga.  
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Detta i sin tur bidrar till att de i större utsträckning kan känna att förändringen är positiv. Fattas 

beslutet uppifrån och de utförande skall vara de som verkställer utan att få vara med och påverka, 

bidrar det till en mer negativ medverkan.  

 

Oerhört viktigt i denna process har varit diskussionerna vid de studiecirklar som hållits. Där har 

funnits tid och utrymme för att delge varandra tankar och idéer, som jag kunnat koppla till mina 

frågeställningar i studien. Inläsning av litteratur i form av boken Matematikverkstad har också 

bidragit till en större förståelse för det tänkta arbetet. När möjligheter också getts till att under 

dessa cirklar titta på och gå igenom NCM:s hemsida, har det skapat en förtrolighet med denna. 

Skapas dessa möjligheter är chansen större att de medverkande känner mindre oro inför en 

förändring. När det även diskuterats den egna oron inför vad laborativ matematik egentligen är, har 

möjligheter till samarbete och stöttning ökat avsevärt. Den plan som beskrivs tidigare i studien 

kommer att fortsätta följas i arbetet med att färdigställa matematikverkstaden på skolan där studien 

genomförts. Detta skapar fördelaktiga förutsättningar för ett fortsatt gynnsamt arbete med 

matematikverkstaden, såväl i uppbyggandet som i arbetet med eleverna enligt mig. Att arbeta i en 

matematikverkstad kräver kunskaper av lärarna om varför arbetet genomförs och vad det innebär. 

”Vikten av att först inhämta egen kunskap lyfts fram av många av de tillfrågade lärarna. Lika 

betydelsefullt är det sedan med tillgång till nya inspirationskällor, både under uppbyggnaden av 

matematikverkstaden och i fortsatt verksamhet” ( 2010:88). 

 

Jag kan dra vissa slutsatser utifrån min studie som berör uppbyggandet av en matematikverkstad 

och den process som följer med det arbetet. Det man bör tänka på i början är att vara tydlig med 

vilka som ska vara delaktiga i det inledande arbetet. Dessa bör läsa på och skaffa sig egen 

erfarenhet av vad en matematikverkstad är och hur man kan arbeta i en sådan. Det kan ske genom 

att läsa lämplig litteratur, samt göra studiebesök på skolor som använder sig av 

matematikverkstäder. Att studera NCM´s hemsida är också en oerhörd tillgång i att skaffa sig 

kunskap i ämnet. När dessa personer känner att de har skaffat sig tillräckligt med kunskaper kan 

man börja planera för fortsatt arbete. Då bör man se över hur detta ska förankras hos de som 

kommer att beröras av matematikverkstaden. De personer som ska vara delaktiga i arbetet måste få 

ordentligt med information om vad som kommer att hända och vad som förväntas av dem Detta 

ska ske i god tid! Får man de deltagande att känna sig delaktiga från början kommer resultatet av 

arbetet påverkas positivt, enligt mina erfarenheter. Det som också krävs är tid, både för 

diskussioner, reflektioner och det praktiska arbetet i själva verkstaden. En fördel är om en eller två 

personer är ansvariga för hela arbetet och håller i själva studiecirklarna. Deras uppgift kan sedan 

vara att delegera de uppgifter som behöver genomföras. Personen som är ansvarig bör få avsatt tid 

för arbetet med verkstaden, det ska inte läggas på den ordinarie arbetsinsatsen. Då är risken stor att 

personen inte orkar eller att det tar alldeles för lång tid att färdigställa matematikverkstaden, vilket 

jag tror påverkar hela processen och det framtida användandet av matematikverkstaden på ett 

negativt sätt.  

 

Det är också viktigt att dokumentera processen från första början, för att kunna se vad som 

fungerar bra respektive sämre. Jag skulle önska att arbetet tillsammans med eleverna också 

dokumenteras på ett bra sätt. Är det möjligt så skapar vi bättre förutsättningar att kunna utvärdera 

om och hur deras matematikinlärning påverkas av en matematikverkstad. Jag hoppas även på en 

utvärdering från kommunens sida när verkstäderna har varit aktiva ett tag. Genomförs det inte 

någon sådan tror jag att chansen finns att man inte tar arbetet med dessa på största allvar. Då kan 

man ställa sig frågan för vem vi egentligen har startat dem? Idag vet jag inte om vår kommun har 

någon sådan planerad. Önskvärt är att forskning på elevers matematikinlärning genomförs utifrån 

användandet av matematikverkstäder längre fram. Det är oerhört viktigt att alla lärare får möjlighet 

till fortbildning inom detta område. Får de inte det kommer många av dem aldrig att förstå 

innebörden av att arbeta laborativt och med laborativt material.  
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Lärare behöver få reflektera och diskutera kring hur material ska användas, enligt mig. ”Mer 

material ger inte bättre begreppsuppfattning om det inte införs på ett genomtänkt sätt” (2010:86). 

Enligt författarna behöver lärare ha en stabil förankring i både ämnesteori och ämnesdidaktik, samt 

veta vad deras uppdrag är enligt styrdokumenten, för att kunna bedriva ett välfungerande arbete i 

en matematikverkstad. Besitter lärarna detta så skapas en större trygghet, vilket i sig skapar 

möjlighet för dem att upptäcka och omsätta idéer, uppslag och aktiviteter. Detta i sin tur kan 

påverka deras arbetssätt positivt i uppdraget att skapa bästa förutsättningar för varje elevs 

matematikinlärning. I det fortsatta arbetet med matematikverkstaden är min förhoppning att 

diskussioner kring ämnet matematik kopplat till arbetet i verkstaden, kommer att få betydligt mer 

utrymme. Ges de möjligheterna kommer måluppfyllelsen i matematik ha större chans att öka enligt 

mig.  

 

6.3 Fortsatt forskning 
 

Jag skulle vilja se en ännu mer utbredd planerad satsning på fortbildning för alla pedagoger i ämnet 

matematik. Det skulle vara önskvärt anser jag om alla förskolor och skolor fick genomföra 

studiecirklar som denna skola har gjort. Även om dessa inte måste mynna ut i att alla har en 

matematikverkstad, så tror jag att den matematiska medvetenheten skulle öka markant om 

möjlighet till sådan fortbildning ges. Det skulle sedan vara intressant att studera hur mycket den 

ökat och på vilket sätt, både hos lärarna och eleverna. Oerhört viktigt är också att tillåta processer 

att ta tid, vilket även det skulle behövas fortbildning i anser jag. Det skulle vara intressant att ta 

reda på hur mycket tid som läggs ner på fortbildning! 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågorna: 

 

1. Hur ser processen ut? 

 

2. Vilka förväntningar har pedagogerna i undersökningen på en matematikverkstad och 

vilka ställningstaganden/synpunkter ligger till grund för dessa? 

 

3. Hur vill pedagogerna att en matematikverkstad ska se ut och vad ska den innehålla, 

samt varför? 

 

4. Hur vill pedagogerna använda matematikverkstaden? 
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