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1 Inledning 
I flera internationella och nationella studier som gjorts under de senaste åren framkommer det 

att elever i den svenska grundskolan presterar allt sämre i matematik. Studier som exempelvis 

TIMSS1 2007, 2011 och PISA2 2012 (Skolverket 2008, 2012, 2013) visar att eleverna har ett 

lägre resultat jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD-länder. Vilka tänkbara orsaker 

ligger bakom de sjunkande resultaten och vilka åtgärder behöver vidtas för att vända 

utvecklingen? 

 I Skolverkets kvalitetsgranskning Lusten att lära - med fokus på matematik (2003), redovisas 

att elever anser att matematiken är obegriplig och att undervisningsformerna i högre grad 

behöver varieras. För att främja och förbättra svenska elevers matematikresultat har sedan 

dess flera stora nationella satsningar gjorts. Matematikdelegationen som tillsattes av 

regeringen 2003, hade som huvuduppgift att stärka både matematikämnet och undervisningen 

i matematik i syfte att dels utveckla lärares matematiska ämneskompetens och att öka 

kompetensen kring hur barn lär matematik (SOU 2004:97).  

 

Med stöd i internationell forskning där bl.a. Hattie (2012) har genomfört en metaanalys av 

vad andra forskare kommit fram till, vet vi att duktiga, välutbildade lärare på alla nivåer är det 

absolut viktigaste för att skapa en skola av hög kvalitet. Detta är också något som styrks av 

Samuelssons (2012) artikel Den skicklige matematikläraren, där betydelsen av lärares 

kompetens beskrivs som en viktig faktor. För att lärare ska utvecklas i sitt yrke krävs relevant 

kompetensutveckling, detta gäller för alla och i synnerhet för lärare som ska bidra till hög 

måluppfyllelse och god kvalitet i den svenska grundskolan. Skolverket fick av regeringen i 

uppdrag att arrangera kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare som saknade formell 

behörighet i matematik. Satsningen, som startades 2007, gjordes för lärare från förskole- till 

gymnasienivå och har inneburit universitetsstudier i så kallade Lärarlyft i matematik 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Ytterligare satsningar för att utveckla och förbättra 

matematikundervisningen gjordes under perioden 2009 - 2011 i form av Matematiksatsningen 

(Skolverket, 2011a) där kommuner och fristående skolor fick möjlighet att ansöka om medel 

för olika lokala utvecklingsprojekt för att förändra och förbättra matematikundervisningen. 

Det laborativa arbetssättet och användandet av laborativt material prioriterades i hög grad i de 

olika utvecklingsprojekten och framhölls som en viktig del i att förbättra undervisningen för 
                                                
1 Trends in International Mathematics and Science Study, en internationell studie som genomförs vart   
  fjärde år i årskurs 4 och 8 gällande matematik och NO-ämnen. 
2 Programme for International Student Assessment, en internationell studie som genomförs vart tredje   
  år i OECD-länderna gällande matematik, läsförståelse och naturvetenskap 
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eleverna, i syfte att utveckla deras matematiska kunskaper, förmågor och för att nå ökad 

förståelse. Vid senare granskning och utvärdering (Skolverket, ibid.) påvisades att det 

laborativa materialet i sig, inte bidragit till att utveckla elevernas förmågor eller förståelse för 

matematik. Orsaken till detta var, enligt utredarna, att många pedagoger inte hade den 

kompetens som krävdes för att arbeta på ett laborativt sätt.  

  Under läsåret 2012 - 2013 genomfördes i en östgötsk kommun en satsning på kompetens-

utveckling som riktades mot yrkesverksamma pedagoger i förskoleklass. Syftet med denna 

var dels att öka kunskapen om det laborativa arbetssättet i matematik och dels att få 

pedagogerna att se "den röda tråden" mellan förskolans och grundskolans läroplaner 

(Hultberg, 2013). Med utgångspunkt i ovanstående har jag valt att studera kompetens-

utveckling för yrkesverksamma pedagoger i förskoleklass, i syfte att se på vilket sätt denna 

bidragit till att öka pedagogernas medvetenhet kring laborativt arbetssätt i matematik och hur 

detta förändrat deras sätt att arbeta.   

 

1.1 Min bakgrund 
Idén till den här studien växte fram då jag påbörjade min vidareutbildning till lärare med 

inriktning mot de yngre åldrarna. Jag har sedan tidigare en examen som fritidspedagog och 

har de senaste 12 åren arbetat i förskoleklass med sexåringar, skolans yngsta elever. 

Förskoleklassen som är en frivillig skolform i det obligatoriska skolsystemet förväntas förena 

det bästa av förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt, där syftet är att tidigt 

stimulera elevernas förmågor och lärande främst inom matematik, men också deras språkliga 

utveckling. Mitt intresse för att arbeta laborativt med matematik, väcktes efter att jag själv 

deltagit i kompetensutveckling kring laborativt arbetssätt i matematik. Detta var början till 

något helt annat än den vanliga skolmatematiken och sedan dess har det laborativa arbetssättet 

varit min utgångspunkt i arbetet tillsammans med förskoleklasseleverna och bidragit till ett 

för mig fortsatt ökat intresse. I ny forskning av bl.a. Hattie (2012), framställs läraren ofta som 

en av de viktigaste faktorerna för att elevernas lärande och utveckling ska vara gynnsam. 

Frågan är bara hur vi får sådana lärare. Kan kompetensutveckling bidra till att vi får 

pedagoger som på ett lustfyllt och engagerat sätt stimulerar elevernas förmågor och lust att 

lära och därigenom bidrar till ökad måluppfyllelse? 
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1.2 Syfte 
I denna studie är syftet att studera kompetensutveckling riktad mot pedagoger i förskoleklass, 

samt hur denna upplevs ha påverkat pedagogernas sätt att arbeta och hur implementering sker. 

 

 

Studien ska ge svar på följande frågeställningar: 

- Vilka faktorer utgör stöd respektive hinder för deltagande i kompetensutveckling? 

- På vilket sätt har kompetensutvecklingen bidragit till att utveckla laborativt arbete 

med matematik i förskoleklass? 

- På vilket sätt sker implementering och utveckling av det laborativa arbetssättet efter 

kompetensutveckling?  
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2 Litteraturgenomgång  
I följande avsnitt kommer först lärande, kompetens och kompetensutveckling att belysas.  

Därefter görs en presentation av skolmatematik, laborativt arbetssätt i matematik och en del 

av den vetenskapliga forskningen kring detta arbetssätt lyfts då fram. 

  

2.1 Lärande 
För att bättre förstå vad kompetensutveckling är behöver lärande som begrepp först 

diskuteras. Det finns många sätt att beskriva och definiera lärande, men ofta förknippas 

lärande med någon form av förändring. Nilsson (i Ellström, 1996) menar att dessa 

förändringar kan avse beteenden, attityder, tankar och känslor. Lärande sker alltid i ett 

sammanhang, såväl fysiskt som socialt, i vilket individen befinner sig.  
 

2.1.2 Konstruktivistisk/sociokulturell teori som utgångspunkt för lärande 
En tolkning av det konstruktivistiska synsättet är att människan har ett inbyggt behov av att 

finna mening, förstå och tolkar spontant sin omvärld (Imsen, 2005). Till denna tradition hör 

Piagets3 teorier om hur inlärning sker, vilka utgår från att lärandet ses som förståelse utifrån 

individens utvecklingsnivå. Centrala idéer inom konstruktivism är betoning på individens 

aktiva roll i lärandet. 

  I Imsen (2005) beskrivs hur den ryske psykologen Lev Vygotskij4 tilltalades av det 

konstruktivistiska synsättet men att han ansåg att lärandet primärt sker i samspel mellan 

individ och miljö, vilket utgör en viktig skillnad i förhållande till Piagets tankar. I Vygotskijs 

sociokulturella teori kom språkets betydelse för lärandet att få stor betydelse, eftersom 

lärande anses ske genom kommunikation mellan individer i sociala sammanhang, i individens 

så kallade proximala utvecklingszon, (zone of proximal development). I denna zon kan en 

individ nå till en viss nivå på egen hand, men för att klara av nya uppgifter behöver kunskaper 

och färdigheter utvecklas i en social kontext i samspel med andra. Ett sociokulturellt synsätt 

på lärande kännetecknas av kommunikativa processer. Denna teori kan ses genomsyra 

läroplanen för den svenska grundskolan, vilket följande citat får illustrera: 

                                                
3 Jean Piaget (1896 - 1980), schweizisk pedagogik och vetenskapsteoretiker. 
4 Lev Vygotskij (1896 - 1934) sovjetisk judisk psykolog, pedagog och filosof. 
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  

(Skolverket, 2011b:9) 
 

2.2 Motivation 
Ordet motivation har sitt ursprung från latinets movere som betyder "att röra sig" 

(SAOL,2011). Motivation definieras i Nationalencyklopedin (1994) som: "... inre behov som 

ligger bakom visst (potentiellt) beteende" och som en "sammanfattande psykologisk term för 

de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende".  

 

2.2.1 Motivation - inre och yttre drivkrafter 
Ur Nationalencyklopedin (1994): "Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget 

handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra". Motivation är en av de starkaste 

drivkrafterna som ligger bakom våra handlingar dvs. att göra eller inte göra något. Men hur 

uppstår motivation? Ellström (1996) gör skillnad på handlingar som drivs av inre respektive 

yttre motivation. Med yttre motivation avses att individen med sin handling eftersträvar någon 

form av belöning eller handlar för att slippa straff, medan inre motivation avser handlingar 

som har ett värde i sig, oberoende av vad handlingen leder till. Ahl (2004) beskriver att en 

uppdelning av inre och yttre motivation har fått starkt fäste, men menar att det ofta är en 

kombination av dessa som leder till en individs handling.  

 

2.3 Kompetens 
Trots att kompetensbegreppet används flitigt i vår vardag råder ingen tydlig mening om vad 

kompetensbegreppet innebär. Slår vi upp ordet kompetens i ordboken (SAOL, 2011) får vi 

reda på att kompetens betyder; tillräcklig skicklighet, behörighet. Då ordet tillräcklig står före 

huvudordet kan vi anta att begreppet måste sättas i relation till något t.ex. en arbetsuppgift 

eller situation. En individ är med andra ord inte kompetent i allmänhet utan i relation till 

något. Ellström (1996) beskriver individuell kompetens som en helhet där flera förmågor 

ingår och definierar kompetens enligt följande: 

 

Med kompetens avses en individs handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller arbete. Med den individuella handlingsförmågan menas 
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såväl kunskaper, intellektuella och praktiska färdigheter, attityder och personliga 
egenskaper hos individen. (Ellström, 1996:11) 

 
En snarlik definition ges av Dockherty (1996): 
 

Kompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre 
krav i en specifik situation. Kompetens är en kombination av kunskap, 
erfarenhet, vilja och motivation. (Docherty, 1996:150) 

 

Granberg (2009) beskriver individens kompetens som uppbyggd av tre olika komponenter, 

som i samspel leder till ett kompetent handlande. Ett kompetent handlande blir det när 

individen har relevanta kunskaper, en vilja att använda dessa och får tillfälle att göra detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Samspelet mellan kunskaper, vilja och tillfälle leder till kompetent handlande. 
            (Illustration av Stockfeldt (1988), i Granberg (2009:105) 
 

Forsberg (i Docherty, 1996) har valt att dela in begreppet kompetens i följande fyra 

dimensioner: den professionellt tekniska, den funktionella, den strategiska och den personliga 

kompetensen. Den sistnämnda omfattar etik och värderingar samt förmågan att fatta beslut 

om rätt och fel. I Forsbergs definition poängteras vikten av den personliga kompetensen och 

hon påpekar vidare att mjuka, icke mätbara, informella sociala kompetenser är minst lika 

viktiga för att i vissa yrken, kunna utföra ett fullgott arbete. Hansson (2003) beskriver på 

liknande sätt olika former av kompetens och menar att ett vanligt synsätt är att dela upp 

kompetens i en teknisk och en social del, som måste samverka för att få någon effekt.  

Som framgår av det som beskrivits, inbegrips kunskap som en viktig del i kompetens-

begreppet. Kunskapen i sig är dock inte tillräcklig, utan måste användas på ett meningsfullt 

sätt för att den ska utvecklas till kompetens.   

 

Kunskaper     Vilja 

Kompetens 

 Tillfälle 
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Avslutningsvis kan begreppet kompetens utifrån gjorda beskrivningar sammanfattas enligt 

följande: 

- En individ är kompetent att göra något i relation till något.  

- Kompetens är handling t.ex. att lösa en uppgift. 

- Kompetens är alltid knuten till individen (eller gruppen) i ett sammanhang. 

 

2.4 Kompetensutveckling 
Det som främst associeras till begreppet kompetensutveckling är olika former av utbildning, 

formell eller informell. Kompetensutveckling är enligt Ellström (1996) en sammanfattande 

beteckning för olika typer av planerade åtgärder vars syfte är att höja individers eller gruppers 

kompetens i relation till vissa bestämda arbetsuppgifter. Kompetensutveckling kan vara 

individ- eller organisationsrelaterad. I den individrelaterade kompetensutvecklingen ligger 

fokus på individens lärande och förvärvande av kompetens, medan fokus i den 

organisationsrelaterade kompetensutvecklingen är riktat mot vilka effekter denna får för 

organisationen. I enlighet med Ellström (1996) betyder detta att individuell 

kompetensutveckling gynnar organisationen, eftersom individens kompetens efter 

kompetensutveckling bättre motsvarar de krav som ställs på organisationen och de 

kvalifikationer som behövs för att klara arbetsuppgifterna.  

 

2.4.1 Kompetensutveckling - behov, möjlighet eller tvång? 
I allt snabbare takt uppstår behov av ny kompetens, där människor idag måste vara mer 

flexibla och anpassningsbara. Ellström (1996) påpekar att behovet av kompetensutveckling 

kan härledas till det glapp som uppstår mellan individens kompetens och den kompetens som 

arbetsuppgifterna kräver. Kompetensutveckling förväntas av den enskilde ses som något 

positivt, där individen har möjlighet att utöka sitt kunnande och utveckla ny kompetens, vilket 

överensstämmer med tankar om att lärandet är en livslång process. Fejes5 mfl. (2009) 

poängterar att denna positiva syn gäller då individen själv frivilligt väljer att delta i någon 

form av utbildning/kompetensutveckling och ser detta som en möjlighet. Då en individ 

däremot deltar i utbildning/kompetensutveckling av nödvändighet eller tvång blir perspektivet 

                                                
5 Abrandt Dahlgren M. Carlsson I. i Lärande på vuxnas vis - vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Lund: Studentlitteratur 
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på utbildning mer kritiskt. Kompetensutveckling kan alltså upplevas antingen som en 

möjlighet eller ett tvång, vilket avgörs av vilka skäl som ligger bakom deltagandet. 

 

2.4.2 Effekter av kompetensutveckling 
En viktig fråga att ställa är om kompetensutveckling ger någon effekt och i så fall vilken.  

De effekter som avses är ofta förknippade med förändringar av individens kunskaper, 

färdigheter, attityder och beteenden (Ellström, 2005). Empirisk forskning kring vad 

kompetensutveckling leder till saknas i hög grad påpekar Nilsson (i Ellström, 1996), men  

den forskning som gjorts pekar ändå på att kompetensutveckling främst ger effekter på 

individnivå, mer än på verksamhetsnivå. I den forskningsöversikt som sammanställts av 

Ellström (2005), återfinns en norsk studie av Nordhaug där man fann att både motivationella 

och arbetsrelaterade effekter av kompetensutveckling kunde påvisas på individnivå. De 

motivationella effekterna av kompetensutveckling var främst ett ökat intresse för fortsatt 

lärande (exempelvis för ett visst ämne knutet till arbetet), möjlighet till karriär, ett ökat 

självförtroende och självförverkligande. De arbetsrelaterade effekterna handlade främst om att 

klara av sina arbetsuppgifter bättre. I en senare studie gjord av Ellström och Nilsson (2005) 

påvisades på samma sätt olika typer av kognitiva effekter, som ökade kunskaper och 

färdigheter, men även effekter som har med motivation, intresse och trivsel att göra.  

På organisationsnivå kan effekter av kompetensutveckling främst ses som minskad 

sjukfrånvaro och att personalen trivs bättre.  

  Ellström (1996) påvisar i en utvärdering av kompetensutveckling för arbetsterapeuter att 

deltagarna bl.a. upplever att de fått en stärkt yrkesroll och en förbättrad yrkeskompetens. 

Kompetensutvecklingen hade i detta fall bidragit till ett förändrat arbetssätt vad gäller 

förhållningssätt, struktur och ifrågasättande av vad man gör och varför. Deltagarna upplevde 

också att de fått en ökad förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete. Hultman (i Ellström 

och Hultman, 2004) konstaterar att det finns problem med uteblivna effekter av kompetens-

utveckling i verksamheten, trots att individen upplevt denna som positiv. Ett vanligt 

förekommande scenario är att en förändringsprocess kommer igång men ofta ebbar ut och en 

återgång till utgångsläget blir följden. Hultman (2004) framhåller att bakomliggande faktorer 

som t.ex. brist på avsatt tid kan vara en bidragande orsak till att förändringsprocesser 

avstannar. Hård af Segerstad (1996) poängterar också att det är viktigt att individen får 

återkoppling från omgivningen och att ledningen visar sitt intresse för dennes deltagande i 

kompetensutveckling vilket bidrar till att ge positiv effekt i verksamheten.   
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2.5 Matematik och laborativt arbetssätt 
I detta avsnitt beskrivs först matematik sedd ur ett läroplansperspektiv och ur ett 

förskoleklassperspektiv. Därefter följer en redogörelse för vad laborativt arbetssätt i 

matematik innebär och vad som framkommit kring detta i senare tids forskning. 
 

2.5.1 Matematik i förskola och skola  
I läroplanen för den svenska grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011b), beskrivs matematik 

som en verksamhet som under flera tusen år utvecklats ur människans praktiska behov, 

nyfikenhet och lust att utforska. Matematiken beskrivs som en kreativ, reflekterande och 

problemlösande verksamhet. Läroplanens beskrivning av vad undervisning i matematik syftar 

till samt vilka förmågor eleverna förväntas utveckla, ger stöd för ett elevaktivt arbetssätt, 

vilket kommer till uttryck i ord som exempelvis: formulera, lösa problem, samtala om och 

argumentera. På liknande sätt beskrivs i Läroplanen för förskolan Lpfö 98(Skolverket, 1998), 

förskolans mål som strävansmål där barnen (kallas ej elever i förskolan) ska få möjlighet att 

utveckla olika förmågor i relation till matematiken på ett lekfullt sätt.  

 

2.5.2 Förskoleklass- en klass för sig 
Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver förskoleklass som en verksamhet mellan 

förskola och skola, vars främsta syfte är att barnen ska förberedas inför skolstart. 

Förskoleklass ses som en övergång där barnen ska ges möjligheter till "förberedande men 

mjuka, lekfulla och lustfyllda möten med skolans krav på färdigheter och kunskaper" (SOU 

2008:109,s.244). Detta innebär att såväl innehåll som undervisningsformer i förskoleklass 

skiljer sig från de förut nämnda skolformerna.  

 

2.5.3 Matematik i förskoleklass 
Utgångspunkt för matematikundervisning i förskoleklass är elevernas tidigare erfarenheter av 

matematik som i kombination med ett målmedvetet arbete skapar progression i elevernas 

lärande. Matematikundervisning är ofta knuten till vardagen, vilket innebär att vardagen 

används som redskap för att lära matematik, menar Herrlin, Frank och Ackesjö (2012).  

Den vardagsanknutna matematiken ger eleven möjlighet att utveckla förmågor som har med 

problemlösning, begrepp, strategi, resonemang och kommunikation att göra, i progression 

med läroplanen för skolan, Lgr 11(Skolverket, 2011b).  
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Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) framhåller vidare att matematikundervisning i 

förskoleklass bör ske genom att eleverna matematicerar6. Detta ord används för att poängtera 

att matematik är en process, ett ”görande”, där eleven ges möjlighet att utveckla sina 

matematiska förmågor. För att kunna stödja elevernas lärande behöver pedagogerna därför ha 

kunskaper om hur barn uppfattar och lär matematik, samt ha god ämnesdidaktisk och 

ämnesmässig kompetens (Skolverket, 2009). 

 

2.6 Varierad undervisning 
I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2011) poängteras vikten av att 

eleverna ges möjlighet att möta och använda matematik i olika sammanhang. Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska resonemang 

samt att kommunicera matematik på olika sätt. För att eleverna ska få dessa möjligheter 

behöver undervisningen varieras och bygga på ett elevaktivt arbetssätt, vilket förespråkas 

utifrån matematikdidaktisk forskning (Skolverket, 2011). 
 

2.6.1 Laborativ matematikundervisning 
 Rystedt och Trygg (2009) definierar laborativ matematikundervisning enligt följande:  
 

Laborativ matematikundervisning är en verksamhet där elever inte enbart deltar 
mentalt utan också arbetar praktiskt med material i undersökningar och 
aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte. Det som utmärker laborativ 
matematikundervisning är att fler sinnen tas i bruk jämfört med enbart enskilt 
arbete i lärobok och att det finns en stark koppling mellan konkret och abstrakt. 
Med konkret menas i detta sammanhang sådant som kan uppfattas med våra fem 
sinnen, det vi kan se, ta på, flytta på med mera, medan abstrakt är sådant som vi 
endast kan uppfatta med våra tankar. (Rystedt och Trygg, 2009:5) 
 

Utifrån denna definition förstår man att eleven förväntas vara aktiv, såväl mentalt som 

praktiskt. Matematiken konkretiseras genom material som finns att tillgå och flera sinnen 

involveras i lärandet, där det konkreta och det abstrakta knyts samman.  

 

2.6.2 Laborativt arbetssätt i matematik 
Rystedt och Trygg (2005) menar att laborativt arbete innebär att läraren har ett speciellt 

förhållningssätt till matematikundervisning, där syftet är att åskådliggöra det abstrakta 

innehållet i matematiken. Vid laborativt arbete används ofta någon form av material, som kan 

                                                
6 Ordet matematicera härleds ofta till Freudenthal (1973). 
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bestå av vardagsföremål (ex. pärlor, kapsyler) eller av pedagogiskt material (ex. geobräde7). 

Den didaktiskt medvetna läraren med goda ämneskunskaper, vilket enligt Rystedt och Trygg 
(2005) beskrivs som en förutsättning för att det laborativa arbetssättet ska bidra till att stödja 
elevernas lärande, uppmärksammar delar av matematiken som kan vinna på att bearbetas på 

ett laborativt sätt. Rystedt och Trygg (2009) framhåller också att laborativ matematik-

undervisning kännetecknas av både induktiv, undersökande metod och deduktiv, 

demonstrerande metod.  

 

2.6.3 Laborativt arbetssätt och konkretiserande undervisning 
Laborativt arbetssätt och konkretiserande undervisning kan uppfattas som samma sak, vilket 

Rystedt och Trygg (2009) hävdar att det inte är. De menar att det finns en stor skillnad mellan 

dessa. Det laborativa arbetssättet utgår från den informella nivå där eleverna befinner sig, dvs. 

utifrån de erfarenheter som eleverna har. Från denna nivå fortsätter arbetet i den takt som 

passar eleven till den formella, symboliska och abstrakta nivån. Den konkretiserande 

undervisningen bygger däremot på en omvänd arbetsgång, där alla elever startar i den 

formella abstrakta nivån, oavsett vilka erfarenheter eleverna har. För de elever som inte klarar 

av att arbeta på denna nivå arrangeras laborativt material som stöd.  

 

2.6.4  Vad säger forskning om laborativt material och arbetssätt? 
Forskare som undersökt hur laborativt arbetssätt och laborativt material påverkar elevernas 

resultat, däribland Löwing och Kilborn (2002), menar att laborativt material som sådant inte 

ger några matematiska insikter, utan att det matematiska värdet måste tillföras av pedagogen. 

Pedagogens roll i användandet av laborativt material poängteras också av Moyer (2001), som 

anser att materialet ska ses som redskap för lärande och att matematisk förståelse skapas först 

när eleverna reflekterar över sitt handlande. Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011) 

hävdar också att pedagogens kunskaper om matematik och om hur barn uppfattar och förstår 

matematiken, blir avgörande för att arbetet med laborativa material ska bli ett lärande.  

I en forskningsöversikt om laborativt material, sammanställd av Rystedt och Trygg (2009) 

framkommer bl.a. följande: 

- elever som använder laborativt material presterar bättre, än de som inte gör det 

- lärarens erfarenhet och kunnande är avgörande för hur det laborativa materialet används    

                                                
7 Geobrädet är en platta med piggar, utsatta med jämnt mellanrum, som används i   
   arbete med algebraiska samband.  
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  och vilka resultat eleverna når 

- laborativt material i sig kan inte förbättra undervisningen  

 

I utvärderingen av Matematiksatsningen, 2009-2011 (Skolverket, 2011a) vars syfte var att 

höja kvaliteten på matematikundervisningen, framkommer att användandet av laborativt 

material fokuserats i hög grad, men utan att det matematiska innehållet uppmärksammats. 

Detta innebär att elevernas lärande inte har haft stöd av det laborativa materialet som det från 

början var tänkt. Satsningarna i de olika projekten som skolorna ansökt om medel till, har i 

stort sett skett på laborativt material men i mycket liten omfattning inkluderat kompetens-

utveckling för att fördjupa lärarnas kunskaper i matematik, vilket utredarna menar är en 

förutsättning för att lyckas utveckla det laborativa arbetssättet.  

 

 

2.6.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan laborativt arbetssätt i matematik beskrivas som en form där fler 

sinnen ges möjlighet att samverka i lärandet. Arbetssättet gör det möjligt att länka samman 

det abstrakta och det konkreta, genom de laborativa material som används. Lärarens 

kunskaper och förmåga att uppmärksamma det matematiska innehållet är dock avgörande för 

elevernas resultat. Forskning på området visar att kompetensutveckling krävs för att öka 

lärares ämneskunskaper och därigenom kunna utveckla det laborativa arbetssättet i matematik 

till att bli det stöd för elevernas lärande som det från början var tänkt. 
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3 Metod 
I följande kapitel beskrivs först vetenskapligt förhållningssätt, urval, val av metod, 

genomförande av datainsamling samt hur det insamlade materialet bearbetats. Därefter görs 

en kort presentation av informanterna och den kompetensutveckling som de deltog i. 

Avslutningsvis kommer de forskningsetiska principerna att lyftas fram och kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Denna studie vilar på en kvalitativ forskningsmetod där tonvikten ligger på att försöka förstå 

informanternas tolkning och perspektiv. Widerberg (2002) menar att kvalitativ forskning bl.a. 

innebär att undersöka olika företeelser och finna typiska drag och kvaliteter inom det område 

som studeras. I Bryman (2002) beskrivs den kvalitativa forskningsmetoden som induktiv och 

tolkande, vilket innebär att det är informanternas uppfattningar som är utgångspunkt för det 

som ska studeras. Teorier och begrepp blir på så vis en följd av det material som samlats in. 

Både Stukàt (2011) och Bryman (2002) beskriver och poängterar att det kvalitativa synsättet, 

till skillnad från det kvantitativa, inte har som huvuduppgift att vara generaliserande, 

förklarande eller förutsägande. Den kvalitativa metoden vill hitta mönster, uppfattningar och 

variationer som människor har kring något fenomen och sin omvärld.   

 

3.2 Urval 
Till denna kvalitativa studie har ett strategiskt urval använts. Detta innebär att ett antal 

variabler först väljs ut som är av intresse för studien. Därefter söks informanter som passar in 

på dessa variabler. Informanterna ska vara representativa för studiens fokus, för att kunna ge 

svar på de frågor som ställs (Stukát, 2011). 

De variabler som var av intresse för studien var att pedagogerna,  

1. deltagit i kompetensutveckling kring laborativt arbetssätt i matematik  

2. arbetade i förskoleklass med ansvar att planera och leda verksamheten. 

 

Förutom de ovan nämnda kriterierna ville jag dessutom att olika slags skolor, i betydelsen 

stads- och landsbygdsskolor skulle vara representerade för att ge en bild av kommunen som 

helhet. 
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3.3 Individuella intervjuer 
Utifrån studiens syfte och de frågeställningar som skulle besvaras samlades datamaterialet in 

genom intervjuer. Enligt Bryman (2002) är intervju en vanlig metod inom den kvalitativa 

forskningen, där intervjuaren vill få ut så detaljerade svar som möjligt. Den kvalitativa 

intervjun lyfter fram informantens subjektiva tolkningar kring fenomen som är fokus för 

studien och ger förhoppningsvis en bild av vad dessa anser är viktigt. 

För denna studie har semistrukturerade intervjuer använts, vilket beskrivs av Stukàt (2011) 

som en flexibel intervjumetod. Jag som intervjuare kan vid behov frångå frågornas 

ordningsföljd i intervjuguiden (bil.1), följa upp intressanta svar med följdfrågor och fördjupa 

med frågor som från början inte finns med i intervjuguiden. Enligt Bryman (2002) har 

informanten också möjlighet att i denna intervjuform utveckla sitt svar och behöver inte 

känna sig låst av färdiga svarsalternativ.  

 

3.4 Genomförande 
Via kontakt med kompetensutvecklingsansvarig vid en matematikverkstad, fick jag tillgång 

till mailadresser till samtliga pedagoger som under läsåret 2012/2013 deltagit i den aktuella 

kompetensutvecklingen kring laborativt arbetssätt i matematik. En presentation av studiens 

syfte och en förfrågan om att delta i intervju (bil.2) skickades via mail till samtliga 20 

pedagoger. 18 av de tillfrågade svarade att de kunde tänka sig att bli intervjuade, två av de 

tillfrågade avstod från att ge något svar. Preliminärt bokades tio intervjuer in, utifrån de i 

urvalet beskrivna kriterierna, med möjlighet att vid behov boka in fler intervjuer. 

Tio individuella intervjuer genomfördes därefter och för att få informanterna att känna sig så 

bekväma som möjligt med intervjusituationen genomfördes intervjuerna på respektive skola. 

Den som skulle intervjuas ombads välja en plats där intervjun kunde genomföras ostört. 

Stukát (2011) menar att detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Att genomföra intervjuerna 

på informanternas skolor innebar att jag fick en inblick i den miljö där pedagogerna arbetar, 

vilket Bryman (2002) påpekar kan underlätta tolkning av och förståelse för vad personen 

berättar.  Vid intervjuerna har en intervjuguide (bil. 2) använts, vilken tidigare utprovats i en 

pilotintervju. Intervjuerna har efter samtycke spelats in med hjälp av diktafon, för att jag 

under intervjun skulle kunna fokusera på frågorna och svaren men samtidigt kunna ha 

ögonkontakt med den intervjuade. Ytterligare ett skäl till att spela in intervjuerna är att det 

underlättar då dessa senare ska bearbetas. Detta är också ett sätt att säkerställa att detaljer eller 

information inte går förlorad (Bryman, 2002). Intervjuerna inleddes med en beskrivning av 
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studiens syfte och de forskningsetiska principerna lyftes fram och förklarades. Informanterna 

var mycket samarbetsvilliga och gav ett intryck av att vara avslappnade i intervjusituationen. 

Bryman (2002) menar att detta ofta är fallet eftersom personerna i förväg givit sitt samtycke 

att medverka i intervjun och därför är positivt inställda till deltagandet. Varje intervju tog 

mellan 30 - 45 minuter att genomföra och avslutades med att jag sammanfattade innehållet. 

Informanten fick då möjlighet att förtydliga och göra tillägg om något var oklart eller om jag 

uppfattat svaren på ett felaktigt sätt. Slutligen försäkrade jag mig återigen om att informanten 

inte ville tillföra något mer innan diktafonen stängdes av, medveten om att informanter kan 

fortsätta berätta om sådant som kan vara av intresse att ta med. 

 
 

3.5 Bearbetning och analys av materialet  
Samtliga tio intervjuer har bearbetats genom transkription. Detta arbete påbörjades ganska 

snart efter varje intervjutillfälle eftersom det annars lätt blir en oöverstiglig mängd av samtal 

som ska transkriberas. Att påbörja transkriptionen innan alla intervjuer var genomförda har 

inneburit att jag fått uppslag till en del kompletterande frågor, som jag kunde använda i de 

intervjuer som gjordes i senare skede. Detta var inte några avgörande frågor för studien men 

innebar att informanterna fick möjlighet att göra mer utförliga beskrivningar. Bryman (2002) 

påpekar att detta förfaringssätt ömsesidigt påverkar insamling av data och analys av 

intervjuerna på ett positivt sätt, genom att den information som erhålls också används.  

Transkription innebär att så ordagrant som möjligt skriva ner informanternas svar, inklusive 

pauseringar, tvekljud, betonande ord osv. Jag har utifrån studiens syfte medvetet uteslutit att 

ta med detta där jag bedömer att det inte har betydelse för intervjuinnehållet och för att den 

efterföljande genomläsningen ska kunna ske på ett effektivt sätt. Att transkribera är en mycket 

tidskrävande process, men ger å andra sidan en god överblick över det insamlade materialet 

där olika teman lättare kan upptäckas (Bryman, 2002). Inspelat material blir också mycket 

tydligare och enklare att bearbeta då det överförts till text. När materialet transkriberats, 

skrivits ut och genomlästs i sin helhet ett flertal gånger i syfte att lära känna materialet, kunde 

relevanta enheter i texten, utifrån studiens syfte, markeras och plockas ut. Enheter med 

likartat innehåll färgmarkerades och grupperades. Den tolkning och analys som gjordes 

utmynnade till slut i tre större teman, vilka redovisas i studiens resultatdel. 
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3.6 Presentation av pedagogerna 
Pedagog Utbildning         Antal år i 

förskoleklass  
 

Tidigare 
kompetensutveckling i 
matematik 

Typ av skola 
(landsbygd,stad) 

1  Förskollärare  11  Nej stad 
2 Förskollärare 19 Nej landsbygd 
3 Fritidspedagog 12 Enstaka timmar  landsbygd 
4 Förskollärare 20 Enstaka timmar  landsbygd 
5 Förskollärare 25 Enstaka timmar  stad 
6 Förskollärare 3 Studiecirkel 6 träffar på 

Matteljén under ett läsår. 
stad 

7 Lågstadielärare 
Montessorilärare 

5 Montessoriutbildning stad 

8 Förskollärare 10 Matematik 
grundl.färdigh.15 hp 
genom lärarlyftet  

landsbygd 

9 Förskollärare 20 Nej stad 
10 Förskollärare 41 Nej stad 

Tabell 1. Översikt över deltagarna i studien.  Alla intervjuade är kvinnor. 

 

3.7 Presentation av kompetensutvecklingen 
Kompetensutvecklingen för pedagoger i förskoleklass hade som syfte att öka den 

matematiska medvetenheten hos pedagogerna och att utveckla det laborativa arbetssättet i 

förskoleklass. NCMs8 material för kompetensutveckling i studiecirkelform, har använts som 

inspiration och legat till grund för genomförandet. Via nätverk för pedagoger i förskoleklass 

utgick en förfrågan kring pedagogernas upplevda behov, vilket resulterade i en anpassning av 

materialet utifrån den aktuella pedagoggruppen. Kompetensutvecklingen kom att bedrivas 

som studiecirkel med 3 träffar/termin under  

läsåret 2012-2013. I en studiecirkel förväntas deltagarna vara aktiva och bidra i planerade 

diskussioner kring teorier, aktuell forskning och de elevaktiviteter som utförs i den egna 

praktiken. Kompetensutvecklingen innebar en integrering av teori och praktik i pedagogernas 

ordinarie verksamhet. Studiecirkelträffarna var förlagda till en matematikverkstad. 

Matematikverkstaden är uppbyggd kring en mängd olika laborativa material som samlats och 

strukturerats utifrån centralt innehåll i matematik, ur läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2011). 

Idén bakom Matteljén är att denna ska ses som en resurs där pedagoger både från förskola och 

                                                
8 NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning med uppgift att stödja matematikutveckling i det    
  obligatoriska och frivilliga skolväsendet. 
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från övriga skolstadier, ska kunna mötas, låta sig inspireras av och utveckla ny kompetens i 

matematik, med fokus på det laborativa arbetssättet.  

3.7.1 Sammanfattning av studiecirkelns innehåll 
Studiecirkeln har utifrån styrdokumenten, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) och Lgr 11 (Skolverket, 

2011b) behandlat barns lärande i matematik. Det centrala innehållet och kunskapskraven för 

matematik år 1 - 3, har legat till grund för de aktiviteter och diskussioner som förts, med 

fokus på de förmågor eleverna förväntas utveckla och som beskrivs i läroplanerna. Dessa 

förmågor är följande: 

- Problemlösningsförmåga 

- Begreppsförmåga 

- Metodförmåga 

- Resonemangsförmåga 

- Kommunikationsförmåga 

Pedagogerna har både genom praktiskt och teoretiskt arbete, behandlat och analyserat elevers 

förmågor och lärande. Pedagoger i förskoleklass förväntas inte, till skillnad från pedagoger i 

grundskolan, göra bedömningar av elevernas förmågor, utan har som främsta uppgift att 

stimulera och väcka elevernas intresse för matematik (Hultberg, 2013). 

 

3.8 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har legat till grund för de etiska överväganden som gjorts vid genomförandet av 

denna studie. Principerna har till uppgift att skydda individer från skada, förödmjukelse och 

kränkning i samband med deltagande i undersökningar. Individskyddskravet konkretiseras i 

följande fyra huvudkrav och ska uppfattas som riktlinjer för hur forskaren ska förhålla sig till 

de personer som deltar i undersökningen.  

- Informationskravet har uppfyllts genom att information om studiens syfte gavs via 

brev och att information även gavs vid intervjutillfällena. 

- Samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagarna har upplysts om att deltagandet i 

studien är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

- Konfidentialitetskravet har uppfyllts då uppgifter om deltagarna behandlas 

konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

- Nyttjandekravet har uppfyllts då de uppgifter som samlats in endast får användas i 

denna studie.  
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3.9 Metoddiskussion 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som generellt tar upp frågan om man i en studie mäter 

det som var avsett att mäta och om mätningen är tillförlitlig (Stukàt, 2011). Ingen metod kan 

sägas vara fulländad och att använda sig av kvalitativ intervju som metod kan enligt Bryman 

(2002) vara förknippat med vissa svårigheter, både för den som intervjuar och den som 

intervjuas. Osäkerhet kring vad intervjuaren menar är ett exempel på vad som kan uppfattas 

som en svårighet. Att skicka ut frågor i förväg hade eventuellt kunnat vara en fördel, men 

eftersom intervjuerna skulle genomföras som semistrukturerade där frågorna inte är 

konstruerade som helt "färdiga" utan utformade som teman, ansåg jag inte att detta var ett bra 

alternativ. Ytterligare en svårighet som kan uppstå är att jag som intervjuare påverkar 

informanten i en viss riktning, vilket Bryman (2002) kallar intervjuareffekten. För att undvika 

detta försökte jag vara så neutral som möjligt och att inte ställa ledande frågor, eller på annat 

sätt få informanterna att svara utifrån det som de trodde förväntades.  

Stukàt (2011) talar om tidsåtgången för att genomföra och bearbeta intervjuer som ytterligare 

en faktor att ta hänsyn till. Att genomföra många intervjuer är ingen garanti för studiens 

kvalitet utan kan i motsats innebära att materialet blir ytligt pga. tidsbrist. Ett preliminärt antal 

intervjuer (som jag ansåg rimligt) bokades därför in före studiens genomförande, med 

möjlighet att boka in fler vid behov.  Min upplevelse är att de intervjuer som genomfördes i 

slutfasen hade inslag av det som Bryman (2002) kallar mättnad dvs. att svaren i intervjuerna 

inte tillför någon ny information. Om fler intervjuer gjorts hade detta kanske framträtt ännu 

mer tydligt.   

De svar jag fått anser jag vara tillförlitliga eftersom deltagarna informerats om att svaren 

skulle komma att avidentifieras i studien och därmed har de kunnat tala fritt utan oro för att 

bli igenkända. Då jag inte primärt är ute efter att generalisera, utan vill ta reda på kvaliteter 

sett ur ett individperspektiv anser jag att min undersökning, baserad på tio intervjuer, ändå 

kan ge en klar bild av pedagogernas uppfattningar om vilka faktorer som stödjer eller hindrar 

deltagande i kompetensutveckling kring laborativ matematik och vilka effekter 

kompetensutvecklingen bidragit till i deras arbete. 
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4 Resultat 
Resultatet av studien redovisas i tre huvudkategorier som beskrivs och exemplifieras med 

tillhörande underkategorier. De tre huvudkategorierna är:  

- Upplevt stöd och hinder vid kompetensutveckling 

- Pedagogernas arbete med matematik i förskoleklass efter kompetensutveckling  

- Förutsättningar för utveckling och implementering  

 

4.1 Upplevt stöd och hinder vid kompetensutveckling 
Pedagogerna beskriver i intervjuerna olika faktorer som de uppfattar har varit stödjande 

respektive hindrande under den tid de deltog i kompetensutvecklingsprogrammet. Jag har valt 

att dela upp dessa faktorer i tre underkategorier; stöd från omgivning, individuella faktorer 

samt hindrande faktorer. 

4.1.1 Stöd från omgivning - skolledning 
Stöd från skolledning beskrivs av pedagogerna som en viktig faktor. I intervjusvaren 

framkommer att detta stöd har olika innebörd för pedagogerna. Ett direkt personligt stöd från 

skolledningen synliggörs i följande citat. 

 
Min dåvarande rektor tyckte att det var viktigt och ville att jag skulle gå.  
Jag fick stort stöd av henne, hon peppade mig verkligen att gå (7). 
 
  

Stöd från skolledning kan också innebära ett mer passivt stöd av ekonomisk karaktär,  

som t.ex. möjlighet att få ta ut kompensationstid för arbete som krävts utöver ordinarie 

arbetstid. En av pedagogerna beskriver att "det har inte varit några problem att få 

övertid om det behövts och vikarie har satts in vid behov" (9).  

Överenskommelser som i efterhand konstruerats mellan pedagog och ledning har uppfattats 

som stödjande, vilket en pedagog beskriver så här; "Jag har fått skriva upp tid för att läsa 

artiklar men det var inte överenskommet från början" (1). 

4.1.2 Stöd från omgivning - kollegor 
Pedagogerna ger en beskrivning av om och hur de upplevt att de känt stöd från sina kollegor. 

I det första citatet syftar pedagogen på en gemensam bakgrund som ger förståelse för 

varandras behov. "Ja, eftersom vi har samma bakgrund som Montessorilärare9 vet vi hur 

                                                
9 Montessorilärare är utbildade för att undervisa enl. Maria Montessoris pedagogik. 
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viktigt det är" (7).  Pedagogerna ger ytterligare beskrivningar av det direkt uttalade stödet och 

hur kollegor visat intresse genom att fråga efter vad de gjort, och lyssnat på det de har haft att 

berätta. "Jag tycker att jag haft stöd eftersom de frågat vad jag gjort och gärna vill höra" (10). 
 

Stödet kan också utgöras av kollegors hjälpsamhet som genom att ta hand om elevgruppen, 

gjort deltagande möjligt för pedagogen.  "Fritidspersonal har hjälpt till när jag varit tvungen 

att gå tidigare" (4). 

 

4.1.3 Individuella faktorer 
Stödjande faktorer av mer individuell personlig karaktär har lyfts fram i intervjusvaren. 

Här ges beskrivningar av en upplevd egen brist, didaktisk och/eller ämnesrelaterad, som 

pedagogerna själva menar genererar en inre motivation. De anser att motivationen är en viktig 

drivkraft och ett stöd för att delta i kompetensutveckling.  

Det är så roligt med matematik. Jag gillar verkligen att jobba i förskoleklass  
och vill lära mig mer och bli bättre. Jag tror det är en inre motivation, för det  
handlar inte om pengar eller karriär (8). 
 

I citatet uttrycker pedagogen en vilja att lära för att bli en bättre pedagog och att detta är något 

hon upplever som inre motivation. Att uppleva brister i sin yrkeskompetens och en vilja att 

utveckla denna, beskrivs av en pedagog som: "Kände själv att jag behövde påfyllning i matte 

och ville gärna gå" (1).  

Det framkommer också att kompetensutvecklingsinsatsen upplevs som överkomlig då det 

gäller tidsåtgång och krav på prestation, vilket pedagogen i följande citat beskriver. 

"Kursen var lagom i formatet och kändes inte betungande. Jag hade inte orkat gå någon 

universitetskurs" (5). 

 

4.1.4 Hindrande faktorer 
Brist på uttalat stöd från skolledning upplevs av pedagogerna som negativt och ses som hinder 

för deltagande i kompetensutvecklingsprogrammet. "Ingen har intresserat sig, varken 

uppmuntran eller efterfrågan" (6). Ensamarbete upplevs också som en hindrande faktor. 

"Jag arbetar ensam i förskoleklassen och har inte velat vara borta från barngruppen" (2). 
 

Oklarheter kring förskoleklassens organisatoriska tillhörighet är ytterligare en hindrande 
faktor.  

Ingen har väl egentligen frågat efter. Jag har en känsla av att förskoleklass 
hänger lite utanför, vi tillhör varken skolan eller förskolan (2). 
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4.2 Arbete med matematik i förskoleklass efter kompetensutveckling 
Syftet med kompetensutvecklingen är främst att öka den matematiska medvetenheten hos 

pedagoger i förskoleklass och att uppmärksamma laborativt arbetssätt i matematik. 

Pedagogerna beskriver att de efter genomförd kompetensutveckling har fått en ökad 

medvetenhet om vad matematik i förskoleklass är, vilket bidragit till en förändrad attityd och 

förhållningssätt till matematiken. Matematiken upplevs som mer viktig och roligare både för 

dem själva och för eleverna. Jag har utifrån det som pedagogerna beskriver valt att redovisa i 

följande underkategorier; matematiskt innehåll, förändrat sätt att arbeta, organisation av 

arbetet, samt förändrad syn på elevers förmågor. 

 

4.2.1 Matematiskt innehåll  
Det som pedagogerna i huvudsak lyfter fram då det gäller matematik i förskoleklass är arbetet 

med grundläggande matematiska begrepp, vilket enligt pedagogerna ofta utgår från 

vardagliga situationer. Detta benämns som vardaglig matematik eller "vardagsmatte" och 

pedagogerna menar att de på ett naturligt sätt försöker fånga upp och arbeta med begrepp 

utifrån uppkomna situationer. I nedanstående citat beskriver en pedagog vad hon menar med 

vardagsmatte och hur hon arbetar: 
Matematik med små barn är vardagsnära grejer t.ex. att göra fruktsallad  
med begrepp som hälften, inte så mycket siffror och böcker (3). 
 

Pedagogen exemplifierar hur matematikarbetet utgår från en för eleverna vardaglig och 

elevnära situation och att hon i samband med detta kan bearbeta och tydliggöra det 

matematiska innehållet. En av pedagogerna beskriver att "matematik i förskoleklass handlar 

om att veta var vi befinner oss, var i rummet, kunna orientera mig" (8). Hon ger en bild av ett 

matematiskt innehåll som har med rumsuppfattning att göra. 

Pedagogerna upplever att de efter kompetensutveckling fått ett förändrat sätt att tänka om 

matematik och att de vågar pröva på aktiviteter och arbetsområden som de förut inte känt sig 

trygga med:  
Hade inte riktigt grepp om matten, vågade inte ge mig in i matten på samma sätt. 
Hela tiden har jag ett annat tänk. Redan efter en vecka håller vi på med stapeldiagram 
med barnens tappade tänder (5). 
 

Pedagogen hade inte förut arbetat med diagram i förskoleklassen, vilket för henne var en 

utökning och förändring av det matematiska innehållet. Hon menar också att hon nu bearbetar 

matematikinnehållet på annat sätt. "Förut fuskade man över det lite nu jobbar jag djupare med 
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det" (5). Nedanstående citat visar att ökad kunskap fått förändrat pedagogens attityd, vilket 

bidragit till att påverka det matematiska innehållet: 
(... ) jag gör mera övningar nu som jag tyckte var tråkiga och konstiga förut.  
Jag prövar nya saker nu och det går faktiskt ganska bra. Samlingarna innehåller  
mer matematik (10). 

 

4.2.2 Förändrat sätt att arbeta  
Ökad matematisk medvetenhet hos pedagogerna har bidragit till att matematiken fått utökad 

tid i förskoleklassen och utrymme för matematik ges oftare i exempelvis samlingar. Följande 

citat illustrerar detta:  
 Vi arbetar en liten stund varje dag i samling med kluringar eller utematte. 

Förut arbetade jag med siffror, antal och sånt. Nu arbetar vi med problemlösningar där 
det inte finns bara ett rätt. Jag låter barnen diskutera för att komma fram till lösningar 
vilket innebär att alla kan bidra (1). 
 

Här beskriver pedagogen ett demokratiskt arbetssätt som gör det möjligt för alla elever att 

bidra utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Hon menar att det blir fler elever som vågar och 

kan svara då det inte bara finns ett rätt svar. När arbetssättet varieras menar pedagogen att hon 

oftare tydliggör för eleverna att det är matematik som de arbetar med.  
Jag tydliggör för barnen att det är matte som vi arbetar med, både  
strukturerat och i vardagssituationer (1).  

 

Pedagogerna anser att det är viktigt att arbetet med begreppsutveckling sker genom att låta 

eleverna laborera och laborativt material används i stor omfattning. Följande citat illustrerar  

laborativt arbetssätt kring begreppet 1(ett) och beskriver också vad laborativt material kan 

vara: "Jag använder kroppen och bilder. Hur ser en etta ut? Visa med kroppen" (3). 

En pedagog menar att hon före kompetensutvecklingen arbetade med det matematiska 

innehållet på en abstrakt nivå, med siffror dvs. symboler. Med ökad kompetens bearbetar hon 

nu matematikinnehållet på ett laborativt sätt. "Jag har lämnat 2 + 2 och det har blivit roligare 

att arbeta på ett mer laborativt sätt" (4). Här följer ytterligare en beskrivning av hur 

arbetssättet förändrats. 
 Jag låter barnen prata högt och jobba i grupp och lösa problem.  
Genom laborativ matematik kan jag även få in språkträning på ett roligt sätt (10). 
 

Av citatet förstår man att pedagogen efter kompetensutveckling upplever sig dra nytta av det 

laborativa arbetssättet i matematik, som ett sätt att få eleverna att utveckla sin språkliga 

förmåga. Det laborativa arbetssättet har även inneburit att samarbete mellan olika årskurser 
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kommit till stånd, där äldre elever har bjudits in för att tillsammans med eleverna i 

förskoleklassen arbeta med matematik.  
Genom de praktiska tipsen som vi fick har jag kunnat omsätta en del direkt. 
Mattespel t.ex. där vi samarbetade med år 3 som fick komma hit och spela med våra 
barn. Detta var något nytt som fungerade bra tycker jag, en konkret tydlig förändring i  
mitt arbetssätt (10). 
 

Det dominerande arbetssättet med matematik är konkret, praktiskt och med fokus på att väcka 

elevernas nyfikenhet. Följande citat blir en illustration kring hur arbetet med matematik sker i 

förskoleklass: 
 Man pratar matte, man leker matte och jobbar med begrepp.  
 Mycket praktiskt arbete med begreppen (5).  
 

Färdigt läromedel används i mycket begränsad omfattning och i de fall det används är det för 

att eleverna önskar det och för att göra lärandet mer synligt. 
 
Pedagogerna beskriver att förväntningarna på det matematiska innehållet och arbetssättet är 

olika för elever och pedagog. 
Barnen efterfrågar ofta att få räkna, men för mig handlar det om att  
ta ner det till grunden och arbeta med begrepp (6). 
 

Detta bekräftas även i svar från andra pedagoger: "Frågar du barnen vad matte är, får du 

svaret 1 + 1, sitta och räkna i sin bok" (5). Elever och pedagogers uppfattning om matematik-

innehåll och arbetssätt är i ett initialt skede skilda från varandra. 

 

4.2.3 Organisation av matematikarbetet i förskoleklass 
Hur matematikarbetet i förskoleklass organiseras varierar. Pedagogerna beskriver att de har 

stor frihet att lägga upp förskoleklassens verksamhet utifrån barngruppens behov, eget eller 

elevernas intresse. Lokalernas utformning och funktion, tillgång på material och möjligheter 

till samarbete är ytterligare förutsättningar som påverkar hur arbetet organiseras enligt 

pedagogerna. Arbetet med matematik sker även ofta utomhus, på skolgården eller i den skog 

klassen besöker. Matematiken är inte schemabunden till vissa tider utan kan läggas in då det 

passar. En pedagog beskriver att hon arbetar med matematiken parallellt med elevernas 

språkutveckling och tycker inte att hon har speciella tillfällen avsedda för enbart matematik.  

"Språk och matematik hör ihop - har du inte språkförståelse så har du inte matte" (2).  

En annan pedagog upplever att hon medvetet organiserat matematikarbetet utifrån att fånga 

alla de tillfällen som möjliggör matematiska samtal och diskussioner tillsammans med 
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eleverna. Hon anser att det i förskoleklass finns möjlighet att ta sig tid för att arbeta med 

matematik när den dyker upp, vilket hon upplever som mycket positivt.  

 

4.2.4 Förändrad syn på elevers kunskap och förmågor 
Pedagogerna anser att de fått en förändrad och vidare förståelse kring barns tänkande och 

lärande i matematik. De har därför fått ompröva sin syn på elevernas kunskaper och förmågor. 
Jag tänker att barnen vet mycket mer än vi tror men vi måste låta dem diskutera och 
sätta ord på hur de tänkt. Jag har ett annat sätt att fråga nu och får andra svar (4). 
 

Genom att arbeta mer laborativt med matematik i förskoleklass har pedagogerna kunnat se 

förmågor hos eleverna som förut inte synts då arbetssätt och arbetsformer inte varit lika 

varierade. En pedagog berättar att hon även lyft fram elevernas matematiska förmågor vid 

utvecklingssamtal, vilket hon aldrig gjort förut.  

"Jag har lyft matematiken på utvecklingssamtal vilket jag inte gjort tidigare - det känns 

proffsigt!" (1) 

 

4.3 Förutsättningar för utveckling och implementering 
För att kunna implementera och utveckla det laborativa arbetssättet i förskoleklass menar 

pedagogerna att vissa förutsättningar måste finnas. Dessa framträder i pedagogernas svar och 

har indelats i följande underkategorier; intern kunskapsspridning och tid, samt miljö. 
 

4.3.1 Kunskapsspridning och tid 
Alla de intervjuade uppger att de har en intention att utveckla det laborativa arbetssättet.  

I huvudsak handlar detta om att överföra den kunskap som de själva fått, i syfte att fortbilda 

kollegor i årskurserna F - 3 samt på fritids. En pedagog som fått ett uttalat uppdrag av 

skolledning att förmedla sina erfarenheter och kunskaper på ett planerat sätt, dvs. med 

återkommande tid avsatt, upplever detta som stimulerande och utvecklande och ser fram emot 

att få delge kollegorna.   
Kollegorna har efterfrågat och vill att jag ska förmedla det jag fått från studiecirkeln. 
Det har inte funnits tid till detta men nu i höst kommer jag att få tid till detta varje 
vecka eftersom hela skolan är med i ett mattelyft. Jag kommer att gå igenom materialet 
som jag fått (10). 
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Det material som pedagogen talar om, används redan i hög utsträckning i arbetet med 

eleverna och ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.  
Att tid finns avsatt för att kunna utveckla och förändra arbetssätt och material, är ytterligare 

en förutsättning som pedagogerna efterfrågar och ger uttryck för i intervjuerna. 
Jag vill göra massa grejer men jag behöver mer tid för att utveckla (....) 
Jag hade kunnat fortbilda kollegor. Jag hade lärt mig av att lära ut, kunnat befästa och 
förkovra kunskaperna genom att få fortbilda andra. Det borde finnas tid för att berätta 
för sina kollegor vad man gjort (6). 
 

Pedagogen upplever en frustration över att vilja förändra men anser inte att hon har den tid 

som hon behöver för att kunna göra detta. Hon menar att intern kunskapsspridning skulle 

gynna både hennes eget lärande och kollegornas: 

Har försökt att förmedla men behöver mer tid för rent praktiska saker att fixa. 
Det är brist på tid och ingen rutin för att förmedla det man fått (8). 
 

Den upplevda bristen på tid och att organisationen saknar rutiner för intern kunskaps-

spridning anges av flera pedagoger som hinder för utveckling och implementering av det  

laborativa arbetssättet.  

 

4.3.2 Miljö 
En förutsättning för att kunna arbeta laborativt är att det finns tillgång till material av olika 

slag som eleverna kan använda i syfte att konkretisera matematiken. För detta krävs att 

aktiviteter och material har arbetats fram, köpts in eller konstruerats. Lokaler och inredning 

bör också vara utformade så att de i hög grad gör det möjligt att arbeta laborativt. 
Jag har börjat bygga upp lådor med matematikinnehåll, nu skulle jag vilja få till det som 
jag tänkt här inne. Jag vill försöka sprida arbetssättet till fritids så att hela dagen ska 
vara ett lärande för barnen. Det skulle vara mer organiserat på fritidstid, så att barnen 
själva kan arbeta med aktivitetslådorna (2).  
 

Pedagogen har en intention att den fysiska miljön på ett bättre sätt ska signalera att eleverna 

har möjlighet att arbeta laborativt med matematik i förskoleklass och på fritids. Hon har en 

önskan om att hela dagen genomsyras av möjligheter till lärande och att även vistelsen på 

fritidshemmet ska bidra till elevernas utveckling och lärande i matematik. 
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4.4 Resultatsammanfattning 
Vad som påverkat pedagogerna att delta i kompetensutvecklingen; Matematik - ett laborativt 

arbetssätt, varierar. De stödjande faktorer som påvisats i studien har främst presenterats som 

stöd från skolledning, stöd från kollegor och stödjande individuella faktorer. Stöd från 

skolledning upplevs i huvudsak på två sätt, antingen som direkt uttalat till individen eller på 

ett mer indirekt sätt, genom t.ex. överenskommelser om tidsersättning och/eller vikarie-

täckning. Pedagogerna uppger att de har känt kollegialt stöd. Individuella faktorer som 

upplevelser av didaktisk eller ämnesmässig brist och en vilja för att åtgärda denna brist, visar 

sig ha betydelse för pedagogernas deltagande i kompetensutvecklingen. Pedagogernas intresse 

för att lära och att erövra ny kunskap, motiverar dem att utveckla sin kompetens och beskrivs 

som inre motivation. Avsaknad av stöd från ledning, ensamarbete samt oklarheter kring 

förskoleklassens organisatoriska tillhörighet är de hinder som framträder i resultatet.  

  Arbetet med matematik i förskoleklass beskrivs av de intervjuade som viktigt. Fokus ligger 

på att väcka elevernas nyfikenhet och pedagogerna försöker ofta att knyta matematiken till 

elevnära vardagliga situationer. Genom ett konkret, praktiskt och laborativt sätt att arbeta 

synliggörs och bearbetas grundläggande matematiska begrepp. Det laborativa arbetssättet 

kräver tillgång till konkretionsmaterial och att utformning av lokaler och inredning stöder och 

möjliggör detta arbete.  

Efter kompetensutveckling har pedagogernas attityd till matematik förändrats, vilket har 

påverkat både innehåll och sättet att arbeta med matematiken till att bli mer varierat, fördjupat 

och laborativt. Pedagogerna vågar sig på sådant de förut avstått ifrån, då de känt sig osäkra på 

hur de skulle ta sig an vissa delar av matematiken. Pedagogerna anser att de fått en fördjupad 

kunskap såväl didaktisk som ämnesrelaterad, vilket bidragit till en förändrad syn på elevernas 

matematiska förmåga. Pedagogerna upplever att fler av elevernas förmågor synliggörs på ett 

tydligare sätt och att de själva fått en ökad professionalism.  

Färdigt läromedel används i mycket begränsad omfattning och i de fall det används är det 

främst som bekräftelse av lärande eller för att eleverna önskar det. Samtliga intervjuade 

pedagoger som deltog i kompetensutveckling upplever att de till stor del har förändrat sitt 

arbetssätt och att det laborativa arbetssättet förankrats i teoretisk kunskap hos dem själva.  

Pedagogerna har en vilja och ett intresse för fortsatt utveckling och implementering av det 

laborativa arbetssättet. Detta innebär främst att fortbilda kollegor samt att utveckla idéer, 

aktiviteter och material, i syfte att åstadkomma en varaktig effekt av kompetensutvecklingen. 
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5 Diskussion  
Avsikten med denna studie har varit att få ta del av några pedagogers upplevelser av 

kompetensutveckling inom laborativt arbetssätt i matematik. Resultatdiskussionen förs utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Då jag valt att göra en kvalitativ studie av begränsad 

omfattning är det viktigt att beakta att resultatet inte kan generaliseras. 

 

5.1. Kompetensutveckling - hinder och möjligheter 
Utifrån studiens resultat beskriver pedagogerna ett flertal stödjande och hindrande faktorer 

som haft betydelse för deras deltagande i kompetensutveckling, både inför starten och under 

den tid den pågick. De faktorer som pedagogerna anger återfinns både i deras omgivning och i 

deras egna tankar och upplevelser.  

 

5.1.1 Yttre motivation  
Faktorer som kan hänföras till yttre motivation är hur omgivningen agerar och responderar på 

att individen deltar i kompetensutveckling (Ahl, 2004). I resultatet menar pedagoger som 

upplevt att ledning och kollegor uppmuntrat dem, frågat efter och varit intresserade av vad 

som händer, att de upplevt detta som positivt och stödjande. De uttrycker också att de 

upplever en ökad motivation för både kompetensutvecklingen, men också för det dagliga 

arbetet i förskoleklassen. Resultatet får stöd av Hård af Segerstad (1996) som framhåller 

betydelsen av omgivningens sätt att agera som en viktig faktor. Hon menar att när kollegor 

och ledning visar sitt intresse och ger återkoppling till den som deltar i kompetensutveckling, 

leder detta till ökad motivation och bidrar till positiva effekter av kompetensutveckling.  

En pedagog beskriver att hon blivit ombedd av rektor att söka till den aktuella kompetens-

utvecklingen och att rektor verkligen önskade detta. Pedagogen upplevde denna förfrågan 

som ett stöd, men den skulle lika gärna kunna uppfattas som en form av positiv förstärkning i 

syfte att få individen att utföra en viss handling, i detta fall att få pedagogen att delta i 

kompetensutveckling. Frågan ställer sig huruvida ledningens uppmuntran är en form av 

positiv förstärkning för att få den anställde att göra som den tänkt, eller om denna uppmuntran 

ska uppfattas som en handling av personlig omtanke?  

I motsats till det stöd som tidigare beskrivits, står brist på uppmuntran och intresse. Detta tar 

sig uttryck som uppgivenhet: "Ingen har intresserat sig, varken uppmuntran eller efterfrågan". 

Resultatet visar dock att kompetensutvecklingen ändå upplevts som positiv för individens 

egen utveckling, trots avsaknad av stöd och visat intresse från omgivningen. 
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En tolkning av ovanstående kan vara att inre motivation har större betydelse än yttre 

hindrande faktorer. 

Jag finner i min studie inget stöd för det som Fejes m.fl (2009) beskriver i fråga om personer 

som deltagit i kompetensutveckling utifrån ett upplevt "tvång för att slippa straff". Resultatet 

visar dock att alla pedagoger som intervjuats anser att de deltagit av frivillighet oavsett om 

initiativet kommit från dem själva eller från arbetsgivaren.  
 

5.1.2 Inre motivation och behov av ny kompetens 
Som nämnts i teoriavsnittet menar Ellström (1996) att inre motivation utgör en stark 

bakomliggande drivkraft för våra handlingar och att individer har ett behov av att lära och 

utvecklas.  Detta resonemang återfinner vi i de konstruktivistiska teorierna som hävdar att 

människan har ett inbyggt behov av att finna mening och förstå. I studiens resultat lyfts ett 

flertal faktorer fram som pedagogerna beskriver som inre motivation. Inre motivation 

presenteras t.ex. som ett eget intresse av att lära, utifrån en upplevd brist av den kompetens 

man anser sig behöva. Detta blir då en drivkraft för att delta i kompetensutveckling.      

  Resonemanget styrks av Ellström (1996) som menar att det upplevda "glappet" som uppstår 

mellan individens kompetens och den kompetens som arbetet kräver, är en insikt om att 

individen behöver ny kompetens för att åtgärda detta. Att vilja bli en bättre, mer kompetent 

pedagog och därför väljer att delta i kompetensutveckling är, enligt Ellström (1996) att 

betrakta som en individuell kompetenshöjning som även gynnar organisationen, eftersom 

individens kompetens efter kompetensutvecklingen bättre motsvarar de krav som ställs.  

 

5.2 Förändrat arbetssätt med matematik efter kompetensutveckling 
 I studiens resultat beskrivs ett flertal förändringar som pedagogerna upplever att 

kompetensutvecklingen bidragit till.  Dessa förändringar återfinns såväl i det yttre fysiska 

rummet, men till större del i pedagogernas inre, i form av förändrad attityd och ändrat 

förhållningssätt till såväl arbetssätt, matematikämnet, som synen på elevernas förmågor.  

Det förändrade sättet att arbeta med matematik i förskoleklass, har enligt pedagogerna 

bidragit till att både de själva och eleverna upplever matematiken som viktigare, roligare och 

mer varierad, vilket tyder på att både en motivationell respektive en arbetsrelaterad effekt av 

kompetensutvecklingen kan påvisas. Resultatet överensstämmer i hög grad med den forskning 
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som Nilsson (1996) hänvisar till, där just dessa effekter av kompetensutveckling på individ-

nivå pekas ut.  

 

5.2.1 Ökad medvetenhet  
I resultatet framkommer att pedagogerna upplever att de efter kompetensutveckling arbetar 

med matematiken på ett mer konkret, mer praktiskt och laborativt sätt. De upplever att de fått 

en ökad medvetenhet och kunskap om matematik och nu på ett tydligare sätt kan förstå varför 

och hur det laborativa arbetssättet fungerar som en länk mellan det konkreta och det abstrakta. 

Löwing och Kilborn (2002), framhåller vikten av att pedagogen tillför det matematiska 

innehållet till det laborativa materialet, för att eleverna ska kunna koppla det konkreta till det 

abstrakta och därigenom förstå det matematiska innehållet. Moyer (2001) poängterar samma 

sak och menar att lärandet skapas först då eleverna får reflektera över vad de gjort och sätta 

ord på sina tankar och erfarenheter.  

 

5.2.2 Mer tid för vardagsanknuten matematik i förskoleklassen 
Efter kompetensutvecklingen har matematik fått ett utökat utrymme i förskoleklassen. Mer 

frekvent än förut försöker förskoleklasspedagogerna att föra in matematik i vardagssituationer 

och på ett mer medvetet sätt koppla matematiken till elevernas erfarenheter. Resonemanget 

stämmer väl överens med Rystedt och Tryggs (2009) förklaringar att ett laborativt arbetssätt 

utgår från den informella nivån, dvs. från elevernas erfarenheter, till den mer formella, 

abstrakta och symboliska nivån. Resonemanget stöds också av Herrlin, Frank och Ackesjös 

(2012) tankar om den vardagsanknutna matematiken i förskoleklass.  

 

5.2.3 Matematik och språk 
Det framkommer också i resultatet att pedagogerna ofta arbetade med matematik på 

symbolnivå, dvs. med siffror. De menar att de nu ändrat fokus för att arbeta mer med 

matematiska begrepp och förståelse kring dessa. Detta sker genom att samtala och diskutera 

och det är i dessa kommunikativa processer som eleverna utvecklar sina färdigheter i samspel 

med andra. Vikten av att eleverna får möjlighet att utveckla sin begreppsliga förmåga och att 

möjligheter till samtal och diskussion ges för att utveckla såväl den matematiska förståelsen 

som den språkliga förmågan, beskrivs också i läroplanerna för både förskola (Skolverket, 

1998) och skola (Skolverket, 2011). I resultatet beskriver en pedagog att hon numera ser 
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arbetet med matematik även som ett tillfälle där elevernas språkliga förmåga kan utvecklas. 

Detta upplevs som en stor förändring eftersom hon inte förut reflekterat över möjligheten att 

dra nytta av matematiska situationer för elevers språkliga utveckling på ett medvetet sätt. Det 

finns sannolikt ett stort värde i att pedagogens attityd med hjälp av ett laborativt arbetssätt, 

blivit mer holistisk och nu inbegriper både matematik och språk för att stimulera till lärande.  

 

5.3 Pedagogens kunskap 
I de studier som tidigare nämnts (Hattie, 2012: Samuelsson, 2007) har vikten av pedagogers 

kompetens såväl ämnesmässig som didaktisk, liksom deras engagemang för elevernas 

kunskapsutveckling, visat sig vara viktiga faktorer för hög måluppfyllelse. Pedagogerna i 

studien upplever att de genom kompetensutvecklingen i hög grad fått möjlighet att utveckla 

sin kompetens såväl kring ämnet, som sin didaktiska förmåga och därigenom fått ett ökat 

engagemang för matematik och det laborativa arbetssättet. En pedagog berättar att hon "förut 

fuskade man över det lite, nu jobbar jag djupare med det"(5) vilket kan tolkas som att hon fått 

en ökad förståelse och förmåga att arbeta med matematik och att följden troligen blir en mer 

gynnsam kunskapsutveckling för de elever hon möter i förskoleklassen.  

I studien framkommer att pedagogerna efter att de deltagit i kompetensutvecklingen känner 

sig mer trygga i arbetet med matematik, vilket fått till följd att de dels vågar ta sig an nya 

arbetsområden inom matematiken, dels att de synliggör och varierar det matematiska 

innehållet på ett mer medvetet sätt. Detta överensstämmer i hög grad med det som Rystedt 

och Trygg (2005) anser vara en förutsättning för att det laborativa arbetssättet ska bidra till att 

stödja elevernas lärande. De framhäver vidare vikten av att pedagogen har såväl goda 

ämneskunskaper som god didaktisk förmåga för att kunna synliggöra matematiken. 

 

5.4 Utveckling och implementering av laborativt arbetssätt  
I resultatet framkommer att pedagogerna gärna vill och har för avsikt att sprida den kunskap 

de själva fått till kollegor och arbetslag, men en viktig förutsättning för att kunna utveckla och 

implementera det laborativa arbetssättet är att tid finns avsatt för detta menar pedagogerna. 

Hultman (1996) beskriver att ett vanligt scenario är att förändringsprocesser kommer igång, 

men att de ofta avstannar. En möjlig orsak till detta kan vara bakomliggande faktorer som 

brist på tid, menar Hultman.  
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Endast en pedagog i denna studie har fått i direkt uppdrag av skolledningen att förmedla sina 

erfarenheter och sprida kunskap kring laborativt arbetssätt till kollegor.  Pedagogen upplever 

detta som stimulerande och utvecklande både för sin egen del och att hon har något att tillföra 

organisationen. Det är i mitt tycke anmärkningsvärt att detta "koncept" inte används mer 

frekvent för att ta tillvara och sprida nya kunskaper i organisationen. I det resonemang som 

Hård af Segerstad (1996) för, ses ledningens intresse som en viktig faktor, där ett uttalat 

uppdrag kan vara ett sätt att visa att ledningen har ett intresse för individens nya kompetens.   

För att det laborativa arbetssättet ska få genomslagskraft menar pedagogerna att det också 

krävs tid för att bygga upp en bank av aktiviteter och laborativt material, samt möjlighet att 

iordningsställa miljön så att den på ett bättre sätt stimulerar elevers möjlighet till lärande.  

Jag uppfattar att det i resultatet framkommer en vilja och ett engagemang för att utveckla och 

implementera det laborativa arbetssättet, men att detta till viss del rinner ut i sanden eftersom 

det saknas rutiner för kunskapsspridning i organisationen.  
 

5.5 Slutsatser  
Utifrån studiens resultat är en slutsats att pedagogerna i förskoleklass, efter att de deltagit i 

kompetensutveckling kring laborativt arbetssätt, lägger mer tid på matematik, arbetar mer 

fördjupat och har en ökad medvetenhet kring hur och varför de arbetar med matematik. 

Pedagogerna har i hög grad förändrat sitt arbetssätt och det matematiska innehållet till att bli 

mer engagerande för både dem själva och eleverna. Det laborativa arbetssättet ses även som 

en möjlighet för att utveckla elevernas språkliga förmåga.  

En annan slutsats är att pedagogerna upplever att det är de inre motivationsfaktorerna som 

leder till deltagande i kompetensutveckling och att yttre faktorer anses underordnade. 

Avslutningsvis kan slutsatser kring skolorganisationens rutiner för att ta tillvara ny kunskap, 

förefalla att helt saknas eller brista i relativt hög grad, vilket får till följd att implementering 

och utvecklingsarbete utanför det egna klassrummet sker i otillräcklig omfattning. 

 

5.6 Vidare forskning 
Denna studies resultat och slutsatser leder fram till följande frågeställningar, vilka skulle vara 

intressanta att belysa: 

1. Brister i organisationen får till följd att många av pedagogerna enbart fokuserar på det 

direkta arbetet med eleverna i sitt klassrum.  Eftersom rutiner för intern fortbildning i 
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hög grad saknas kommer denna inte till stånd i den mån som skulle vara önskvärd. 

Hur ska ny kompetens på ett bättre sätt kunna tas tillvara för att inte "rinna ut i 

sanden"?  Hur ser detta forskningsfält ut? Vad händer med pedagogers nya kunskap i 

den största av alla kunskapsorganisationer? 

 

2. Kompetensutvecklingen upplevs ha bidragit till att fördjupa pedagogernas 

matematiska ämneskunskaper och ger dem en god grund för att fortsätta arbeta 

laborativt med matematik. Det vore utifrån detta perspektiv intressant att följa upp 

elevernas utveckling vad gäller kunskaper och förmågor under de första skolåren. Har 

den ökade medvetenheten hos pedagogerna bidragit till en ökad förståelse för 

matematik hos eleverna och stimulerat deras förmågor? Vad händer när eleverna 

börjar i årskurs 1? Fortsätter eleverna att arbeta på ett laborativt sätt eller blir det 

procedurmatematik i bok som tar överhand? 

 

För att den nationella övergripande intentionen att förbättra svenska grundskolelevers resultat 

i matematik ska bli verklighet, behöver vi ta vara på och stödja lärares engagemang och ge 

möjligheter till kompetensutveckling, där ämneskunskaper och didaktiskt kunnande ger en 

matematikundervisning med meningsfullt innehåll.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Presentation av studien: 
Syfte 
Forskningsetiska principer 
 
Pedagogens bakgrund: 
Utbildning 
Antal år i förskoleklass 
Tidigare arbetat i skola/förskola 
Tidigare kompetensutveckling 

 
Faktorer för deltagande 
Vad fick dig att söka? Vilka faktorer har påverkat ditt deltagande i kompetensutveckling? 
    Hindrande 
    Stödjande 

 
 

Undervisning & arbetssätt 
Beskriv med egna ord vad matematikundervisning i förskoleklass innebär för dig?  
 
Hur har studiecirkeln påverkat din attityd och ditt förhållningssätt till matematik?  
 
Hur har studiecirkeln påverkat arbetssätt och matematikinnehåll? 
Vilka förändringar har skett? Hur gör du idag?  
Hur skulle du vilja göra om du hade möjlighet? 
 
 
Utveckling 
På vilket sätt kommer dina erfarenheter från studiecirkeln att leva vidare och utvecklas? 
 
Vilka planer finns för att utveckla arbetet med laborativ matematik i förskoleklassen? 
 
Vilka förutsättningar anser du måste finnas/skapas för att detta ska gå att genomföra? 
 
 
Synen på elevernas förmågor  
Beskriv något från studiecirkeln som gynnat elevernas kunskapsutveckling i matematik? 
 
Egen kompetens 
Hur upplever du att studiecirkeln har utvecklat din egen kompetens? Ge exempel! 
(Ämneskompetens, didaktisk kompetens) 
 
Övrigt du vill ta upp. 
 
Tack! 
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Bilaga 2 
 
Linköping juni 2013 
 
 
Hej!  
Jag ska under hösten skriva min C-uppsats och skriver till Dig då jag vet att du under läsåret 
2012/2013 deltagit i en studiecirkel kring laborativ matematik i förskoleklass.  
Uppsatsen är tänkt att handla om hur och om pedagoger upplever att den kompetenshöjande 
insatsen bidragit till att utveckla det laborativa arbetssättet i förskoleklass. 
Vad har studiecirkeln bidragit till då det gäller arbetssätt, tankar om elevers lärande i 
matematik osv.? 
Jag vill gärna träffa dig någon gång under veckorna 32 - 35 för att göra en intervju kring 
detta. Intervjun beräknas ta ca. 40 minuter. Om du är intresserad av att bli intervjuad, behöver 
du bara svara på detta mail och uppge ett telefonnummer där jag kan nå dig för att bestämma 
tid för intervju. 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ligger till grund för intervjun, vilket innebär att 
deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt 
deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 
att användas i denna studie. 
Har du frågor och funderingar kring studien kan du nå mig på mobil: 0702-699155, eller på  
min mail: helene@wallby.net. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Helene Wallby 
Student på lärarprogrammet, Linköpings Universitet. 

 


