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Inledning 

Bakgrund 
Idag pågår en debatt i samhället om matematik. Innehållet i skolmatematiken diskuteras. Får 

barn och ungdomar de kunskaper de behöver för framtiden? Det finns olika sätt att se på 

matematiken och människor har olika attityder till matematik. Matematiken anses av alla som 

viktig men många upplever skolmatematiken som svår och tråkig. Det kan bero på att 

innehållet inte upplevs som meningsfullt.  

 

Enligt Gunnar Bergendal, matematiker, professor och tidigare rektor på lärarhögskolan  

i Malmö (citerad i Unenge m fl, 1994) finns det ett behov av en annan matematik i skolan: 

 
     Matematiken har lyft från människornas värld, blivit vetenskap i vår tids mening, den lever i forskarnas  

     samhälle med sina värderingar och trossatser. Och från den världen återvänder den till människorna som en  

     främling, meningslös för många och ändå som ett rättesnöre som skänkt oss ett automatiserat produktionsliv i 

     vilket människan är systemets tjänare när det borde vara tvärt om och som fört oss till randen av  

     mänsklighetens utplåning ( s. 49f. ). 

 

Vi anser att den uppfattning man har om matematik till stor del grundar sig på de möten man 

gjort med matematiken i skolan. Därför är matematiken i skolan viktig. I Skolverkets 

Nationella kvalitetsgranskning 2001-2002 Lusten att lära – med fokus på matematik menar 

man liksom Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) att många barn upplever att matematik 

är roligt och spännande när de börjar skolan men mot slutet av grundskolan är ämnet mindre 

populärt vilket gör att få väljer utbildningar som innehåller matematik. Anledningen till att 

barnen i de tidiga skolåren upplever matematiken som meningsfull är att pedagogerna  

där har barnens och elevernas omvärld och läroplanens (Lpo 94) övergripande mål som 

utgångspunkt, de ser till hela barnet och eleven. Men i grundskolans senare år och i 

gymnasieskolan är det ämnes- och kursmål som dominerar, helhetssynen på eleven är svårare 

att uppnå. Den uppdelning av ämnen som då görs medför att eleven möter många fler lärare. 

Vår uppfattning är att det är ytterligare en orsak till att helhetssynen på eleven minskar. 



”Matematikande” i förskola och skola     

 2

Matematik kommer att bli ännu viktigare i samhället i framtiden. Många yrken kommer att 

kräva ett större matematiskt kunnande (Unenge, 1999). Även i läroplanen (Lpo 94) framhålls 

att vi behöver ställa nya krav på de kunskaper som skolan ska ge för att vi ska kunna klara av 

den nya tekniken. Vi behöver också matematik för att kunna fatta välgrundade beslut i de 

många valsituationer vi möter i vardagslivet, för att kunna tolka information och för att kunna 

delta i beslutsprocesser i samhället. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att få veta hur medvetna pedagoger tänker om sin 

matematikundervisning. Medvetna pedagoger innebär i vår studie pedagoger som har ett 

intresse av hur barn lär och av hur innehållet i matematiken i förskolan och skolan bör se ut. 

Pedagoger som har gjort en aktivt satsning på sin matematikundervisning bland annat genom 

att delta i fortbildning och utvecklingsarbete. Genom studien vill vi belysa vilken syn dessa 

pedagoger har på grundläggande kunskaper i matematik, samt hur barn och elever ska tillägna 

sig dessa kunskaper. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

Hur tänker medvetna pedagoger när det gäller: 

• grundläggande matematikkunskaper 

• arbetssätt och arbetsformer 

• dokumentation 
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Litteraturgenomgång 
Vi börjar med att redogöra för vad styrdokumenten, Lpfö 98, Lpo 94 och grundskolans 

kursplaner och betygskriterier (2000) säger om ämnet matematik, begreppet kunskap, samt 

om barn och elevers lärande. Därefter följer ett stycke där vi tar upp definitioner på matematik 

och olika sätt att se på ämnet. Sedan bearbetar vi aktuell matematikdidaktisk litteratur. I 

litteraturen har vi uppmärksammat synpunkter på och tankar om grundläggande 

matematikkunskaper i förskolan och skolan, olika arbetssätt och arbetsformer i matematik 

samt vikten av att dokumentera. Dessa synpunkter och tankar har sedan legat till grund för 

våra frågeställningar. 

 

Styrdokumenten 
I förskolans läroplan (Lpfö 98) framhålls vikten av att det livslånga lärandet grundläggs 

genom lek och i lustfyllda lärandeformer. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är olika 

uttrycksformer av kunskap som samverkar med varandra. Vidare poängteras att lärande sker i 

samspel med andra liksom att språk och lärande hänger ihop. I Lpfö 98 under rubriken mål 

kan man läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik i meningsfulla sammanhang, 

• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin 

förmåga att orientera sig i tid och rum (Lpfö 98, s 30f). 

 

I läroplanen för grundskolan (Lpo 94) står att läsa att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

elevernas tidigare erfarenheter så att elevernas fortsatta lärande kan utvecklas. Även i 

grundskolan är skapande arbete och lek väsentliga delar i lärandet. Skolan ska vara en god 

miljö för utveckling och lärande där varje elev får uppleva glädjen i att övervinna svårigheter 

och göra framsteg. I strävansmålen i Lpo 94 står att läsa att skolan skall sträva efter att varje 

elev: 

 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
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• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

     inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt  

     utbildning och yrkesinriktning 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda kunskaper som redskap för att 

     - formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

     - reflektera över erfarenheter och  

     - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94, s 11f). 

 

I uppnåendemål i Lpo 94 kan man läsa att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola: 

 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift, 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska,    

sammhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena (Lpo 94, s 12). 

 

Enligt grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) i ämnet matematik ska 

kunskaperna vara sådana att de kan användas i vardagliga situationer. En kunskap som ligger 

till grund för fortsatt utbildning och ett deltagande i samhällets beslutsprocesser. Det betyder 

att skolans matematikundervisning bör ta sin utgångspunkt i elevers vardag och verklighet. 

Den kunskap eleverna tillägnar sig i skolan ska vara användbar nu och i framtiden. 

 

Definitioner av kunskap 
Begreppet kunskap kan liknas vid ett isberg – endast en liten del är synlig (Unenge, Sandahl 

och Wyndhamn 1994). Den mest synliga delen av kunskap är faktakunskapen som är lätt att 

mäta. Det innebär att man vet något. Information, regler och konventioner är exempel på 

faktakunskaper. Färdighetskunskap innebär att kunna utföra olika moment och behärska olika 

redskap. Förståelse är att införliva kunskap i sitt eget sätt att tänka, att göra kunskapen till sin 

egen. Om förståelse uppfattas som en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. 

Förtrogenhet är liksom förståelse den osynliga delen av kunskapen. Förtrogenhet innebär att 

kunna använda tidigare erfarenheter och kunskaper i olika och nya situationer. Dessa fyra 

kunskapsbegrepp formulerades i Läroplankommitténs utredningsdokument ”Skola för 

bildning” och var ett försök att vidga kunskapsbegreppet i skolsammanhang (SOU, 1992:94).  
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Att ha kunskaper i matematik kan enligt rapporten ”Hög tid för matematik” från Nationellt 

Centrum för Matematikutbildning (2001) innebära följande. Att kunna se matematiken som 

meningsfull, användbar och värdefull i vardagsliv, kommande studier och yrkesliv. Att kunna 

se matematikens roll i ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. Att förstå 

innebörden av matematiska begrepp och att kunna använda flera matematiska 

tillvägagångssätt vid olika beräkningar. Att kunna diskutera och argumentera i matematiska 

frågor. Att tänka logiskt och kunna reflektera och förklara matematiska påståenden. Detta 

helhetsperspektiv på matematiken, denna  begreppsliga förståelse, detta behärskande av olika 

procedurer och denna förmåga att kunna kommunicera matematik i tal och skrift är viktiga 

matematikkunskaper. 

 

Definitioner av matematik 
I vår studie använder vi oss av begreppet matematikande. Det står för all den verksamhet som 

innehåller matematik i alla dess former och som försigår inom förskolans och skolans ramar. 

Det kan handla om att prata matematik, att ta in nya språkliga begrepp. Att uppleva matematik 

med alla sinnen genom konst, musik, drama, rörelse och skapande verksamhet. Det innebär 

också att lösa matematiska uppgifter och problem med hjälp av laborativt material och 

tekniska hjälpmedel, enskilt eller tillsammans med andra. Ett ”matematiskt görande” som det 

gängse begreppet matematik inte omfattar.  

 

Malmer (2002) har i en studie refererat till Lgr 80, där det under rubriken mål står att 

matematik ingår i grundskolans undervisning därför att den kan användas för att beskriva 

verkligheten och för att beräkna följderna av olika handlingar. Denna formulering visar på två 

sidor av ämnet, en språklig och en matematisk. Samma författare menar att det är viktigt att 

utveckla båda dessa sidor av matematiken. Löwing & Kilborn (2002) menar att mycket av den 

matematik som lärs ut i grundskolan endast förbereder ett fåtal elever för vidare studier 

istället för att förbereda ett flertal elever för deras kommande arbets- och vuxenliv. 

 

Matematiken har en historisk utveckling. Det är viktigt att känna till vad matematik handlar 

om, vad den kommer ifrån , hur ideér uppfattats, förfinats och utvecklats till användbara 

teorier. Matematiken är en del av vår kultur (Nämnaren, 1996).    
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Ordet matematik kommer av de två grekiska orden mathema som betyder vetenskap och 

techne som betyder konst (Unenge, Sandahl, Wyndhamn 1994). Enligt Utbildnings-

departementets utredning om  matematikundervisningen i skolan 1985-86 (citerad i Unenge  

m fl 1994) beskrivs matematik som: 

 
• en vetenskap, kanske den allra äldsta,  
• i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda hantverk också en konst, 

• ett språk och därigenom ett viktigt medel för kommunikation mellan människor, 

• ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet från vardagslivet till avancerad teknik, 

• en del av vår kultur som spelat stor roll i den historiska utvecklingen inom många områden, inte enbart 

inom naturvetenskap och teknik utan också inom handel och ekonomi (Unenge, m fl 1994 s 17). 

 

Matematikprofessor Tord Ganelius (1966) menar att matematik är en lek. För alla spel eller 

lekar måste man fastställa vissa regler. Matematikens grundläggande regler är inte några 

självklara sanningar utan fritt valda regler. Löwing & Kilborn (2002) anser att matematiken är 

en mänsklig konstruktion som är föränderlig. 

 

Ganelius (1966) menar vidare att matematik inte bara är ett naturvetenskapligt ämne utan 

också ett humanistiskt. Matematiken kan enligt Unenge, Sandahl, Wyndhamn (1994) delas in 

i academic math som är naturvetenskapens språk och uttryckssätt, och den matematiska 

allmänbildningen som hör hemma inom humanoria tillsammans med språk, litteratur och 

historia. Inom den matematiska allmänbildningen finns olika inriktningar såsom 

vardagsmatematik, etnomatematik och situationsmatematik. Dessa inriktningar tar sin 

utgångspunkt i den ”materiella världen”. Begreppet etnomatematik lanserades 1985 av den 

brasilianske matematikern D´Ambrosio. Etnomatematik kan översättas med folkmatematik 

och är en matematik som har människornas vardag som utgångspunkt. Grundidéen bakom 

etnomatematiken är att innehållet i skolmatematiken ska överensstämma mer med den 

matematik som förekommer i vardagslivet.  

 

Situationsmatematik och etnomatematik är former av problemlösning, som utgår från 

vardagliga situationer. Begreppet situationsmatematik är enligt ovan nämnda författare ett 

bättre alternativ till begreppet problemlösning eftersom ordet problemlösning inte 

nödvändigtvis associerar till matematik. 
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Den syn på de matematikkunskaper som ska läras ut i skolan är beroende av de gällande 

styrdokumenten. Även det allmänna samhällsklimatet och de rådande värderingarna som 

kommer till uttryck i medier och samhällsdebatter har stor betydelse för inställningen till 

matematik. 

 

Läroplaner och kursplaner ska kompletteras dels av en kommunal skolplan och dels av en 

lokal arbetsplan. Den lokala arbetsplanen ska innehålla undervisningsmål och en 

inlärningsplan. Arbetet med den lokala arbetsplanen bygger på en diskussion i arbetslagen om 

kunskaps- och lärandebegreppen där pedagogerna med utgångspunkt i olika erfarenheter 

formulerar gemensamma mål (Unenge, Sandahl, Wyndhamn 1994).  

 

Matematikundervisning liksom all undervisning handlar om kulturproduktion och 

kulturreproduktion. Löwing & Kilborn (2002) liksom Carlgren & Marton (2002) menar att 

kunskap från en generation förs över till nästa och kan sägas utgöra ett kollektivt intellekt. 

Heath (1993) och Säljö (2000) menar att det är viktigt att undervisningen startar utifrån de 

uppfattningar barn och elever har och det de kan och vet. Kunskapens utveckling från 

generation till generation måste ske i en sådan takt att det kollektiva intellektet inte bryts ner. 

Stora förändringar i skolans arbete där man helt måste byta perspektiv innebär att det kan bli 

för stora skillnader mellan hemmets, arbetslivets och skolans kultur. För att på sikt utveckla 

det kollektiva intellektet anser Löwing & Kilborn (2002) att det är viktigt att analysera vad 

baskunskap/grundläggande kunskap är. Utifrån detta kan skolan bygga upp ett didaktiskt och 

metodiskt kunnande som bas för utbildning och kompetensutveckling av lärare. 

 

All mänsklig kunskap utvecklas i samspel med andra. Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2001) framhåller att i förskoleåldern är lek, lärande och språk sammanvävt till en helhet i 

barns kunskapsinhämtande. En förutsättning för att barn ska utveckla förståelse för ett 

fenomen är att det sker ett samspel mellan den vuxne och barnet. En pedagog måste vara 

medveten om sitt eget förhållningssätt till matematik och vad matematik är för att kunna 

synliggöra den för barnen i vardagen. Genom att ta utgångspunkt i det kända kan barnen lära 

sig om det okända. Pedagogen måste alltså möta barnen på deras egen nivå. Leken är 

förskolebarnens sätt att bearbeta och förstå nya saker. Det samtalet är för vuxna det är leken 

för barn.  
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”Matematikande” i förskola och skola 

Grundläggande matematikkunskaper 
Medvetenhet om språkliga begrepp när det gäller jämförelse, rumsuppfattning, tid, mönster, 

form, mängd och massa är grundläggande matematikkunskaper som förskolan ska ge (Lpfö 

98). För att barn ska få ett sammanhang i sitt lärande är det viktigt att förskolan och skolan 

samarbetar vid övergångar mellan de olika åren. Förståelsen av ord och begrepp som hör ihop 

med matematik är en grundläggande kunskap. Man kan se att matematik till stor del är ett 

språkligt ämne (Unenge 1999). Det är viktigt att matematikundervisningen innehåller samtal 

och diskussioner, då kan barnen utveckla sin språkliga förmåga och sitt sätt att tänka. Genom 

att få ta del av andras tankesätt och resonemang kring matematik utökas möjligheterna att 

hitta användbara strategier för matematikandet. När barnet sätter ord på sina tankar, bearbetar 

och befäster hon/han sin kunskap (Kronqvist & Malmer, 1999). 

 

Malmer (2002) menar att talbegreppet är en grundkunskap. Brister i taluppfattningen är den 

grundläggande orsaken till att många elever har matematiksvårigheter. Talbegreppet omfattar 

flera steg: klassificering, parbildning, ramsräkning, räkneorden i räkneramsan, antal, serial 

ordning, räkneorden som mätetal och räkneorden som ordningstal, räkneorden som 

identifikation eller beteckning och siffersymboler. Enligt Löwing & Kilborn (citerad   

i Engvall föreläsning 2004) är en grundläggande taluppfattning i de tidiga skolåren följande: 

 
• att behärska talens ordning både framåt och bakåt i talraden 

• att känna talens grannar och senare även grannens granne 

• att behärska tiotals- och hundratalsövergångar och senare även tusentalsövergångarna 

• att kunna dela upp upp talen på olika sätt i termer och faktorer  

 

Det finns två olika metoder att närma sig tal. I analysmetoden utgår man från helheten, och 

frågar efter delarna, till exempel ?+?=7. I syntesmetoden utgår man från delarna och söker 

helheten, genom frågan vad blir? till exempel 4+3=? och 2+5=?  
 

Tal har matematiska symboler, siffror. Det är viktigt att uppmärksamma siffrornas innebörd, 

så att eleverna förstår vad siffrorna betyder och kan använda det matematiska språket. 

Johnsen Hôines (2000) menar att man i undervisningen kan visa hur olika kulturer genom 

historien använt olika matematiska symboler. Därmed kan intresset och förståelsen för det 
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matematiska språket öka. Unenge (1999) och Wyndhamn (1990)  framhåller vikten av att man 

i undervisningen berättar om matematikens historiska bakgrund för att sätta in den i ett 

sammanhang. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) påpekar att matematiken fram till 

1600-talet användes till att lösa vardagsproblem och som verktyg i astronomi. Därefter blev 

matematiken alltmer symbolisk. 

 

Dagens aktuella matematikdidaktiker är överens om att matematiken i grundskolan ska vara 

anknuten till elevernas vardag (Unenge 1999). Den ska innehålla exempel, uppgifter och 

problem som eleverna upplever som meningsfulla och användbara i det dagliga livet. Samma 

författare menar att det finns en del i matematiken som är abstrakt och inte anknyter till 

vardagen. Enligt Engvall (föreläsning 2004) kan problemlösning bidra till en 

vardagsanknytning i matematikundervisningen. Problemlösning kan vara både ett mål och ett 

medel. När problemlösning är ett mål i undervisningen krävs att eleverna har tillägnat sig 

begreppskunskap, procedurkunskap och strategisk kunskap. När problemlösning är ett medel i 

undervisningen får eleverna träna sin förmåga att läsa och tolka en text, utveckla det logiska 

analytiska tänkandet, få utlopp för fantasi och kreativitet, utveckla förmågan att kommunicera 

genom att argumentera för sina lösningar, lära sig att välja och tillämpa olika strategier och 

uppnå en beredskap att möta och hantera vardagens mattesituationer (Engvall föreläsning 

2004). Många menar enligt Löving & Kilborn (2002) att problemlösning är det yttersta målet 

för matematikundervisningen. Man lär sig matematik för att kunna lösa olika typer av 

problem. Löwing & Kilborn (2002) menar vidare att komplicerade vardagsproblem borde 

vara ett av de viktigaste undervisningsområdena i skolan. Det skulle då inte bara handla om 

matematikkunskaper utan även baskunskaper i svenska och andra ämnen.  

 

Arbetssätt och arbetsformer 
I Nämnaren (1996) menar man att matematik är ett kommunikationsämne. Samtal, 

diskussioner och gemensam problemlösning  är viktiga arbetsformer. För att kunna diskutera 

olika lösningsstrategier och lösningsformer bör eleverna arbeta med samma moment men på 

individanpassade nivåer.  

 

Vägen till kunskap i matematik håller på att förändras. Samuelson (2003) förklarar 

skolmatematikens riktning inom fyra områden: innehåll, problemlösning, diagnostisering och 
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arbetsformer. Där vi kan se att skolmatematiken allt mer går mot att låta eleven vara 

utgångspunkt. I nedanstående modell visas, i den vänstra spalten från vilken riktning och  

i den högra spalten visas till vilken riktning skolmatematiken går. 

                       
      Innehållet  

Lärar-/läromedelsstyrt     Elevmedverkan 

Färdig matematik       Ett språk som eleven ska upptäcka och erövra 

Isolerade uppgifter   Tema, integration 

Regler    Insikt 

Formell matematik   Funktionell matematik 

  Problemlösning 

Tillämpning    Del i lärandet 

Sista led i lärandet   Första led i lärandet 

Modell-/typuppgifter   Kreativa uppgifter 

Verktygsbestämt   Elevproducerade uppgifter 

Slutna uppgifter                             Öppna uppgifter 

Resultat    Process 

  Diagnostisering 

Enbart läraransvar   Elevansvar (pröva själv) 

Svar (rätt/fel)    Process (olika angreppssätt) 

Ställa upp, räkna ut   Hur tänker du? 

Repetera, reparera   Utveckla 

      Arbetsformer 

Lärare lär (visar) eleven   Eleven lär sig själv 

Förmedlande    Tar allt större ansvar, undersökande 

Tyst individuellt räknande   Tala matematik 

Individuellt arbete   Gruppverksamhet (Samuelsson 2003 s 65). 

 

Hur ska skolans matematikundervisning se ut, för att varje elev ska nå de uppsatta målen och 

med en tilltro till sin egen förmåga utvecklas på bästa sätt? Skolmatematiken ska innehålla 

moment där eleven tillsammans med andra får prata, diskutera och uppleva matematik. 

Undervisningen ska också bestå av självständigt arbete på individnivå anser Löwing & 

Kilborn (2002). 

 

Löwing &  Kilborn (2002) menar att individualisering uppfattas av många som ett sätt att låta 

varje elev arbeta i sin egen takt. Det finns då en risk att det kan bli fråga om ren 
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hastighetsindividualisering. Det kan innebära att eleverna kanske till och med befinner sig  

på olika moment. Författarna menar att läraren då har svårt att ha kontroll över 

undervisningssituationen och det blir svårt att kunna stötta varje elev på bästa sätt. Dessutom 

kan läraren inte ha gemensamma genomgångar där de aktuella momenten diskuteras 

tillsammans. Individualisering borde snarare vara en fördjupningsindividualisering vilket kan 

innebära att sätta upp olika mål för olika elever, att ägna olika lång tid åt olika elever och att 

konkretisera undervisningen på olika sätt för varje elev. I Nämnaren (1996) menar man att det 

vanligaste sättet att arbeta enskilt är att använda läroböcker. Risken är att läroboken styr 

undervisningen och om eleverna enbart räknar enskilt i läroboken kan inte målen nås. 

Eleverna går miste om att genom samtal och diskussioner ta del av varandras sätt att tänka 

och argumentera och på så sätt utveckla sitt lärande. Lärarens arbete blir dessutom ineffektivt 

om alla elever ska handledas enskilt om samma innehåll men vid olika tillfällen. 

 

I den tidigare nämnda kvalitetsgranskningen Lusten att lära – med fokus på matematik 

Skolverket (2003) visar det sig att det finns två förhållningssätt till läromedel bland lärare. Det 

ena är att låta ett läromedel stå för måltolkning, arbetsmetoder och val av uppgifter. Det andra 

är att utgå från kursplaner, strävansmål och uppnåendemål och ta hjälp av olika läromedel och 

arbetssätt för att nå målen. 

 

En självkritisk lärarkommentar är: 
     Vi anger mål i form av antalet uppgifter som ska räknas men i stället borde vi sätta mål i form av förståelse  
    (Skolverket Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002, Lusten att lära – med fokus på 

     matematik, s 32). 

 

Matematik i vardagen finns aldrig isolerat som ett eget ämne. Matematiken handlar om 

någonting. Tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt borde förekomma i större utsträckning i 

skolan för att  eleverna ska se kunskaperna i ett större sammanhang och där matematiken kan 

förekomma som en naturlig del (Unenge 1999). Samordning mellan ämnen som matematik, 

SO, NO, slöjd och hemkunskap ger kunskaperna sammanhang anser Löwing & Kilborn 

(2002) och framhåller vidare att barn och elevers problemlösningsförmåga utvecklas i ett 

tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt, där elever till exempel kan få arbeta med att planera en 

klassfest eller en skolresa.   
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Dokumentation 
Dokumentation är en viktig del av arbetetet i förskolan och skolan, för att få syn på lärandet. 

För att pedagogen ska kunna utgå från varje elev och anpassa undervisningen så att varje elev 

når målen, måste lärandet dokumenteras. För elevens del handlar det om att  bli medveten om 

sin kompetens, sina styrkor och svagheter. Dokumentation är ett viktigt redskap som har 

betydelse för att göra barns tankar synliga för dem själva. Den kan bli en utgångspunkt för 

reflektion och ge en ökad förståelse i lärandet. Dokumentationens syfte är att först se, för att 

kunna förstå och sedan handla utifrån det man sett och förstått. Den kan användas som 

arbetsverktyg för att förändra förhållningssätt, praktik och teori (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2001, Wehner-Godeé 2002).  

 

Ett sätt att dokumentera är att använda sig av portfoliometoden. En metod för att, med eleven 

som utgångspunkt kunna arbeta målstyrt. Portfolio är enligt Ellmin (2001) inte bara en metod 

utan ett sätt att arbeta, tänka och lära. En portfolio kan vara en mapp, en pärm eller en diskett, 

där eleven kan samla skolarbeten som ger en bild av elevens kunskapsutveckling och 

personliga utveckling. Eleven blir genom sin portfolio medveten om sitt eget lärande. 
 

Ett sätt att definiera portfoliometoden: 
     En portfolio utgörs av en systematisk samling elevarbeten som visar elevens ansträngningar, framsteg och 

     presentationer inom ett eller flera områden. Samlingen måste inbegripa elevmedverkan vid valet av innehåll, 

     kriterier för att bedöma värdet i relation till vissa gemensamt uppställda mål  samt visa elevens själreflektion  

     och attityder i ämnet (Karin Taube 1997 s 10). 

 

Diagnos är en metod som pedagogerna i skolan använder för att dokumentera och kartlägga 

elevers kunskaper. Diagnos utgörs oftast av ett skriftligt test men behöver kompletteras med 

samtal. Att diagnostisera är att tänka efter före. Diagnosens syfte är att ta reda på elevers 

individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och sätt att tänka. Ett skriftligt test visar bara 

var eleverna har kunskapsluckor men det är genom samtal och resonemang som pedagogen 

får vetskap om hur eleverna tänker. Utifrån olika former av diagnos kan pedagogen lägga upp 

en undervisning som är väl anpassad till varje elevs behov (Löwing & Kilborn, 2002).  

 

Vikten av dokumentation som ett sätt att synliggöra lärandet framkommer tydligt i den 

litteratur som behandlar själva lärandeprocessen. I den matematikdidaktiska litteraturen 
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nämns dokumentation i samband med diagnoser och tester för att se vilken kunskap  

eleverna har. 

 

I den bearbetade litteraturen framgår vikten av att barn och elever får de grundläggande 

matematikkunskaper som de behöver. Valet av arbetssätt och arbetsformer har stor betydelse 

för hur barn och elever tillgodogör sig innehållet i matematiken. Dokumentation är ett redskap 

för att synliggöra lärandet. I metodavsnittet redogör vi för hur vi har gått till väga för att 

kunna ta del av medvetna pedagogers tankar om sin matematikundervisning. 
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Metod 

Val av metod 
Vi har valt kvalitativ intervju som metod i vår studie. Syftet är att få ta del av pedagogers 

tankar om sin matematikundervisning. De ämnesområden som intervjuerna handlar om är: 

grundläggande matematikkunskaper, arbetssätt och arbetsformer samt dokumentation. Vi har 

som stöd för oss själva under intervjun, några punkter till varje ämnesområde som vi vill att 

de intervjuade pedagogerna ska beröra (se bilaga 1). Den kvalitativa intervjun går ut på att 

försöka förstå hur den intervjuade tänker och känner utifrån de erfarenheter den har, angående 

de frågor som behandlas (Trost, 1997, Kvale, 1997). Endast frågeområdena är bestämda och 

frågorna kan vara olika beroende på hur den intervjuade svarar. Syftet är att få så utförliga 

samtal som möjligt om det som studien handlar om (Johansson & Svedner, 2001). Att 

använda kvalitativ intervju som huvudmetod i examensarbetet är något som dessa författare 

rekommenderar eftersom den ger information som har direkt relevans för läraryrket. Vi 

använde bandspelare och spelade in intervjuerna för att vi skulle kunna koncentrera oss på 

ämnet och den intervjuade (Kvale, 1997). 

 

Urval 
Vi har valt ut pedagoger som på ett medvetet sätt arbetar med matematik. Genom kontakter 

med förskolor och skolor, och pedagoger vi känner, har vi funnit sex deltagare från sex olika 

förskolor/skolor till vår studie. Vi vet att pedagogerna gjort en aktiv satsning på sin 

matematikundervisning, bland annat genom fortbildning och utvecklingsarbete. Detta gör att 

vi anser att de är medvetna. Eftersom vi har arbetat som förskollärare i många år och vet hur 

viktig den grund är som man lägger i förskolan, ville vi förutom att ta del av tankar från 

pedagoger i skolan även få ta del av tankar från de som arbetar i förskolan. Två pedagoger 

arbetar i förskola med barn i åldrarna 1-5 år, två med barn i åldrarna 7-9 år samt två med barn 

i åldrarna 10-13 år. En av de pedagoger som skulle ha medverkat blev sjuk. En kollega till 

henne som också arbetar med matematik på det speciella sätt som man gör på denna skola 

deltog istället. Den pedagogen fick ta del av syftet med vår studie och dess frågeområden vid 

intrevjutillfället. Eftersom de uppgifter vi samlat in ska behandlas konfidentiellt och ingen av 

pedagogerna ska kunna identifieras har vi för anonymitetens skull valt att ge alla pedagogerna 

fingerade kvinnliga namn. De kallas för Karin, Lina, Malin, Nina, Olivia och Petra. I vår 
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undersökning har vi inget genusperspektiv. Vi anser att de synpunkter som framkommer inte 

är beroende av kön.  

 

Pilotstudier 
Vi genomförde två pilotstudier i form av bandade intervjuer. I dessa medverkade 

lärarstudenter. Till den första intervjun tillfrågade vi två studenter som läste matematik som 

specialicering på lärarprogrammet. De kontaktades personligen och när vi träffades bad vi 

dem diskutera sina uppfattningar om matematik med varandra. Frågorna vi bad dem diskutera 

var: Vad är matematik för er? Er syn på kunskap? Er syn på mattekunskap? I intervjun 

framkom olika aspekter på matematik i skolan som vi använde som stöd för att utforma våra 

frågeställningar: hur tänker medvetna pedagoger om grundläggande matematikkunskaper, 

arbetssätt och arbetsformer samt dokumentation. 

 

I den andra intervjun deltog två studenter på lärarprogrammet som precis som vi skriver 

uppsats under innevarande termin. I denna intervju provade vi våra frågeställningar vilket är 

någonting som Johansson & Svedner (2002) rekommenderar. Vi ville se om vi fick de 

uttömmande svar rörande våra ämnesområden som vi hoppades på. I denna pilotintervju fick 

deltagarna ta del av de punkter som finns under respektive ämnesområde (se bilaga 1). För att 

visa hänsyn till deltagarna i pilotstudierna informerades de om att resultatet av intervjuerna 

enbart skulle användas av oss för att ge en bra utgångspunkt för vår kommande studie.  

 

Genomförande 
Inför intervjuerna tog vi kontakt med pedagogerna per telefon, berättade kort om vår studie 

och våra frågeställningar, och bokade tid för intervjuerna. Därefter skickade vi brev till 

deltagarna där vi beskrev syftet med vår studie och där vi åter presenterade frågeställningarna 

(se bilaga 2). Vi informerade om hur intervjun skulle gå till, att deltagarna i presentationen 

skulle vara anonyma och att de när som helst kunde vända sig till oss med frågor och 

funderingar angående undersökningen. Detta är de forskningsetiska hänsyn vi tagit till de 

medverkande, enligt de anvisningar som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningrådet 

utarbetat när det gäller examensarbete (Johansson & Svedner, 2001). Vi utförde tre intervjuer 

var. De genomfördes på pedagogernas arbetsplatser. Vi beräknade att varje intervju skulle ta 



”Matematikande” i förskola och skola     

 16

cirka 45 minuter. Intervjuerna var individuella och bandades. Innan vi började inspelningen 

bad vi pedagogerna berätta hur länge de arbetat i yrket och hur den grupp de arbetar i nu ser 

ut. Detta för att få en bakgrund till det de berättade. Sedan pratade vi om hur intervjun skulle 

gå till. Vi skulle utgå ifrån de tre ämnesområdena/våra övergripande frågeställningar som 

pedagogerna fått information om i brevet och de skulle berätta så uttömmande som möjligt 

om varje ämnesområde. Vi ville att pedagogerna skulle ta upp de olika ämnesområdena ur 

sina egna perspektiv. De tidigare nämnda stödpunkterna hade vi enbart för egen del, för att 

alla pedagoger skulle beröra, för vår frågeställning väsentliga delar.    

 

Bearbetning av materialet 
När intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom inspelningarna en första gång. Andra 

gången vi lyssnade transkriberade vi det som sades på bandet men utan att markera paus, 

upprepningar och skratt. Vi skrev ordagrant ner det den intervjuade sa som rörde de aktuella 

frågeområdena. Vi läste det transkriberade materialet och sorterade in det varje pedagog sagt 

under de tre ämnesområdena: grundläggande matematikkunskaper, arbetssätt och 

arbetsformer samt dokumentation. Sedan gjorde vi en sammanställning av alla pedagogers 

synpunkter också det under varje ämnesområde för att se vilka tankar och uppfattningar som 

framkommit. I resultat och analysavsnittet försöker vi se vad pedagogerna anser vara centrala 

begrepp när det gäller grundläggande matematikkunskaper, vilken syn har de har på kunskap 

och på ämnet matematik? Vilka arbetssätt och arbetsformer berättar de om? Vilka fördelar, 

nackdelar och svårigheter ser de med olika sätt att arbeta? Vilka förhållningsätt kommer till 

uttryck? Vilka mål och syften har blivit synliga i intervjuerna? Hur tänker de när det gäller 

dokumentation av lärandet? 

 

Metoddiskussion 
Syftet med att använda kvalitativa intervjuer som metod var att få en djupgående information 

om hur några pedagoger tänker om sin matematikundervisning. Då vi intervjuat enskilda 

pedagoger är det enbart dessa pedagogers sätt att tänka och uppfatta undervisningen som vi 

fått ta del av. Vi var intresserade av exempel på olika perspektiv, men inte för att göra en 

jämförande studie. Vi valde att intervjua medvetna pedagoger som gör en aktiv satsning på sin 

matematikundervisning för att få ta del av tankar och uppfattningar som var bearbetade. Våra 
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frågeområden utgår från den litteratur vi läst och de pilotstudier vi genomfört. En av de 

tilltänkta intervjupersonerna blev sjuk och den pedagog som intervjuades i stället var inte 

förberedd på samma sätt som de övriga då syftet med undersökningen och intervjuns 

ämnesområden  presenterades vid samma tillfälle som intervjun gjordes. Möjligen kunde den 

pedagogen berättat mer utförligt om sina tankar om hon varit förberedd på samma sätt som  

de andra. 

 

Tillförlitlighet 
I resultatet redovisar vi de sex pedagogernas tankar och uppfattningar om 

matematikundervisningen och avsikten med vår undersökning var att få ta del av dessa. Vi 

fick genom våra intervjuer stor inblick i hur pedagogerna tänker, vilka synpunkter och 

erfarenheter de har eftersom de berättade utförligt. Detta gör att resultatet kan betecknas som 

tillförlitligt. I en kvalitativ intervjuundersökning som den här är generaliserbarheten inte 

mätbar. Vår undersöknings syfte var att få ta del av sex enskilda pedagogers tankar och 

uppfattningar. En utveckling av en undersökning av det här slaget kunde vara att använda sig 

av fokusgrupper där fyra till sex pedagoger samtalar och diskuterar givna ämnesområden. 

Pedagogernas tankar och uppfattningar kunde utvecklas och bli än mer synliga i en  

sådan diskussion.  
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Resultat 
I resultatavsnittet redogör vi för vilka tankar och uppfattningar som kommit till uttryck under 

respektive frågeområde. Vad anser pedagogerna vara centrala begrepp när det gäller 

grundläggande matematikkunskaper? Vilken syn har de på kunskap och på ämnet matematik? 

Vilka arbetssätt och arbetsformer berättar de om? Vilka fördelar och nackdelar ser de med 

olika sätt att arbeta? Vilka förhållningssätt kommer till uttryck? Hur tänker de när det gäller 

dokumentation av lärandet? Under respektive frågeområde sammanfattar vi de mål och syften 

som vi kan se att pedagogerna har med sin matematikundervisning. 

 

Grundläggande matematikkunskaper 

Språkets betydelse 
När pedagogerna pratar om grundläggande matematikkunskaper betonar samtliga språkets 

betydelse. 

 
     Matte är lika mycket svenska, egentligen (Petra). 

 

Begrepp är en stor och viktig del av de grundläggande matematikkunskaperna som  

tillhör både språket och matematiken. En pedagog nämner särskilt samtalets betydelse  

i begreppsbildningen. Det är speciellt de pedagoger som arbetar med barnen i de lägre 

åldrarna som betonar detta och lägger stor del av tiden på att ge barnen en förståelse för och 

ett innehåll i begreppen. De pedagoger som arbetar i förskolan tar människokroppen som 

utgångspunkt för att barnen ska få en förståelse för begrepp som t.ex. parbildning, 

antalsuppfattning, rumsuppfattning och jämförelseord.  

 
     Begrepp och ord måste få ett innehåll för barnen för att de ska klara av att gå vidare i matematiken (Nina). 

 

Vardagsanknytning 
Vikten av att knyta matematiken till barnens vardag och verklighet tar samtliga pedagoger 

upp. I de två förskolorna genomsyrar matematiktänkandet hela verksamheten. En pedagog  

i skolan nämner två exempel där barnen lätt kan känna igen sig. Det är när man i matematiken 

tar upp teman som affären och familjen. Situationer som uppstår under dagen i förskolan och 
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skolan är bra utgångspunkter för att vardagsanknyta matematiken menar flera av 

pedagogerna. Att göra räknesagor av de uppkomna situationerna är en pedagogs exempel. Det 

är viktigt att se att matematiken är användbar i vardagslivet.  

 
     Elever har en inställning att matte, det försegår i ett rum i skolan, och de har svårt att att sätta den i samband 

     med verkligheten (Petra). 

 

Två av pedagogerna nämner att de arbetar med begreppen rimligt och orimligt och vad de står 

för i olika sammanhang. De använder exempel från vardagen. 

 
     Är det rimligt att ta 20 köttbullar, vi hade många diskussioner om det (Karin). 

 

Matematikens ursprung 
En pedagog berättar att hon tycker att det är viktigt att eleverna känner till matematikens 

ursprung, för att de lättare ska kunna förstå dagens matematik. Hon menar att det hör till 

allmänbildningen att känna till matematikens historia. Allmänbildning när det gäller 

matematik är enligt henne också att kunna bedöma rimlighet i priser, marknadsföring och 

statistik. En annan pedagog nämner att exempel på forna kulturers sätt att skriva tal tas upp i 

den lärobok i matematik som hon använder. 

 

Tilltro till den egna förmågan 
Tilltro till den egna förmågan är enligt alla pedagoger en förutsättning för lärandet. En mycket 

viktig uppgift för pedagogerna är att få barnen intresserade av matematik. Att få dem att 

känna att de kan och vill matematika är av största vikt. 

 
     Jag tänker så här att jag ska få mina ungar här inne att vara stolta över att dom lär sig, helst lite mer än 

     kompisarna, få dom att verkligen kämpa. Ni vill ju inte veta mindre än era kompisar, ni kan ju inte strunta i  

     att lära er det här, ni blir så himla duktiga (Olivia).  
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Hur barn tänker 
Att barn kan förklara hur de tänker anser pedagogerna är viktigare än att bara kunna avge ett 

riktigt svar. Det är också viktigt att de får en förståelse för att det finns uppgifter där flera 

olika lösningar är möjliga. En pedagog påpekar vikten av att vara medveten om att barn 

tänker olika när det gäller att uppfatta, tolka och lösa problem. Alla pedagoger uttrycker ett 

förhållningssätt där frågor som, hur tänker du? är i fokus.  

 

Taluppfattning 
Taluppfattning är kanske den viktigaste grunden att lägga anser de fyra pedagoger som  

arbetar med barn i åldrarna 1-9 år. Två pedagoger berättar hur de tänker om arbetet med 

siffror. Den ena låter barnen bekanta sig med symbolen, det vill säga siffran, samtidigt som de 

lär sig talets innehåll. Den andra berättar att man i år 1 och år 2 använder sig av ett eget sätt 

att skriva tal på för att barnen lättare ska få en förståelse för talbegreppet. Entalen 

symboliseras av knappar, det går tio knappar i en ask, som symboliserar tiotal, det går tio 

askar i en korg, som symboliserar hundratal. Siffrorna introduceras på vårterminen i år 1 när 

barnen har byggt en egen affär där priserna måste förstås av dem som inte kan systemet med 

knappar och askar. Då är det meningen att barnen själva ska upptäcka behovet av siffrorna. 

Flera pedagoger framhåller att barnen och eleverna måste få god tid på sig att befästa sina 

kunskaper, att man inte för in nya moment för tidigt. De pedagoger som arbetar med barn i 

åldrarna 10-13 år utgår ifrån att de barn som de möter har en grundläggande taluppfattning. 

Det är en lärares uppgift att upptäcka eventuella brister i elevernas begreppsgrund och 

reparera den påpekar en av pedagogerna som arbetar med de äldre barnen. 

 
     Om man inte har fixat ett moment i lägre åldrar, om det är nånting som inte har gått in då växer den klyftan på  

     nått sätt hela tiden när man läser mer matte, det syns mer och mer, det är en bricka som fattas, så det 

     försöker jag se tidigt (Olivia). 

 

Multiplikationstabellen, de fyra räknesätten och sambandet dem emellan anser pedagogerna 

vara en grundläggande kunskap när eleverna lämnar år 6. Detta grundar de på gällande 

kursplan (Lpo 94). En förståelse för det så kallade mattespråket är en grundläggande kunskap 

som barnen och eleverna ska tillägna sig. När pedagogerna pratar om mattespråket nämner 

alla återigen vikten av att barnen har de begrepp som behövs för att gå vidare i matematiken. 
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Barnen måste bekanta sig med mattespråket genom konkreta upplevelser framhåller de 

pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-9 år. Man måste gå från det konkreta till det 

abstrakta. Ett exempel på en utveckling från att använda konkret material till att bara tänka 

ger en av pedagogerna. 

 
     Det första steget är att kunna ha materialet och sen kanske man kommer till att man kan rita, sen kommer man 

     ju vidare genom att man bara tänker (Malin). 

 

Pedagogernas mål med matematiken i förskolan och skolan 
Flera av pedagogerna ger uttryck för att målet med matematikundervisningen är att den ska 

upplevas som rolig, intressant och meningsfull. Pedagogerna ser som sin uppgift att 

synliggöra matematiken, att den finns överallt i vår värld. Barnen ska få en uppfattning om 

varför man behöver matematiken. Ett övergripande mål som vi kan se är att pedagogerna vill 

att barnen ska förstå att de har nytta av matematik här och nu och i framtiden. En positiv 

inställning till matematik är grunden för att barnen ska tro på sig själva och sin förmåga att 

lyckas med matematik. Självförtroende är viktigt menar pedagogerna, den kunskap och den 

erfarenhet som barn har måste ses som värdefull. Deras eget sätt att tänka ska var 

utgångspunkt i matematikandet. Då känner sig barn kompetenta. 

 

Pedagogerna framhåller att barns lärande i matematik är en process som kräver kontinuitet. I 

förskolan handlar det till största delen om att få barnen intresserade av matematik och att 

berika språket med begrepp som tillhör matematiken. Begreppen måste få ett innehåll för att 

kunna användas i rätt sammanhang. Pedagogerna som arbetar med barn i åldrarna 7-9 år 

understryker värdet av att barn lär sig att använda de matematiska begreppen i samtal, att 

barnen kan sätta ord på och förklara hur de tänker. Taluppfattning är ett grundläggande 

begrepp i matematiken. Pedagogerna har många och skiftande metoder för att utveckla 

taluppfattningen, att ta hjälp av alla sinnen är betydelsefullt menar flera av pedagogerna. Att 

eleverna ska kunna förstå och använda de fyra räknesätten är målet med undervisningen för 

de pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 10-12 år. Dessa pedagoger uttrycker vidare att 

deras uppgift är att uppmärksammma och åtgärda eventuella kunskapsluckor som eleverna 

har. En kontinuitet i lärandet kan upprätthållas genom en bra kontakt mellan de pedagoger 
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som möter eleven under grundskoletiden. Pedagogerna nämner överlämnandesamtal som en 

metod för detta. 

Arbetssätt och arbetsformer 

Pedagogerna berättar hur de gör 
När pedagogerna pratar om arbetssätt och arbetsformer, berättar de hur de gör. 

Matematikverksamheten förekommer i helgrupp, i mindre grupper och individuellt hos alla 

pedagogerna.  

 

En pedagog berättar att man istället för att säga  att man har matematik på schemat så 

använder man begreppet tankeverkstad, eftersom man anser att själva ordet matematik är 

belastat med förutfattade meningar. 

 

Samtliga pedagoger menar att de har en aktiv roll i barnens eget arbete med matematik. De 

går runt i klassrummet, eller där barnen leker och hjälper och stöttar. Detta för att få kunskap 

om hur lärandet utvecklas. Två pedagoger pratar om olika stödinsatser. Det kan innebära att 

barn får särskilda genomgångar eller att barn får hjälp av speciallärare.   

 

Att prata matematik 
Tre av pedagogerna berättar om samlingar där man introducerar nya moment, pratar om och 

diskuterar olika teman, problem och frågeställningar. Alla pedagogerna nämner inte samlingar 

som arbetsform, men framhåller ändå vikten av att arbeta sammanhållet med hela gruppen  

i vissa moment för att kunna diskutera matematiken tillsammans. Att prata matematik är  

en viktig del i alla pedagogernas arbete. Att ta del av varandras sätt att tänka, lösa uppgifter 

och problem i matematik ger barnen fler och olika strategier som de kan  använda sig av 

menar pedagogerna. 

 
     De små lär sig av de stora (Karin). 

 
     Jag ser gruppen som en resurs, de kan visa varandra hur de har tänkt. Det finns matteuppgifter där det inte  

     bara finns ett rätt svar. Det är jätteviktigt att man kan få lov att tänka på olika sätt. De som är svaga behöver 

     också ha en liten drivkraft, behöver höra resonemangen från de andra, hur de tänker och så (Malin). 
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Läroböcker 
Det individuella arbetet i matematik förekommer i större omfattning ju högre upp i åldrarna 

man kommer. Eleverna arbetar i läroböcker hos tre av pedagogerna. Två av dessa pedagoger 

har gemensamma genomgångar med eleverna vid nya moment i läroboken. En pedagog  

har  genomgångar med varje elev vid nya moment. En pedagog uttrycker att läroboken  

i matematik är gjord utifrån kursplanen vilket gör att hon känner tilltro till den. Hon säger 

vidare att hon inte samlar in och rättar barnens matteböcker. Hon har en god uppfattning om 

vad barnen kan och förstår genom att hon går runt och hjälper dem när de arbetar. Att lära sig 

matematik är en utveckling precis som att lära sig skriva menar hon, barnen måste få göra fel.  
 

Hos en annan pedagog i skolan använder inte barnen tryckta läroböcker. De gör egna böcker 

där de skriver tankehistorier, det vill säga matteproblem eller matteuppgifter som de själva har 

hittat på. De läser upp historierna i samlingar eller för en kamrat och lösningar diskuteras. 

Alla pedagogerna understryker vikten av att använda konkret material i matematikandet. 

Exempel på material som pedagogerna använder är, naturmaterial, praktiskt material från 

olika läromedelsförlag, spel och pussel. Två pedagoger berättar att de låter barnen tillverka 

egna redskap att mäta längd med. I de lägre åldrarna och framför allt på förskolan har barnen 

tillgång till leksaker som de använder för att bearbeta sina upplevelser och för att befästa sina 

kunskaper. 

 
     Hur vet vi att de förstod? I sin lek visar barnen att de förstått (Karin). 

 

Tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt   
Tematiskt arbetssätt, där matematiken ingår, genomsyrar arbetet hos tre av pedagogerna. 

Pedagogerna planerar verksamheten utifrån ett matematiskt perspektiv. 

 

En pedagog uttrycker hur enkelt det kan vara. 

 
     Det går jättebra att få in matematiken i olika teman, i och med att vi har öppna mattefrågor som man själv kan 

     göra så är det bara att hitta på öppna frågor om just det ämnet som temat handlar om (Nina). 
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Tre pedagoger arbetar inte ämnesintegrerat när det gäller matematik, en berättar om en 

temavecka i matematik en annan efterfrågar mer ämnesintegrering. Dessa tre pedagoger ser 

vissa problem med att integrera matten med andra ämnen och teman. 
 

     Jag tror det är gamla traditioner, man tänker inte, man är så inne i sitt ämne så man tänker inte 

     gränsöverskridande. Det tror jag att vi måste lära oss att göra mer, för allting hör ju ihop (Petra). 

 
     När man ska jobba med teman gäller det att ha tydligt och klart för sig innan, att man sätter sig ner och tänker 

     efter annars går det inte (Malin). 

 

Rutiner 
Två av pedagogerna pratar om att fasta rutiner är viktiga för att skapa trygghet i lärandet. En 

av pedagogerna som arbetar på förskolan menar att barnen får en uppfattning om tid när 

dagsrutinerna är invanda. Det gör barnen säkra, de kan vara koncentrerade i lekar och 

aktiviteter och kan släppa tanken på vad som kommer att hända härnäst. Tidsbegreppet är ett 

matematiskt begrepp som barnen behöver få en förståelse för. 

 
     Om barnen vet hur dagen på förskolan ser ut skapar det en trygghet, de behöver inte fråga hela tiden, de vet 
     vad som kommer att hända och om de frågar bollar vi tillbaka frågan så de får en chans att tänka själva 
     (Karin). 
 
Den andra pedagogen, som ibland arbetar med en liten grupp elever med behov av särskilt 

stöd, framhåller vikten av att rutinerna för dessa elever står fast. Om rutinerna rubbas medför 

det oro i gruppen, eleverna får svårt att koncentrera sig på sitt arbete.  

 

Färdighetsträning 
En pedagog pratar om färdighetsträning, då arbetar barnen i matteboken, oftast i helklass. 

Färdighetsträning ger barnen automatik i sitt räknande menar hon.   

 
Barnen måste kunna se att 2+3=5 och 8+2=10 och det måste man träna och träna och träna. Det går inte att  

få in det på något annat sätt (Malin). 
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Att välja arbetssätt och arbetsform 
För att barnen ska nå de mål som handlar om tilltro till sig själv och förmågan att samarbeta 

med andra väljer pedagogerna medvetet arbetssätt och arbetsformer. Pedagogerna ser gruppen 

som en tillgång när det gäller att prata och diskutera matte, barnen får träna på att uttrycka sig 

samtidigt som de får ta del av hur andra tänker. Det leder till att barnen hittar sina egna 

strategier i matematikandet.  

 

Ett tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt är något som alla ser fördelar med. Hos pedagogerna i 

förskolan genomsyras verksamheten av ett helhetstänkande. En del av pedagogerna i skolan 

ser vissa svårigheter med ett tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt, det kräver stora 

planeringsinsatser. Dessutom är skolarbetet av tradition uppdelat i olika ämnen menar några 

av pedagogerna och den traditionen är svår att bryta. 

 

Läroböckerna är ett medel att nå målen eftersom de bygger på läroplaner och kursplaner.  

Pedagogerna anser att matematikundervisningen också måste innehålla arbete med konkret 

och laborativt material, olika former av problemlösning och muntlig matte. 

 

Dokumentation 

Metoder för dokumentation 
När pedagogerna berättar om dokumentation nämner de flera olika metoder. De ger exempel 

som innefattar samtal, portfolio och diagnos. Att dokumentera handlar om pedagogernas 

dokumentation av barn och elevers lärande, såväl som barn och elevers egen dokumentation. 

Barn och elevers tankar och tänkandets utveckling dokumenteras genom bilder och texter. 

Två pedagoger använder digitalkamera för att dokumentera utveckling och lärande. En sätter 

upp bilderna på väggarna tillsammans med bildtexter. Den andra pedagogen visar en ”Power 

Point” presentation med bilder från barnens vardag. Den visas för föräldrar och barn och den 

används även i fortbildningssyfte. Dessa två pedagoger är överens om att det är viktigt att 

föräldrarna kan ta del av dokumentationen och se vad barnen kan. Pedagogerna kan själva 

känna sig styrkta i sitt arbete genom att se vad de har åstadkommit tillsammans med barnen.  

 
     Föräldrarna blir en meter längre när de ser en dokumentation av sina barn. De går hem med ett leende. Alla 

     stärks av att alla barn är så kompetenta. Alla barn föds kompetenta och har lusten att lära (Lina). 
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En pedagog berättar om hur barnens sätt att använda matematik i olika situationer 

dokumenteras skriftligt. Syftet är att synligöra barns lärande för att kunna planera det fortsatta 

arbetet. 

 
     När vi diskuterar med barnen dokumenterar en av oss, vi har börjat med det denna termin. Vi ställer oss sedan  

     frågor som, vad lärde dom sig av det här (Karin)? 

 

En pedagog i förskolan låter barnen dokumentera hur de tänker genom att de får rita och 

berätta om hur dukningen till lunchen ska gå till. Barnet och en vuxen sätter sig ner och går 

igenom hur många som ska äta och på vilka platser de ska sitta, för att kunna räkna ut hur 

dukningen ska se ut. 

 
Alla pedagogerna samtalar enskilt med barnen och eleverna för att på så sätt skaffa sig en 

uppfattning om vad barnen och eleverna kan och förstår, uppfattar och vet. Samtalen pågår i 

det dagliga förskole- och skolarbetet. Den information som pedagogerna får i dessa samtal 

används för att kunna ge barnen och eleverna stöd i deras fortsatta arbete. De flesta 

pedagogerna har också enskilda samtal med barn och elever då de för skriftliga anteckningar. 

Sådana samtal kan röra utvärdering av barn och elevers arbete och lärande, förberedelser inför 

utvecklingsamtal, utformning av åtgärdsprogram och individuella studieplaner. Då synliggörs 

lärandet för barn och elever, pedagoger och föräldrar. En pedagog intervjuar barnen 

regelbundet efter varje arbetsmoment, dels för att barnen ska våga prata och stå för sina 

åsikter och dels för att se vad barnen lärt sig. Efter ett experiment ställer hon frågor som: Vad 

gjorde vi? Vad hände? Vad blev slutresultatet? Vad tyckte du? Tre pedagoger nämner 

läroplanens (Lpo 94) mål i samband med dokumentation. De framhåller att det är viktigt att 

utgå från dessa mål när man dokumenterar. En av de tre pedagogerna berättar att hon sätter 

upp citat ur läroplanen på väggarna för att göra föräldrarna medvetna om målen. En annan går 

igenom målen individuellt med varje barn, och barnen får utvärdera sitt eget lärande och 

jämföra med strävansmålen. Skolverket (2000) har utformat ett analysschema i matematik 

som också finns med vid utvärderingen. 

 
En pedagog arbetar med dokumentation genom portfolio. Alla barn har en portfoliopärm, där 

de samlar olika arbeten som väljs ut av barn och pedagog gemensamt. Det som väljs ut ska 
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visa en utveckling och en reflektion av lärandet. I matematiken används ”Jag kan häftet”  

(från läromedelsförlaget Beta Pedagog), som utgår från målen i Lpo 94. I häftet fyller barnen  

i de moment de behärskar i matematiken. Pedagogen påpekar att hon inte är så nöjd med detta 

häfte, eftersom matte inte riktigt bygger på moment, där man kan plocka ut delar.  

 
Alla de pedagoger som arbetar i skolan nämner att de använder sig av någon form av 

diagnosmaterial. En pedagog använder nationella provet i år 2 som diagnosmaterial för att se 

om eleverna har de relevanta kunskaperna. En pedagog menar att de diagnoser som finns i 

läroböckerna bara är ett mått på vad boken tar upp, därför gör hon eget diagnosmaterial för att 

tydliggöra elevernas kunskap. Flera av de andra pedagogerna gör också olika former av eget 

diagnosmaterial.  

 

Mål med dokumentation 
Målet med dokumentation är enligt pedagogerna att synliggöra lärandet. Lärandet ska bli 

synligt för pedagogen och för barnen och eleverna själva. Pedagogen behöver dokumentera 

för att kartlägga vilka kunskaper som barn och elever har. Syftet med diagnos är att ta reda på 

vad de kan och hur arbetet ska gå vidare, att göra en lägesbedömning av elevernas kunskaper. 

Detta blir utgångspunkt för planeringen av det fortsatta arbetet. Genom dokumentationen kan 

pedagogen, barnen, eleverna och även föräldrarna följa utvecklingen av lärandet i förhållande 

till uppsatta mål. När barn och elever kan se sin egen utveckling i lärandet ökar tilltron till den 

egna förmågan, och de kan se sig som kompetenta menar pedagogerna. 

 

För att få respons på sitt arbete nämner en pedagog att de lämnar ut en enkät till föräldrarna 

med några frågor som föräldrarna kan få kommentera. 

 
     Dom tycker det är jättekul, vi har verkligen föräldrarna med oss (Karin). 
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Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 
De frågeställningar som vi utgick ifrån i vår studie var följande: Hur tänker medvetna 

pedagoger när det gäller: grundläggande matematikkunskaper, arbetssätt och arbetsformer 

samt dokumentation? 

 

Språket har stor betydelse när de gäller barns och elevers förståelse för matematik menar de 

intervjuade pedagogerna. Att elevers ordförråd är av stor vikt framhåller Malmer (1999). Hon 

menar att det är med ordens hjälp som barn och elever kan ge uttryck för den kompetens de 

har. Vidare säger hon precis som pedagogerna att språket utvecklas i ett socialt samspel. Hon 

påpekar att övning av språket och utvecklingen av de matematiska begreppen kan gå hand i 

hand. Pedagogerna i vår studie menar att arbetet med begreppsbildning utgör en stor och 

viktig del i undervisningen. Samtliga pedagoger lägger mycket tid på arbetet med 

begreppsförståelse. Matematiska ord och begrepp måste få ett innehåll. Talbegreppet nämns 

som det allra viktigaste för pedagogerna i skolan. 

 

Vikten av vardagsanknytning poängteras av pedagogerna såväl som av styrdokument och den 

av oss lästa matematiklitteraturen. I det här sammanhanget omnämns värdet av att barn och 

elever känner till matematikens ursprung. Den konstruerades av människor för att användas 

som ett redskap i vardagen (Unenge, Sandahl, Wyndhamn 1994). En förutsättning för att bli 

intresserad av och förstå meningen med matematik anser pedagogerna vara att barnen och 

eleverna ser att matematiken är användbar och någonting som går att lära sig att behärska. 

 

Att ha tilltro till sin egen förmåga är av stor vikt när det gäller att tillägna sig matematiska 

kunskaper. Detta framhålls i läroplanerna för förskolan och skolan, och av pedagogerna. Att 

sätta fokus på barns och elevers tänkande, att se till varje enskild individs förmåga, bidrar till 

att barnet och eleven känner sig kompetent. 

 

Matematikdidaktikerna Unenge (1999) och Löwing & Kilborn (2002) ser en risk med 

individualisering. Om var och en arbetar i matteboken i sin egen takt, innebär det endast en 

hastighetsindividualisering. Det ska istället handla om en fördjupningsindividualisering där 
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eleverna får möta innehållet i matematiken på olika sätt och i olika svårighetsgrader. För att 

kunna prata och diskutera matematiken krävs det att eleverna arbetar med samma moment 

eller område inom matematiken. Pedagogerna i vår studie ger uttryck för att det är viktigt att 

prata och diskutera matematik och därför väljer de ett arbetssätt som innebär att barnen håller 

på med samma moment men på olika nivå. 

 

Att hitta ett fungerande tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt i skolan kan innebära svårigheter 

särskilt när det gäller matematik. Det framkommer både i litteraturen och i intervjuerna. Det 

är viktigt att matematiken får en plats när tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt används, därför 

att matematiken i vardagslivet enligt Unenge (1999) aldrig finns isolerad som ett eget ämne 

utan alltid handlar om någonting. Pedagogerna vill gärna använda och ser fördelar med ett 

tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt. En del av dem har det arbetssättet, medan andra ser 

svårigheter. Pedagogerna i förskolan ser ett tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt som det 

naturliga, medan pedagogerna i skolan oftare arbetar ämnesvis. De pedagoger som har ett 

tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt låter barnen arbeta mer praktiskt, både ute i naturen, och 

inne. Det är dessa pedagoger som med hjälp av fotografering och barnens egna bilder och 

texter dokumenterar lärandet. Det sker i vardagliga aktiviteter som av och påklädning, 

dukning, bakning och i olika temaarbeten, om t.ex. affären och familjen. 

 

Alla pedagogerna i vår studie menar att dokumentation främjar lärandet. Texter som barnen 

skrivit, bilder som barnen gjort, fotografier och inspelningar är material som barn och 

pedagoger kan återvända till, för att se en utveckling i lärandet. Diagnoser och tester visar 

vilka kunskaper barnen har på olika områden och blir enligt pedgogerna ett redskap för att 

kunna utforma fortsatt undervisning. 

 

Avslutande diskussion 
Undersökningens syfte var att vi ville tillägna oss värdefull kunskap genom att ta del av 

medvetna pedagogers tankar om sin matematikundervisning. Den kunskap vi fått genom 

intervjuerna tillsammans med vår litteraturstudie gör att vår beredskap för läraryrket har ökat. 

De intervjuade pedagogerna har tagit ställning i de didaktiska frågorna: Vad ska läras ut? 

Varför ska just detta läras ut? Och hur ska detta läras ut? (Unenge 1999). Pedagogernas 

medvetenhet beror på att de är intresserade av matematik, har en öppenhet för aktuell 



”Matematikande” i förskola och skola     

 30

didaktisk forskning och en förmåga att tillsammans med kollegor, barn och elever utveckla 

matematikandet. Detta pågående arbete stärker de intervjuade pedagogerna i sin roll. Det 

medvetna arbetet har i många fall uppmuntrats av skolledning, kollegor och föräldrar och 

medfört en arbetsglädje och en stolthet som kom till uttryck i de kontakter vi hade med 

pedagogerna.   

 

Vad som är grundläggande matematikkunskaper för barn och elever i förskolan och skolan 

behöver diskuteras och utvärderas fortlöpande av skolledare, pedagoger, föräldrar, barn och 

elever. Det är viktigt att känna till att all kunskap är en form av kulturproduktion och 

kulturreproduktion, kunskap förs över från en generation till en annan och kan kallas det 

kollektiva intellektet. För att  utveckling ska ske behövs förändringar och stora förändringar 

behöver tid. Nya tankar och idéer måste införlivas i människorna, vägas mot tidigare 

kunskaper och erfarenheter för att till slut leda till en utveckling och en förändring av det 

kollektiva intellektet (Löwing & Kilborn 2002). Fortbildning och kompetensutveckling är 

enligt samma författare betydelsefull eftersom samhällets krav på utbildning förändras liksom 

de samlade kunskaperna om pedagogik och didaktik.  

 

I vår intervjustudie framkommer att det finns en vilja att arbeta tematiskt/ämnesintegrerat i 

skolan men det finns en djupt rotad tradition som innebär att varje ämne oftast studeras var för 

sig. I förskolan däremot är tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt vanligast. Matematiken blir 

intressantare om man ser ett sammanhang där den är användbar (Löwing & Kilborn 2002). 

All kunskap behöver sättas in i ett sammanhang för att upplevas som meningsfull. Färdiga 

läromedel används ofta i skolan. Flera av pedagogerna i studien berättar om att de även 

tillverkar egna läromedel, till exempel diagnosmaterial. Kan läromedlen utformas på ett sätt 

som gör att ett tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt vore lättare att uppnå? En studie om 

läromedel som är anpassade till ett tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt som innefattar 

matematik vore intressant.   

 

När man jämför matematikintresset bland barn och elever har det enligt bland annat 

Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 Lusten att lära – med fokus på 

matematik (2003) framkommit att intresset för matematik är olika beroende på vilken 

åldersgrupp som tillfrågas. Barn och elever i de lägre åldrarna tycker oftas att matematik är 
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roligt. I vår intervjustudie vände vi oss till pedagoger som arbetar med barn i de lägre 

åldrarna. Dessa pedagoger berättade att matematiken för barn och elever i de lägre åldrarna är 

lätt att konkretisera och koppla till deras vardag och verklighet. Löwing & Kilborn (2002) 

med flera menar att matematiken för elever i de högre åldrarna är mer abstrakt och kopplas 

inte på samma sätt till vardag och verklighet och därmed upplevs den ofta som mindre 

meningsfull.      

 

Observationer och dokumentationer syftar enligt Wehner-Godée (2002) till att öka kunskapen 

om hur barn, elever och pedagoger söker och konstruerar kunskap. Målet är att kunna stödja 

barn och elever bättre i deras kunskapssökande och ge dem nya utmaningar. Dokumentation 

kan användas som arbetsverktyg för att förändra förhållningssätt, praktik och teori. 

Pedagogerna i vår studie använder sig av dokumentation för att göra barnens 

matematikkunskaper synliga, dels för pedagogerna och dels för barnen själva. I 

dokumentationen framkommer vad och vilka områden inom matematiken som barnet 

behärskar. Detta ökar tilltron till den egna förmågan, det blir tydligt dels vad pedagogen 

behöver tänka på i sin undervisning och dels vad barnet behöver utveckla vidare. 

Dokumentation av barns lärande när det gäller matematik är viktigt för att uppnå kontinuitet 

från förskolan till grundskolan och så småningom även till gymnasiet. Där använder sig 

pedagogerna i skolan av bland annat diagnoser och de nationella proven i matematik. De 

nationella proven förekommer i år 2 och i år 5. De utgör en viktig måttstock på om barnen 

nått de uppsatta målen. De flesta pedagogerna har nämnt överlämnandesamtal eller 

mappar/portfolio för att underlätta övergången mellan olika år.  

 

I studien mötte vi medvetna pedagoger som delade med sig av välgrundade uppfattningar och 

beprövad erfarenhet. Att arbeta tillsammans i arbetslag på förskolor och skolor gör att 

medvetna pedagoger kan inspirera andra. Genom att i arbetslagen diskutera och utbyta 

erfarenheter av matematiken i förskolan och skolan anser vi att alla pedagogers medvetenhet 

kan öka. Kontinuerlig kompetensutveckling när det gäller matematik tillsammans med arbete 

i arbetslag kan vara en framkomlig väg till ett för matematiken mer gynnsamt 

tematiskt/ämnesintegrerat arbetssätt, där en diskussion om de grundläggande 

matematikkunskaperna hålls levande och en dokumentation av lärandet visar den väg vi gått 

och vart vi är på väg. 
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Bilaga 2                                                                        Norrköping den 18 november 2004                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Ann-Christin Olsson och Annika Åkerlund. Vi läser sista terminen på 
Lärarprogrammet i Norrköping och skriver nu vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om 
matematik eftersom vi är intresserade av ämnet och vill få inblick i hur medvetna pedagoger 
tänker om sin matematikundervisning. Vi ska göra en litteraturstudie och vi ska genomföra 
sex intervjuer. I intervjuerna vill vi ta upp tre övergripande ämnesområden som vi samtalar 
runt. Hur tänker Du om: 
 
*grundläggande matematikkunskaper 
*arbetssätt och arbetsformer 
*dokumentation 
 
Intervjun bandas och beräknas ta ca 45 min. Alla som deltar i intervjuerna är anonyma och 
bandinspelningarna förstörs när uppsatsen är klar.  
 
Vi tackar för din medverkan. Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av 
Dig till oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Christin Olsson tel.nr. 0141-554 22 
Annika Åkerlund tel.nr. 011-17 04 91 
 


