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Sammanfattning
Syftet med den här studien är att undersöka hur man kan arbeta med att få elever i 
årskurs två att förstå sambandet mellan det konkreta och det matematiska 
symbolspråket. Jag intervjuade en grupp elever i årskurs två och testade ett antal 
övningar med dem. Dessa intervjuer och övningar spelades in på ljudband. Resultatet 
visade att eleverna hade förståelse för sambandet mellan symbolspråk - det konkreta 
– räknesagor. Det visade sig att elever tänker på olika sätt och alla kan inte med ord 
förklara sina lösningar och tankegångar. Elevernas reaktioner på övningarna var 
positiva.

Abstract
The purpose of this study is to explore how to get students at grade two to understand 
the connection between the concrete and the symbolic mathematical language. I 
interviewed a group of students at grade two and tested a number of exercises with 
them. These interviews and exercises were tape-recorded. The results showed that 
students had an understanding of the relationship between the symbolic language,
the concrete representation and their own numeracy stories. It turned out that 
students think in different ways and all students can not explain with words, their 
solutions and ideas. The students’ reaction to the exercises was positive.

Nyckelord: Matematisk förståelse, konkret matematik, matematiskt symbolspråk, 
räknesagor, vardagsanknuten matematik.
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1  INLEDNING

Vad eleverna ska lära sig i matematik i skolan kan man läsa i styrdokumenten
(Skolverket, 2000). Lärarna ska se till att eleverna har möjlighet att uppnå dessa mål. 
Målen bör vara anpassade till dagens samhälle och utveckling så att eleverna kommer 
att klara sig i vardagen och fortsatta studier. Hur dessa mål ska uppnås och hur man 
höjer kunskapsnivån i matematik finns det olika syn på, vilket jag kommer att ta upp
i mitt arbete

1.1 Bakgrund
Undersökningar visar att svenska elever behöver förbättra sina matematiska 
kunskaper. Utvärderingen som TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study, en utvärdering av matematik och naturvetenskapliga ämnen som 
genomförs vart fjärde år med elever i årskurs fyra och åtta) 2007 visar att svenska 
elever i årskurs fyra presterar på en lägre nivå i ämnet matematik än vad 
genomsnittet i de EU och OECD länder som deltog i undersökningen. 37 länder och 
sju provinser deltog i denna undersökning år 2007 (Skolverket, 2009). Om man ger 
elever en bra start med grundläggande förståelse för vad de gör så tror jag att man 
hjälper dem i deras fortsatta utveckling. Eftersom matematiken finns runt om oss 
hela tiden i vår vardag så tycker jag att det är viktigt att man tidigt får en förståelse 
för den. Mitt eget intresse för matematik har jag haft sedan grundskolan där jag har
mött lärare som förklarat på bra och varierat sätt men jag har även mött några som 
varit mindre bra på det. När jag har varit ute på VFU under min tid på 
Lärarutbildningen har jag upptäckt att många elever arbetar i sina läroböcker i 
matematik och gör det utan problem. De tittar på exemplet som finns i början på 
varje moment och gör precis som i exemplet och det blir rätt. När jag sedan frågar 
dem om samma sak, men på ett annat sätt, kan de inte lösa det. Det känns som om de 
inte har förståelse för vad de gör. Jag tycker att det är viktigt att få en förståelse för 
vad man gör och varför. När man vet dessa saker så kan man ha lättare att lösa andra 
uppgifter.

Följande stycke har jag hämtat ur Kursplaner och betygskriterier i matematik 
(Skolverket, 2000) i ämnets uppbyggnad och karaktär. 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många 
problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man 
behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas 
ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av 
matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas i 
förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara 
relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta 
verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans 
mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i 
behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. (Skolverket, 
2000).

Här kan man läsa att alla elever bör få kunskaper i att gå mellan det konkreta och de 
matematiska begreppen/metoderna. Detta har jag beaktat när jag utformat 
uppgifterna till eleverna i min studie genom att de fick uttrycka samma uppgift med 
det matematiska symbolspråket, med något konkret material och med en räknesaga.
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När det gäller ämnets syfte och roll kan man i kursplanen i matematik läsa att 
utbildningen bland annat syftar till att utveckla elevens möjligheter att kommunicera 
med matematikens språk och dess uttrycksformer. Att eleverna får sådana kunskaper 
att de har möjligheter att fatta välgrundade beslut i vardagen och uttrycka sig med 
det matematiska språket. I strävansmålen, kursplanen för matematik (Skolverket, 
2000) står det att eleverna ska få utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda 
logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera. Det står också att de både
muntligt och skriftligt ska förklara och argumentera för sitt tänkande. Vidare står det 
att skolan skall i matematikundervisningen utveckla intresse för matematik och
tilltron till det egna tänkandet. 

När man utformar undervisningen och uppgifter till elever bör man utgå från 
styrdokumenten vilket jag har jag gjort i min studie. Eleverna i min studie fick lösa 
matematikuppgifter som de muntligt förklarade lösningsstrategierna för. På det här 
sättet fick de öva på att sätta ord på sina tankar och de tillfällena när flera var 
samlade tillsammans fick eleverna även lyssna på andras tankar kring lösningar. 
Genom att sätta ord på sina tankar kan de få större förståelse för matematik som kan 
hjälpa dem att ta bra beslut även utanför skolan. I min studie individanpassade jag
uppgifterna och det tror jag kan hjälpa eleverna till att nå målen och få intresse för 
matematik. Lpo94 (Skolverket, 2000), i målen att uppnå i grundskolan, står det att
läraren ska utgå från den enskilda individens erfarenheter och tänkande. Skolan skall 
utforma undervisningen så att alla har möjlighet att nå målen och kan därför inte 
utformas på samma sätt för alla. 

Det som eleverna i slutet av årskurs 3 lägst ska ha uppnått är att med hjälp av 
språket, grundläggande matematiska begrepp och symboler kunna uttrycka sig 
muntligt, skriftligt och i handling. Detta kan man läsa i kursplanen i matematik för 
årskurs 3 (Skolverket, 2000). Det står även att eleverna ska kunna undersöka 
elevnära matematiska problem samt förklara vad de olika räknesätten som finns står 
för och deras samband, och detta med hjälp av t ex konkret material. Eleverna som 
jag hade med i min studie går fortfarande i årskurs två men jag tycker att det är bra 
att titta framåt i de mål som kommer att gälla för eleverna och börja utveckla dessa 
kunskaper hos dem, och de som kommit längre kunskapsmässigt kan tidigt börja 
arbeta med dessa mål. Resultaten från första omgången av de nationella 
ämnesproven i årskurs 3 (Skolverket, 2009) visar att många elever behöver utveckla 
förståelsen för de fyra räknesätten. Detta förklaras med att lärarna bland annat inte 
hunnit ställa om undervisningen efter de nya målen och att läromedlen inte tar upp 
division förrän i årskurs 4.

Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) skriver om den låga kunskapsstandarden i 
matematik som eleverna har i skolan och att eleverna gärna låter matematiken stanna 
i den situationen som den är inlärd i. Unenge, Sandhamn & Wyndhamn (1994) 
påpekar att forskningsresultat har visat att man inte har lyckats ge eleverna någon 
helhetsuppfattning i matematik utan de ser matematiken som massor av regler utan 
några samband. För att förbättra den låga kunskapsstandarden i matematik tror jag 
att man skall arbeta på ett annat sätt än att mestadels arbeta i läroböckerna som man
ofta gör i skolan. Om man ger eleverna en bra start med grundläggande förståelse för 
vad de gör så tror jag att man hjälper dem i deras fortsatta utveckling.

I min studie lät jag elever lösa uppgifter och efter det fick eleverna förklara hur de 
tänkte när de löste dem. Eleverna har även fått röra sig mellan tre olika uttryckssätt
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för att beskriva en och samma uppgift det vill säga det matematiska symbolspråket,
det konkreta och individuellt anpassade räknesagor/problem. Styrdokumenten 
beskriver kunskaper som att kunna kommunicera med matematikens språk, muntligt 
och skriftligt förklara sitt tänkande men även att utveckla ett intresse för matematik
och att man ska utgå från individens erfarenhet. Detta har jag tagit fasta på och 
försökt arbeta efter.

1.2 Syfte
Syftet med min studie är att undersöka hur man kan arbeta med att få elever att 
förstå sambandet mellan det konkreta och det matematiska symbolspråket i de 
tidigare skolåren och hur man kan få eleverna att tänka på flera olika sätt. Syftet är 
också att studera om eleverna kan förflytta sig mellan de olika representationerna av 
matematikuppgifter, det vill säga matematikspråket, konkret material och en 
saga/händelse/problem ur elevernas värld (jfr Ikäheimo, 2009).

1.3 Frågeställning
Jag har formulerat följande forskningsfrågor:

 Förstår eleverna vad de gör och kan de förklara sitt tänkande när de löser 
matematikuppgifter?

 Hur kan man hjälpa eleverna till en bättre förståelse i matematik?
 Går det att motivera eleverna mer genom att vardagsanknyta matematiken?
 Kan eleverna få en bättre förståelse genom vardagsanknuten matematik?

1.4 Arbetets disposition
Kapitel två inleds med en beskrivning av begreppen matematiskt symbolspråk, 
konkret, abstrakt, laborativt material, räknesagor, vardagsanknytning och 
vardagskunskaper som jag använder i detta arbete. Därefter har jag skrivit hur man 
historiskt sätt har tagit med matematiken i styrdokumenten. Jag beskriver också hur 
olika forskare ser på matematik och dess inlärning. Jag berör elevers tidigare 
erfarenheter och dess roll i utvecklandet av förståelsen för matematik och hur man 
kan utforma undervisningen på ett bra sätt. Lärarens och samtalets viktiga roll i 
undervisningen beskrivs också här.

Kapitel tre inleder jag med att beskriva intervjuer som jag använt mig av som metod i 
min studie. Jag presenterar även de matematiska uppgifternas utformning jag använt 
mig av i min studie. Tillvägagångssättet med urvalet av eleverna som ingick i 
undersökningsgruppen finns med i detta kapitel liksom planeringen och 
genomförandet av utvecklingsarbetet som förhoppningsvis skulle hjälpa mig att få 
svar på och frågeställningarna. De etiska ställningstaganden som är viktiga att tänka 
på när man genomför undersökningar med människor finns också med.

I kapitel fyra redovisar jag resultatet av övningarna som eleverna gjorde samt 
analysen av intervjuerna med eleverna. Här presenterar jag också valda delar av det 
inspelade och transkriberade övningarna som jag tyckte var intressanta utifrån mina 
forskningsfrågor.

I kapitel fem svarar jag på mina forskningsfrågor med hjälp av det empiriska 
resultatet och de teorier som jag skrivit om tidigare.
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Jag avslutar studien genom att diskutera bakgrunden till mitt val av examensarbete 
och hur jag tycker att man ska arbeta i skolan med matematikundervisningen. Hur
kan man utveckla det sätt som jag testade och använda det i dagliga arbetet i skolan? 

2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

Jag börjar med att definiera och förklara några viktiga begrepp som jag kommer att 
använda i detta arbete. Efter det beskriver jag tidigare forskning som är relevant för 
mitt arbete. 

2.1 Viktiga begrepp
Matematiskt symbolspråk är alla symboler som förekommer i matematiken som till 
exempel alla siffror och symbolerna för alla räknesätten.

Det konkreta kan uppfattas med våra fem sinnen som till exempel att man kan ta på 
det, se det, och flytta på det. Det abstrakta är bara det som vi kan uppfatta med våra 
tankar och fantasier. Det laborativa sättet att arbeta kan vara en bro mellan det 
konkreta och det abstrakta.

Ahlberg (2000) beskriver laborativt arbetssätt som när barn i den inledande 
matematikundervisningen undersöker tal genom att sortera kottar och frukter. 
Barnen får tillfälle att problematisera och reflektera när de hanterar dessa föremål 
som de oftast plockat själva. Genom att använda olika typer av laborativt material så 
konkretiseras talen och barnen blir stimulerade och får omväxling menar författaren. 
Vidare nämner hon färdigproducerat laborativt material som kan användas för att 
hjälpa barn till en bättre förståelse för matematiken som till exempel talblock och 
Cuisinaires färgstavar. Dessa material kan hjälpa barnen att dela upp en helhet i delar
och sätta ihop delar till en helhet. Ahlberg anser också att man inte bör hålla fast sig 
vid ett och samma laborativa material för då finns risken att eleven inte kan använda 
sig av något annat eller om det vill sig riktigt illa, inte klara sig utan det materialet 
över huvudtaget.

Rystedt & Trygg (2005) har inte gjort någon egen forskning i ämnet men de har 
skrivit en handbok för hur man bygger en matematikverkstad. I sin handbok 
refererar de till flera forskare som berör relevanta aspekter för min studie. Rystedt & 
Trygg nämner i handboken att laborativt matematikmaterial ofta används för att 
utveckla matematiska begrepp och tankar och för att upptäcka samband och mönster. 
Det kan vara en hjälp att konkretisera matematiska begrepp.

I detta arbete kommer jag att ta upp räknesagor, eller räknehändelser som bland 
annat Malmer (1999) väljer att kalla dem. Ordet räknesagor är ett bekant ord för de 
elever som jag valt ut till mitt utvecklingsarbete då ordet förekommer i deras lärobok 
i matematik. Malmer nämner att det är bra att använda sig av räknehändelser i alla 
åldrar i skolan och att de måste utgå från elevernas upplevda verklighet. Elevernas 
tänkande hamnar på ett djupare plan då de ska formulera sig med egna ord anser 
författaren, och räknehändelserna kan successivt göras om till det matematiska 
symbolspråket.

Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) kopplar vardagsanknytning till hur elever 
använder sina erfarenheter när de lär sig matematik i skolan men även lärarens vilja 
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att göra anknytningar till elevers kunskaper när de lär ut matematik. Ordet har både 
en inlärningsaspekt och en undervisningsaspekt. Inlärningsaspekten, förklarar 
författarna, syftar till hur elever använder sina egna erfarenheter och ger dem en 
form som går att kommunicera med när de ska lära sig matematik. Med 
undervisningsaspekten syftar de till hur lärare tar tillvara elevers färdigheter och 
kunskaper när de undervisar, det vill säga ger eleverna redskap, det matematiska 
språket, för att uttrycka sina egna tankar. Enbart lärarens undervisningssätt räcker 
inte för att eleven ska tillgodose kunskapen utan kan ibland bli ett hinder för elevens 
eget tänkande. Men det är bättre att läraren försöker vardagsanknyta än att de låter 
allt gå på rutin enligt författarna. Läraren kan inte veta vad eleven kommer att koppla 
till under en inlärningsuppgift. Även om elever vet att de kan använda tidigare 
erfarenheter betyder inte att de vet hur de ska använda dem i matematiken. Det krävs 
både ämnesdidaktiska kunskaper och kunskaper i matematik hos lärare för att 
använda vardagsanknuten undervisning. Vardagsanknuten matematikundervisning 
betyder att vi använder våra kunskaper från vardagen för att lära oss något nytt som 
matematik. Vi försöker förstå sambandet mellan vardagen, vetenskapen, personliga 
erfarenheter mm. Erfarenheter som till exempel görs i ett praktiskt vardagligt 
sammanhang används i ett nytt sammanhang som i en lärsituation.

Enligt Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) finns det förslag på förändringar mot 
en mera vardagsnära och verklighetsanknuten matematikundervisning. Elevernas 
egna erfarenheter från vardagen och närmiljön bör knytas an till 
matematikundervisningen i skolan. Ordet vardagskunskaper förklarar författaren att 
det dels är kunskaper som man formar i sitt vardagsliv, spontant bildade begrepp och 
tankestrategier samt kunskaper som man behöver ha i sin vardag. De nämner också 
att man bäst lär in något om man gör det i kända situationer och får använda sitt 
praktiska förnuft. När skolan lär ut något på ett abstrakt sätt kan eleverna ha svårt att 
överföra kunskapen i nya situationer som kan användas utanför skolan. Det som talar 
emot att vardagsanknyta matematiken enligt Wistedt m.fl. är att eleverna kanske inte 
ser matematiken i de vardagsanknutna exemplen och därigenom inte kan utveckla ett 
matematiskt kunnande. De använder sina kunskaper på ett oreflekterat sätt och
enbart befinner sig i vardagen, fortsätter författarna. I de övningar som jag lät 
eleverna göra fick eleverna förflytta sig mellan det matematiska symbolspråket och 
konkret material och saga/händelse.

2.2 Historik
Historien berättar ganska mycket om varför vi människor är som vi är och varför vi 
tänker som vi gör. Jag har tittat på föregångarna till dagens styrdokument och vad de 
säger om matematiken. Malmer (1999) tar upp att den första skolordningen från år 
1571 inte nämner något om matematik och inte heller året 1842, när man införde 
folkskolan nämns det. Normalplanen som kom år 1878 tog upp att det var bra om 
eleverna övades i matematik tidigt. På 1960-talet genom Lgr69 ändrades synen på 
matematikundervisningen från att vara mekaniskt räknande till att den skulle förstås 
också. Problemet med detta enligt författaren var att lärarna inte helt förstod den nya 
matematiken. Lpo94 anger endast mål att sträva mot och mål att nå men inga 
metodiska anvisningar eller delmål som man kunde hitta i Lgr62 som var en 
föregångare till Lgr69 enligt Unenge (1999). Lpo94 ger enskilda skolor och lärare en 
frihet att tolka målen och välja hjälpliga metoder för att nå dessa mål. Idén enligt 
Unenge i Lpo94 är att man genom att lösa problem kan lära sig matematik. Unenge, 
Sandahl & Wyndhamn (1994) skriver att matematiken sägs vara den äldsta av alla 
vetenskaper och har länge haft en hög status. Det känns inte som styrdokumenten 
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har sett på matematiken med det synsättet. Jag tycker det är viktigt att lägga en bra 
grund till elevernas lärande i matematik och utgå från styrdokumenten och kritiskt 
granska läromedlen för att eleverna ska kunna nå de uppsatta målen. Detta kan 
betyda att man kanske får frångå läromedlen och undervisa på annat sätt.

2.3 Elevers tidigare kunskaper
Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) påstår att eleverna bör få möta matematik i 
skolan i en form som de känner igen, från deras miljö, för att kunna lära sig 
matematik. De menar att när man gör det känner eleverna igen objekten som man 
talar om och då ställer inte språket till något problem. De nämner också att barn
kommer till skolan med enkla men fungerande strategier om lösningar på 
matematiska problem men efter några år i skolan har de byts ut mot ytliga 
procedurer som sker mekaniskt för dem. De menar att detta och undervisningens 
innehåll och uppläggning kan vara en förklaring till den låga kunskapsstandarden i 
matematik i skolan och skolan borde istället ge mer utrymme till elevernas egna 
matematiska tankar. I min studie lät jag elevernas uppgifter utgå från deras vardag, 
med deras ordförråd och på det sättet få dem känna att uppgiften är deras. Jag tycker 
att det är viktigt att eleverna känner att deras tankar är viktiga och att det är någon 
som lyssnar på dem. Jag tror att om man låter eleverna arbeta så här kan man få dem 
att behålla sina enkla lösningsstrategier.

Innan barn börjar i skolan har de skaffat sig kunskaper men dessa kunskaper är 
handlingskunskaper och inte skolkunskaper beskriver Malmer (1990). Enligt henne 
behöver tröskeln mellan dessa kunskaper vara så låg att de kan använda sina tidigare 
kunskaper i skolans uppgifter. Arbetssättet där eleverna får gå mellan olika 
uttryckssätt som de gjorde i min studie gör att denna tröskel blir väldigt låg. Malmer 
tar upp några intervjuer med barn som visar svårigheter mellan det konkreta och det 
abstrakta. De mera matematiska formulerade frågorna, hur mycket två och en till är, 
visade sig ge barnen svårigheter. De hade lättare att förstå frågan hur många två 
elefanter och en till är. Det var det verbala inslaget som gav svårigheterna.

Barns första möte med matematiken har betydelse för deras kommande intresse och 
kunskaper i matematik. Det betyder enligt Ahlberg (2000) att man redan från början 
bör tänka på val av innehåll och arbetssätt både i förskolan och i skolan. Hon betonar 
också vikten av att låta matematikundervisningen utgå från barnens/elevernas 
erfarenheter. Man ska låta dem få tillfälle att samtala och använda olika sätt att 
uttrycka sig så att de ser sambandet mellan matematikens språk, bildspråket och 
vardagsspråket. Lärarens inställning till matematik påverkar elevernas inställning på 
det viset att det som läraren väljer att inte ta upp signaleras till eleverna att det inte är 
så viktigt anser Ahlberg. Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) nämner att det är 
bra om lärare som vill tillvarata elevernas erfarenheter och se till att de får en 
förståelse för matematiken behöver ändra på skolmatematikens konventioner och 
införa nya som passar bättre för att stämma överens med elevernas enskilda 
erfarenheter. Genom att låta eleverna använda sig av olika uttryckssätt som de gjorde 
i mina uppgifter så fick de möjlighet att se sambanden mellan symbolspråket och det 
konkreta och vardagsspråk/händelse.

När eleverna kommer till skolan så har de redan en viss kunskap i matematik som 
man bör ta tillvara på och utgå ifrån när man utvecklar deras kunskap. Bergius & 
Emanuelsson (2000) nämner vidare att detta ska man göra bland annat för att barnet 
ska få en tilltro till det egna tänkandet och för att kunna förändra och utveckla sina 
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föreställningar. De tar även upp att läraren har stor betydelse för elevens utveckling 
och att det i lärarrollen ingår att uppmuntra, fråga och diskutera med eleverna för att 
de skall utvecklas. Elever behöver ha en bra självbild och tilltro till sig själva och 
känna att räkneuppgiften har ett personligt intresse för dem för att göra dem 
motiverade skriver Lundberg & Sterner (2006). Jag uppmuntrade eleverna och 
ställde frågor till dem under tiden som de löste uppgifterna de fick lösa i min studie. 
Detta gör att eleverna känner att det är viktigt det de säger och att jag lyssnar på dem. 

2.4 Användning av laborativt material
Rystedt & Trygg (2005) skriver i sin handbok att laborativt arbete är bra för både 
yngre och äldre elever. De skriver också att man kan bekräfta att matematiken 
fungerar i praktiken genom att konkretisera den. Vidare kan man läsa att ju fler 
sinnen som engageras desto bättre och man får matematiken att vara något som kan 
användas i vardagen och inte bara som ett ämne i skolan. Det kan vara bra att gå från 
det laborativt till det abstrakta men även gå tillbaka till det laborativa arbetet igen för 
att få en djupare, och utveckla ny, förståelse för de redan kända begreppen fortsätter 
de med i sin handbok. Laborativt material kan bli en bro mellan konkreta händelser 
och det abstrakta. Lärares inställning till att använda laborativt material har visat i 
stort sett tre olika förhållningssätt skriver Rystedt & Trygg. Ett är att matematik är ett 
ämne i skolan där eleverna bara använder penna, linjal, lärobok, papper, passare, 
gradskiva och miniräknare. Det andra är att laborativt material är bra för yngre elever 
medan de äldre eleverna ska kunna utveckla sin kunskap utan detta material. Det 
tredje förhållningssättet är att oavsett ålder så är det bra att använda sig av laborativt 
material för det har en avgörande betydelse för matematikinlärningen. Jag tror på det 
sista förhållningssättet och vill gärna arbeta efter det. Alla elever är olika individer 
och vissa elever behöver det laborativa materialet längre för att förstå sambandet.
Eleverna i min studie går i årskurs 2 och jag anser absolut att man fortfarande ska 
använda sig laborativt material för förståelsens skull och jag märkte att eleverna i 
min studie tyckte det var roligt. Om något är roligt så gör man i allmänhet det gärna.

Rystedt & Trygg (2005) nämner i sin handbok att sambandet mellan elevers 
laborativa arbete och lärande i matematik är svagt och för att det ska bli god kvalitet 
på kunskapen måste aktiviteterna väljas med eftertanke. Men det räcker inte med det 
utan övningarna måste åtföljas av samtal där eleverna får tänka till för att utmana 
och utveckla begreppsförståelsen. Författarna tar också upp att elever som fått 
använda laborativt material i sitt arbete med matematikuppgifter presterat bättre 
resultat än de som inte fått detta stöd av materialet. Författarna förklarar detta med 
att det beror på lärarens ämneskunskaper och erfarenheter av materialet i fråga, att 
lärare måste få tillfälle att testa materialet innan. Jag tror att materialet som man 
väljer ska fungera bra till de uppgifterna som skall göras och de skall även passa 
eleverna och läraren. Jag valde laborativt material till min studie efter vad eleverna 
var vana vid att arbeta med och vad som fanns tillgängligt. Jag valde i min studie 
också att låta eleverna förklara samtidigt som de visade med materialet hur de tänkte.

Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) nämner en brittisk forskning (Martin 
Hughes 1986) som gjorts på hur barn i de tidigare åren i skolan kan använda sig av 
det matematiska symbolspråket när de ser ett praktiskt problem. De flesta barn hade 
svårt att beskriva additions- och subtraktionshändelser, när de hade sett dem 
konkret. Ingen av barnen kunde skriva händelsen med matematiska symbolspråket 
utan visade det på olika sätt som till exempel att rita händelsen. För att få elever att 
uppleva matematiken som meningsfull kan man försöka få dem att inse sambandet 
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mellan vardagsmatematik och skolans matematik tror Ahlberg (2000). Det här visar 
hur viktigt det är att göra övningarna på liknande sätt som jag utförde i min studie, 
nämligen att använda sig av det matematiska symbolspråket samtidigt som man visar 
det på ett konkret sätt och skriver eller berättar en händelse.

I skolan ska alla elever ges möjlighet att lära sig matematik för det ska vara en skola 
för alla enligt Löwing (2004). Löwing menar att elever är så olika och lär sig på olika 
sätt och att konkretisering har blivit ett viktigt begrepp. Om man använder sig av 
laborativt material för att konkretisera så menar hon att lärarens presentation och 
användandet av materialet är det viktigaste för att det ska bli konkret. Unenge, 
Sandahl & Wyndhamn (1994) skriver att en av lärarens viktiga uppgifter är att 
presentera olika redskap som är lämpliga för en uppgift så att eleverna lär sig att välja 
ett som passar just för dem. Om läraren presenterar ett material som eleverna ska 
använda sig av så är det viktigt att det görs på ett positivt och rätt sätt. Jag hade
provat materialet som eleverna använde i min studie innan, för att se om det 
fungerade. Jag hade även sett till att det fanns några olika sorters material att 
använda så att eleverna hade lite valmöjligheter. 

Många elever har en negativ syn på matematik och den blir inte bättre ju högre upp i 
åldrarna de kommer nämner Unenge (1999). Unenge nämner också att många väljer 
bort matematiken efter grundskolan även om de både kan och är intresserade av 
ämnet i årskurs tre till fem. Om detta beror på lärarna, lärarutbildningen eller 
politikerna diskuterar författaren. Ämnet matematik engagerar inte eleverna anser 
han, och det man bör göra är att konkretisera uppgifterna i matematik. 

2.5 Matematisk förståelse
Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) nämner att för att elever ska få förståelse för 
vad de gör så är det bra att man använder sig av deras egna erfarenheter. De menar 
även att både pedagogen och eleven bör vara aktiv och reflekterande för att elevens 
erfarenhetsvärld skall bli större och att de ska få förståelse för något nytt. Detta tog 
jag hänsyn till i min studie genom att vara närvarande och visa det med frågor och 
uppmuntran under övningarnas gång. Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) tar 
upp att forskningen visar att det som man lär sig i ett sammanhang gärna vill stanna 
kvar i det sammanhanget och att det är svårt att använda sitt vardagliga matematiska 
tänkande i skolsituationer och tvärtom. Vidare nämner de att den fackdidaktiska 
forskningen har visat att man som vuxen har stor betydelse för att hjälpa barn med 
detta genom att visa likheter med uppgifter som barnet ska lösa och vad den redan 
kan. När man tar en vardagshändelse och gör den till en uppgift skriven med de 
matematiska symbolerna får man eleverna att se hur man kan matematisera problem 
i vardagen. Genom de övningar som jag gav till eleverna gjorde jag det möjligt att 
kunna se detta samband.

Elever som svarar på frågan hur de tänker när de löser en viss uppgift med att de inte 
vet, kan i verkligheten ha vetskapen, skriver Malmer (1990). Hon menar att eleverna 
inte kan förklara sitt tankesätt med ord. Författaren nämner den ryske psykologen 
Vygotsky (1896-1934) som betonade språkets stora betydelse för framväxten av 
tänkandet och medvetandet. Språket är ett medel för kommunikation och bärare av 
den kunskap och de erfarenheter som människan utvecklat menar Vygotsky. Det är 
viktigt att eleverna får uttrycka sina tankar i ord för det är då de får tillfälle att 
komma i kontakt med sitt tänkande skriver Malmer (1990). Det kan göra eleverna 
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medvetna om vad och hur de vet det. Att använda sig av både muntligt och skriftligt 
språk har stor betydelse för bildandet av tankestrukturer menar hon. 

Enligt Malmer (1990) måste man få in mer inslag om lärande i samspel i 
undervisningen. Då får eleverna öva upp sin förmåga att formulera tankar, 
argumentera och diskutera när de får arbeta med gemensamma lösningar. Det är 
precis det som strävansmålen tar upp i Lpo94. Grupparbete i olika stora grupper är 
bra för elever. Man delger varandra sina perspektiv på uppgiften och kan med fördel 
användas vid begreppsinlärning, kreativ problemlösning och muntlig språkträning 
anser Stensmo (2008). Han nämner också grupparbetets sociala mål som anledning 
att använda sig av den arbetsformen i klassen. De sociala målen kan vara 
interpersonell förståelse, empati och social konflikthantering men också utveckling av 
kommunikativa färdigheter och socialisation till vuxenroller. Unenge, Sandhamn & 
Wyndhamn (1994) tar också upp fördelar med att arbeta i grupp. De menar att när 
eleverna lär sig att lyssna och respektera andras förslag och tankar kan eleverna 
upptäcka olika metoder som de tycker är bättre och smidigare än de som de själv 
hade från början.

Om man låter elever öva på att använda sina egna ord men tillför nya lite i taget så får 
de tillgång till ett större ordförråd. I min studie försökte jag tillföra eleverna ord som 
addition och subtraktion när de sa plus och minus. Dessa ord vet jag att eleverna har 
hört flera gånger men de använder inte dem i det vardagliga talet. När elever får 
förklara sina tankegångar för varandra så får de även där höra nya, andra ord som de 
kan använda. Jag tycker att det är viktigt att låta elever få ta del av andra elevers 
förklaringar.

2.6 Didaktik
Lärarens ämneskunskaper i matematik är viktiga eftersom elever inte lär sig 
matematik av sig själv enligt Löwing (2004). Hon menar att en av orsakerna till att 
många elever inte når målen i matematik kan vara att lärarna inte har någon 
matematikdidaktisk teori för undervisning, det räcker inte med att vara duktig i 
ämnet matematik. Hon påstår också att lärare ska behärska ett stort didaktiskt språk 
så att man kan förklara ett problem på flera olika sätt. 

Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) tar upp det här med att vara didaktiskt 
medveten som något som börjar med att man ifrågasätter de vanliga sätten att lära ut 
och lusten att pröva något nytt. Man ska inte bara kritisera utan vara beredd att 
förändra för att det ska bli ändringar. Jag känner att man inte har något att förlora på 
att våga prova andra undervisningssätt. 

Jag har utgått från dessa teorier när jag har svarat på mina forskningsfrågor i 
avsnittet Slutsats. Svaren på forskningsfrågorna har jag använt för att belysa syftet 
med examensarbetet.

3 METODOLOGI

Här redogör jag den metod som jag använt mig av för att belysa mina 
forskningsfrågor och utveckla undervisningen. Jag beskriver även hur urvalet av 
gruppen gick till och hur jag förberedde arbetat och hur arbetat vid de olika tillfällena 
gick till. Slutligen beskrivs de etiska forskningsprinciperna.
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Syftet med det här arbetet var att fördjupa mig i de forskningsfrågor som jag 
formulerade, nämligen:

 Förstår eleverna vad de gör och kan de förklara sitt tänkande när de löser 
matematikuppgifter?

 Hur kan man hjälpa eleverna till en bättre förståelse i matematik?
 Går det att motivera eleverna mer genom att vardagsanknyta matematiken?
 Kan eleverna få en bättre förståelse genom vardagsanknuten matematik?

Genom de övningar och intervjuer som jag hade med eleverna ville jag höra hur de 
tänker när de kommer fram till en lösning, hur de förklarar sitt tankesätt. Jag tror att 
om man vet hur eleverna tänker så kan man lättare hjälpa dem att förstå 
symbolspråkets innebörd och få bättre förståelse för matematiken.
Hur tänker elever när de kommer fram till en lösning?
Har eleverna lätt för att förklara sina lösningar och tankar?
Hur kan man göra för att eleverna ska lära sig att sätta ord på sina tankar?
Dessa frågor hade jag i åtanke när jag formade min studie.

3.1 Metod
De övningar som eleverna fick göra hade jag anpassat efter talområdet som de arbetat 
med i skolan (bilaga 2 och 3). Jag ville inte att det skulle vara för svåra uppgifter så 
att de skulle ha för stora problem med själva lösningen av uppgifterna. Jag ville höra 
deras tankesätt och om de kunde gå mellan de olika uttryckssätten, matematiska 
symbolspråket, det konkreta och räknesaga. Uppgifterna var additionstal där de 
skulle räkna ut svaret men jag hade också gjort uppgifter där endast ett av talen i 
uppgiften och svaret var givna. De skulle räkna ut vilket tal som tillsammans med det 
redan givna talet skulle vara lika med svaret som var givet. Det konkreta material som 
eleverna fick använda var sådant material som de använder sig av i klassrummet och 
det var klossar, pinnar, kuber och små gubbar i trä. Vid de fyra tillfällena som jag 
utförde studien har eleverna inte varje gång varit samlade alla fyra och de har även 
fått lösa olika uppgifter. I mitt genomförande av övningarna observerade jag eleverna 
när jag intervjuade dem samtidigt som jag gjorde ljudupptagning på det som sades. 
Stukát (2005) beskriver både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I de 
strukturerade intervjuerna använder man sig av ett schema där frågornas 
formulering och ordningsföljd är bestämda. Vidare skriver författaren att frågorna i 
regel är slutna och oftast kan den tillfrågade endast välja på några svarsalternativ. I 
de ostrukturerade intervjuerna håller man sig till ett ämnesområde där man har 
några huvudfrågor som ställs till alla men svaren följs upp på ett individuellt sätt. 
Man anpassar sig helt enkelt efter personen i fråga och svaret man får. Det kan även 
kallas för halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju nämner Stukát. Jag valde 
att ha ostrukturerade intervjuer med eleverna för jag tycker att det är viktigt att 
anpassa frågorna efter elevernas svar och situationen.

3.2Urval 
Utvecklingsarbetet genomfördes i en årskurs 1-2 där jag koncentrerade mig på elever 
i årskurs två. Jag valde de äldre eleverna för detta utvecklingsarbete för att eleverna 
känner mig relativt bra och jag känner dem eftersom jag har varit i deras klass under 
flera veckor det senaste året. Jag ville att de skulle känna en viss trygghet även om jag 
inför något nytt i deras vardagliga arbete i skolan. Eleverna i årskurs två har också 
kommit lite längre i sin matematikundervisning och är mer vana vid att befinna sig i 
en klassrumsmiljö än vad eleverna i årskurs ett. De äldre eleverna har haft längre tid 
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på sig att hitta sin plats i gruppen/klassen. När man går i årskurs ett är det väldigt 
mycket nytt som man ska ta till sig vad som gäller rutiner och själva 
klassammansättningen. 

Valet av de fyra elever som gjorde övningarna gjordes med hjälp av deras klasslärare
för hon känner eleverna bättre än vad jag gör. Klassläraren och jag valde tillsammans 
ut fyra elever ur en representativ grupp i klassen som fått tillåtelse av sina 
vårdnadshavare att få medverka. Jag ville ha elever som inte utmärker sig speciellt 
mycket åt något håll. Det kan handla om koncentrationen, hastigheten i skolarbetet 
eller kunskaper. Stukát (2005) nämner den stora gruppen som befinner sig i mitten, 
som inte är avvikande åt något håll, som en representativ grupp. Jag valde att ha fyra 
elever med i min studie för att kunna hålla mig inom tidsramen som jag hade till mitt 
förfogande och för att hinna analysera elevernas svar.

3.3 Utvecklingsarbetet
I den här delen redogör jag hur jag förberedde och utförde mina övningar/intervjuer 
samt mina reflektioner av det. 

3.3.1 Förberedelser av utvecklingsarbetet
Jag började med att fråga klassläraren om det skulle gå bra om jag gjorde några
uppgifter och intervjuer med några i klassen som jag skulle spela in på ljudband och 
använda i mitt examensarbete. Jag berättade att jag skulle skicka ut föräldrarbrev 
(bilaga 1) om tillåtelse till alla vårdnadshavare och frågade om hon sedan kunde 
hjälpa mig att välja ut fyra elever som fått tillåtelse att medverka och som tillhörde en 
representativ grupp. Läraren fick läsa igenom brevet innan jag delade ut det till alla i 
klassen. Det gjorde jag för att jag ville att någon som redan arbetar i skolan skulle gå 
igenom brevet för att se om jag uttryckt mig tillräckligt bra för att mitt syfte skulle 
komma fram och att det skulle förstås av alla vårdnadshavare. Efter ungefär en vecka 
hade läraren fått in svar från alla i klassen och då kunde läraren och jag tillsammans 
välja ut de fyra elever som skulle ingå i detta arbete. När det var klart med vilka elever 
som skulle vara med så kunde jag börja med mitt arbete. Jag bokade ett litet 
grupprum på skolan som jag skulle göra mina intervjuer i. Jag tittade att det inte låg 
vägg i vägg med något klassrum och att det inte var ett ställe där det var massor av 
spring utanför. Jag ville att det skulle vara en lugn plats att utföra det jag skulle göra 
för att det skulle finnas så lite störande runt omkring som möjligt. Jag valde att tala 
med eleverna en i taget vid första tillfället för att de inte skulle lyssna på andra och 
sedan svara likadant som någon annan. Jag ville att eleverna skulle känna att de och 
det som sade var viktigt. Jag tror att det är lätt att svara som någon annan gör om 
man är osäker.

3.3.2 Genomförandet av utvecklingsarbetet 
Jag genomförde arbetet/studien under fem tillfällen.

Tillfälle 1:

Jag började arbetet med att ta med en elev i taget så att vi satt ensamma i ett 
grupprum en bit från klassrummet. När man har en elev i taget kan man ge den all 
hjälp och uppmärksamhet. En del elever kan tycka att det är jobbigt att förklara sitt 
tankesätt när fler är närvarande. När vi kom in i rummet frågade jag eleven om 
hon/han varit i rummet tidigare och vi tittade runt lite innan vi satte oss ner vid ett 
bord. Ingen av eleverna hade varit i detta rum tidigare och då tycker jag att det är 
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viktigt att bekanta sig med omgivningen innan. Inledningsvis pratade jag om lappen 
som jag delat ut tidigare och som föräldrarna fått skriva på om godkännande för att 
spela in intervjun och att det var de övningarna som vi nu skulle göra. Jag frågade om 
det kändes bra att vi gjorde detta. Jag berättade för dem att de skulle få lösa uppgifter 
som jag gjort och sedan få berätta hur de löst uppgiften. Jag berättade även att jag 
skulle ha det till mitt skolarbete och att samtalen skulle spelas in på band men att det 
bara var jag som skulle lyssna på bandet. Ljudinspelningarna gjorde jag för att kunna 
gå tillbaka och lyssna flera gånger på hur de förklarade. Risken var mindre att jag 
skulle missa något som de sa jämfört med om jag enbart förde anteckningar under 
övningarnas gång. 

Bandspelaren var intressant för några av eleverna då de aldrig blivit inspelade på 
band tidigare. Jag visade exempel på hur en uppgift såg ut och förklarade närmare 
vad och hur de skulle göra. Jag gjorde samma sak med alla fyra elever. Uppgifterna 
som eleverna fick lösa var additionsuppgifter (bilaga 2) som de fick lösa och berätta
för mig hur de löst dem. Jag valde additionsuppgifter för det är räknesättet som de 
först gått igenom i skolan. Jag tog jag fram uppgifterna som jag visade en i taget och 
bad eleven läsa vad det stod och sedan lösa det. Det stod som exempelvis 3+4 =, 
13+2=. Jag såg även till att förtydliga det som eleven läste som när det stod ett 
additionstal så sa jag att det var addition, plus. Jag kom med uppmuntrande ord 
emellanåt till eleverna. När eleverna förklarat hur de tänkt för att komma fram till 
svaret frågade jag ibland om man kunde tänka på något annat sätt också och gav 
också exempel på hur man kan tänka. Vi gick igenom alla uppgifterna på detta sätt 
och sedan tackade jag eleven för att den ville vara med på det här. Eleverna tyckte att 
det var roligt att göra detta och alla ville höra hur de lät på det inspelade bandet och 
det fick de. Jag följde med eleven tillbaka till klassrummet och så tog jag med mig 
nästa elev och gjorde samma sak med den ända tills jag var klar med alla fyra.

Tillfälle 2:

Vid detta tillfälle valde jag att ha med alla fyra eleverna samtidigt för att de skulle 
kunna ta del av varandras lösningar och tankesätt. Rummet jag valde till detta tillfälle 
var samma rum som jag tidigare använt mig av vid tillfälle 1. Jag såg till att det fanns 
pennor, laborativt material (klossar, pinnar, kuber och små gubbar av trä) och stolar 
till alla. Jag möblerade om lite i rummet så att alla skulle kunna sitta samlade runt ett 
bord. Detta gjorde jag för att alla skulle se varandras lösningar när de berättade vad 
de gjort och hur de tänkt men även för att de skulle sitta mittemot varandra.
Tidpunkten jag valde att göra övningen på var efter lunch. Eleverna hade fått i sig 
energi och frisk luft vilket jag tycker är bra för koncentrationen. Jag valde att ha alla 
fyra elever samtidigt men de fick lösa individuella uppgifter som bestod av tre olika 
moment som de skulle göra i en och samma uppgift. De tre momenten var att skriva 
med det matematiska symbolspråket – konkretisera, visa – skriva eller berätta en
räknesaga (bilaga 3). Idén till dessa övningar har jag fått från läromedel skrivna av 
Hannele Ikäheimo och Eija Voutilainen (Ikäheimo, 2009). Matematiska 
symbolspråket har jag kallat mattespråk i uppgifterna för det har de pratat tidigare 
om i klassen. Konkretisera – där har jag skrivit att de ska visa med något hur det kan 
se ut. Räknesaga – där har jag skrivit att de ska hitta på en räknesaga om det. Ett av 
momenten i uppgifterna var redan given och de skulle göra de andra två momenten 
genom att använda samma tal. I en av uppgifterna hade jag skrivit uppgiften på 
mattespråket och i en annan uppgift hade jag ritat trianglar, prickar, streck och 
kvadrater i utrymmet där konkretiseringen skulle vara. I nästa uppgift hade jag 
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skrivit individanpassade räknesagor. Eleverna skulle utgå från det momentet som jag 
redan skrivit och skriva eller visa de andra momenten efter det. Sedan fick de i tur
och ordning berätta för alla hur de tänkt när de löste uppgiften. Uppgifterna i 
räknesagorna hade jag individanpassat så att det skulle vara något ur elevernas egen 
vardag. Jag hade också tänkt på att inte använda mig av för många ord för en del av 
eleverna i de uppgifter där jag skrivit färdigt momentet ”räknesagor”. När det står för 
mycket så har en del elever svårt att sålla ut vad som är viktigt i texten. Till några som 
jag visste klarade av det, hade jag använt mig av fler adjektiv och andra ord i texten. 
Eleverna fick på det här viset tillfälle att höra hur de andra löst sina uppgifter och det 
kan ge dem insikt över att det går att tänka på andra sätt än deras eget. Jag spelade in 
deras förklaringar och resonemang.

Tillfälle 3 och 4: 

Här valde jag att ta eleverna två och två med till grupprummet där de fick lösa
subtraktionsuppgifter som var likadana som additionsuppgifterna de hade gjort med 
mig vid tillfälle 2. När de löst uppgifterna fick de berätta för mig och den andra eleven 
hur de tänkt när de löste uppgiften. Dessa två tillfällen kommer jag inte att ta upp så 
mycket i detta arbete. 

När jag genomförde övningarna och intervjuerna, observerade jag samt spelade in
eleverna på ljudband. Det som jag tittade på var hur de reagerade på mina frågor, om 
de uppskattade att jag frågade, om de kunde koncentrera sig, hur de fungerade i 
grupp jämfört med när jag hade dem individuellt.
När genomförandet var klart lyssnade jag på det inspelade ett par gånger samtidigt 
som jag hade uppgifterna framför mig. Genom att lyssna flera gånger så kunde jag 
höra tveksamheter när de svarade och frågande svar som jag inte uppfattat riktigt när 
jag utförde övningarna/intervjuerna. Det var inte något specifikt förutbestämt jag 
letade när jag lyssnade på det inspelade. Jag transkriberade det inspelade och tog 
med valda delar som jag tyckte var intressant och dessa redovisas i resultatdelen.

3.3.3 Tankar om planeringen och genomförandet
Det som jag inte hade tänkt på var att grupprummet inte var ett bekant rum för 
eleverna och de var väldigt intresserade av den nya platsen. Eleverna ville gärna titta 
sig omkring vilket de också fick men det stillade inte helt deras nyfikenhet. Det gick åt 
lite tid att undersöka rummet innan vi kunde börja med själva uppgifterna men den 
tiden tog jag mig tid till. Jag borde ha valt ett rum som de tidigare varit i. Att bli 
inspelad på band var inte eleverna heller vana vid. Hur en bandspelare fungerar 
intresserade några elever och det hade jag inte heller tagit i beräkningen. Jag kände 
att eleverna som jag hade med i övningen kände sig sedda och uppskattade att få göra 
dessa övningar och dela med sig av sitt tänkande. De tyckte också att det var roliga 
övningar och ville göra flera även om de ibland hade svårt att förklara sitt tänkande.
Några av eleverna tyckte att de var lätta att förstå och lösa medan några hade lite 
svårare med dem.

Vid tillfälle 2 lät jag eleverna berätta för varandra om hur de löst uppgifterna för jag 
tror att det är bra att de hör en förklaring av en jämnårig istället för en lärare, som 
ibland kan vara bättre för en del elever. Jag insåg att det är viktigt att tänka på 
gruppsammansättningen när man gör en sådan här övning där man är flera och ska 
berätta sina lösningar för varandra. Eleverna ligger på olika nivå i sin utveckling både 
när det gäller det matematiska och det språkliga.
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3.4 Generaliserbarhet
Min studie som jag gjort i detta arbete är en kvalitativ studie. Stukát (2005) beskriver 
det kvalitativa synsättet att man tolkar och förstår de resultat som man får fram. Jag 
har försökt få fram hur eleverna tänker, hur de får fram svaren. Jag har inte försökt få 
fram någon generalisering eller att få fram ett mönster. Jag har använt mig av öppna, 
kvalitativa intervjuer där jag bett eleverna beskriva sitt sätt att tänka och det kallar 
Stukát för ett kvalitativt sätt.
Kvalitativ data får man fram genom en tolkningsprocess, det är inte något som finns 
färdigt utan produceras medan det tolkas förklarar Denscombe (2000). Det är jag 
som har utfört dessa övningar/intervjuer med eleverna och det är jag som tolkar det 
som de säger.

3.5 Etiska ställningstaganden
Innan jag påbörjade detta arbete tog jag kontakt med klassläraren till den 
medverkande klassen och frågade om det fanns en möjlighet att jag skulle kunna 
utföra dessa övningar med några i klassen. Jag skrev ett brev till alla 
föräldrar/vårdnadshavare (bilaga 1) som skulle skriva på om jag fick tillåtelse att
deras barn fick vara med på dessa övningar och bli inspelade på band. Här tog jag 
hänsyn till att eleverna var under femton år och då behövs ett samtycke av 
vårdnadshavare för att medverka, samtyckeskravet. Informationskravet som 
betyder att man ska informera de som berörs uppfyllde jag innan jag delade ut breven 
till eleverna. Jag berättade för eleverna vad brevet handlade om och om de ville skulle 
de få vara med och göra några övningar som jag gjort och att jag skulle spela in deras 
tankar och lösningar på band. Jag berättade även varför jag gör detta, vad jag skulle 
ha det till och hur jag skulle använda informationen som jag fick fram. Jag sa också 
att de fick vara med om de ville men att jag inte skulle hinna göra det med alla. 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllde jag också i brevet då jag skrev 
att inga verkliga namn på barnen ska användas och att det endast är jag som ska 
använda informationen och det i mitt utvecklingsarbete. (Stukát, 2005).

I det här kapitlet har jag redogjort för hur urvalet av gruppen gått till och beskrivit 
metoden som jag använt mig av för att utföra detta utvecklingsarbete. Jag har också 
berättat hur förberedelserna inför utvecklingsarbetet gått till samt vilka moment som 
jag utförde med eleverna under de olika tillfällena. Tankarna kring dessa delar och de 
etiska ställningstaganden som jag tagit hänsyn till har jag också redogjort för.

4 RESULTAT

I det här kapitlet beskriver jag det som kom fram från analysen av 
undervisningstillfällena. 

Jag kommer att kalla eleverna som jag hade valt ut för Albin, Per, Linn och Stina. När 
jag hade eleverna en i taget och de skulle räkna ut uppgiften och sedan förklara för 
mig hur de tänkte när de fick fram svaret så var det inte lätt för alla att sätta ord på 
förklaringarna. Svar som ”jag ser det bara” och ”jag vet det” var svar som förekom 
ofta från två av eleverna, Albin och Per. Dessa två elever lämnade heller inte så långa 
förklaringar som Linn och Stina gjorde. Alla elever var koncentrerade när de 
förklarade. De lyssnade även på mig när jag talade.
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På flera av uppgifterna använde eleverna sig av tio-kompisar som de tidigare lärt sig i 
skolan. Tio-kompisar var något som tydligen fastnat bra hos eleverna. Det var inte 
endast rena tio-kompisar utan de hade lärt sig att tänka på grannarna till tio-
kompisarna också. Så här förklarade Linn en uppgift vid tillfälle 1.

Linn: - 7+4 
Pedagog: - Vad är det lika med?
Linn: - Det blir 11.
Pedagog: - Hur räknar du ut det?
Linn: - Titta, om jag tar 6+4 det är en tiokompis och jag har bara en till och då blir det 
11.
Pedagog: - Det håller du i minnet att du ska lägga på den där ettan?
Linn: - Ja. (med självklar röst)
Pedagog: - Det var bra att tänka så. Bra.

Precis som Linn, hade även Stina tio-kompisarna och dess grannar klart för sig när 
hon räknade och svaret kom väldigt fort. 

Pedagog: - 9+  någonting som ska vara lika med 11.
Stina: - 2.
Pedagog: - Hur tänker du då?
Stina: - För tio- kompisen till nio är ett och en till det blir två.
Pedagog: - De där tio-kompisarna är nog bra att ha och kunna för ni använder dem 
mycket.

Att lära sig tio-kompisar verkar vara en bra strategi speciellt om eleverna kan tänka 
ett steg längre som Linn och Stina gjorde i dessa uppgifter. Då har man större 
användning av att lära sig tio-kompisarna.

Vissa saker är så självklara för eleverna att de inte tycker att de behövs någon 
förklaring som här när Linn förklarade. Svaret är något som bara finns i hennes 
huvud, det verkar vara något som bara ploppar upp. Hon verkar inte ha någon 
strategi för hur man kan tänka eller kan i alla fall inte förklara den.

Linn: - 8+8 är lika med 16.
Pedagog: - Hur kunde du det där så snabbt?
Linn: - För att 9+9 är 19. Och 6+6 är 12.
Pedagog: - Jaha…
Linn: - 13+13 är 26.
Pedagog :- Är det här något som du lärt dig att det bara är så?
Linn: - Ja, så är det. Poff sa det.

Här påpekade jag inte att 9+9 inte är lika med 19. Det var inte svaret på uppgiften 
som jag var intresserad av utan tankesättet.

Albin hade ingen förklaring till hur uppgiften 3 + 4 är lika med 7, förutom att ”han ser 
det”. Han hade inte så många ord till att förklara hur han tänkte. 

Pedagog: - Kan du läsa för mig vad det står här?
Albin: - 7.
Pedagog: - Men vad står det här?
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Albin: - 3 + 4 är 7.
Pedagog: - Hur gjorde du när du räknade ut det?
Albin: - Jag ser det.
Pedagog: - Jaha. Fundera hur du tänker.
Albin: - För 3 + 4 är ju 7.
Pedagog: - Hur kan du veta det?
Albin: - Vet inte, jag har alltid kunnat det.
Pedagog: - Du har alltid kunnat det. Du använder inte fingrarna när du räknar?
Albin: - Jag ser det.
Pedagog: - Du ser det på en gång.

Albin ser eller kan det bara. Han hade väldigt svårt att sätta ord på det han tänkte.
Att elever har bråttom när de löser uppgifter i sina läroböcker har jag lagt märke till 
under min tid i klasserna i skolan. De vill bara skriva ner ett svar och sedan vill de ha 
svaret bekräftat att det är rätt. De till och med gissar på olika svarsalternativ som till 
exempel när Per skulle lösa uppgiften 8+8.

Per: - 8+8 , 18.
Pedagog: - Hur tänkte du då?
Per: - Jag bara såg det, +8 och sen tar jag 18. Sen sitter det där.
Pedagog: - Men det är inte 18.
Per: - Va! (med förvånad röst). Men 17 då?
Pedagog: - Nej…
Per: - Högre eller mindre?
Pedagog: - Men hur kan man tänka?
Per: - ….
Pedagog: - Om man har 8 och så ska man ta + 8.
Per: - 15 ?
Pedagog: - Är det 15?
Per: - 8, 9 10 11 12 13 14 15 16! Hihihi.(skratt)
Pedagog: -16 var det. Där tog du fingrarna till hjälp. Vad bra.

När han väl kom fram till att det var 16 var han nöjd och visste att det var rätt innan 
jag bekräftade det. Uppgiften som jag skrev om tidigare när Linn skulle lösa 9+9 och 
hon sa att svaret var 19 och den här uppgiften 8+8 och Per svarade 18, påminner om 
varandra. De tar tiotalet som motsvarar entalet och tycker att det är svaret. Om 
eleverna tänkt tio-kompisar och deras grannar i dessa uppgifter så hade svaret 
troligtvis blivit annat.

Albin tog också hjälp av fingrarna när han räknade men inte på samma sätt som Per 
till sist gjorde i uppgiften ovanför, utan han gjorde så här:

Pedagog: - Hur tänker du när du räknar ut. Använder du fingrarna eller tänker du i 
huvudet eller på något annat sätt?
Albin: - Jag tänker med fingrarna i huvudet.
Pedagog: - Ser du dem framför dig?
Albin: - Hmm.
Pedagog: - Det var fiffigt att tänka så.
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Flera gånger svarade Albin att han tänkte i hjärnan eller tänkte med fingrarna i 
hjärnan när jag frågade hur han kunde uppgifterna. Han hade lättare med de högre 
talen, som 15 + 9, än med de lägre som 7 + 4, vilket jag tyckte var konstigt.

Här har Stina en strategi och räknar addition först och sedan tar hon till subtraktion.
Hon blandar två räknesätt i samma uppgift för att komma fram till svaret. 

Stina: - 9+3 är 12
Pedagog: - Där var du snabbare än jag
Stina: - För det är bara att ta till en där och det blir 10 och då är det 2 kvar.
Pedagog: - Då blir det två kvar där.

Förmågan att se att man kan använda ett räknesätt först och sedan ett annat i samma 
uppgift, då har man kommit långt i sin förståelse för vad man gör.

Alla elever ville svara väldigt snabbt på uppgifterna. Det var ingen som tänkte 
speciellt länge innan de svarade. De lät väldigt självsäkra när de svarade även när 
svaret var felaktigt. De hade svårt att förklara hur de löste uppgifterna i alla fall att 
sätta ord på sina förklaringar. Det kändes inte som om eleverna var vana vid att 
förklara sina lösningsstrategier.

När alla elever var samtidigt vid tillfälle 2 och skulle lösa uppgifter där de skulle 
prova att röra sig mellan de olika uttryckssätten så var det mest Per som talade. Han 
talade mest om annat än om uppgifterna. De andra eleverna hörde man inte mycket 
av under tiden som de löste uppgifterna. Per skulle ha uppmärksamheten hela tiden 
och var mer intresserad av bandspelaren än något annat. Högt och tydligt talade han 
om när han var klar med sina uppgifter. När de andra eleverna skulle förklara hur de 
hade löst uppgifterna så höll Per på med störande prat och skrammel med pennan 
hela tiden. Eleverna lyssnade på varandra när de förklarade förutom Per som hade 
svårt med det och ville helst själv prata hela tiden och ha uppmärksamhet. Innan vi 
började hade jag talat om för dem att det var viktigt att lyssna när någon annan 
talade. Jag sa också att alla inte löser uppgifterna på samma sätt och man kunde lära 
sig andra sätt att lösa uppgifterna på av de andra. Albin hade svårt att förstå vad han 
skulle göra och tittade på de andra väldigt mycket. Till slut så sa han att han inte 
förstod och då hjälpte jag honom. När väl Albin hade förstått hur man gjorde så 
kunde han lösa uppgifterna. Han hade fortfarande samma förklaring när han löste 
uppgiften med det matematiska symbolspråket som han hade när han och jag satt 
ensamma vid tillfälle 1. Han ”tänkte i hjärnan”.

Eleverna hade inga problem med att visa talet konkret med klossar eller pinnar. 

Att gå från det konkreta, där jag hade ritat, och att gå till det matematiska 
symbolspråket och räknesaga var heller inga problem för eleverna. Albin ville inte 
skriva räknesagan utan ville framföra den muntligt och det gick bra. När de skulle 
hitta på räknesagor så var alla väldigt snabba på att hitta på en saga. Vissa sagor var
fantasisagor som den som Linn hittade på. Detta är från tillfälle 2 när alla fyra elever 
var samlade. Det konkreta exemplet som redan var given var nio streck ritade + fem 
streck =

Pedagog: - Vad hade du för tal?
Linn: - 9 + 5 = 14
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Pedagog: - Hur fick du fram att det skulle vara det på mattespråk?
Linn: - För att 9 + 4 är, vad heter det, är 13.
Pedagog: - Var fick du de uppgifterna ifrån? Hur visste du att det skulle var det?
Linn: - För att jag hade pinnarna.
Pedagog: - Du hade pinnar, streck som jag hade ritat.
Linn: - Ja.
Pedagog: - Förstår du att det är samma sak, strecken och mattespråket?
Linn: - Ja.
Pedagog: - Bra. Vad har du för saga till det?
Linn: - Jag har 9 mammor och då får jag 5 mammor till och då har jag 14 mammor.

De flesta använde händelser ur verkligheten som ”jag har ett visst antal böcker och så 
får jag ett antal böcker till”, ”det finns några antal fiskar i akvariet och det kommer 
några antal till”, osv. Jag frågade eleverna om de tyckte att det här var svårt och en 
del tyckte det var svårt i början när de inte förstod vad de skulle göra men att det var 
lätt sedan. Jag förklarade för dem att det är samma uppgift de gör med mattespråk 
som de visar med pinnar eller klossar och som de skriver en räknesaga om.

Det som jag upptäckte var att man ska tänka noga på sammansättningen av gruppen 
av elever när man ska göra sådana här övningar. Per blev okoncentrerad i den här 
gruppen medan de andra inte blev synligt störda av hans prat och skrammel. Det är 
viktigt att eleverna känner sig bekväma med dem som de har i sin grupp för att våga 
förklara även om de är osäkra på det som de säger. Jag tror också att man ska 
individanpassa uppgifter så mycket som det går med att till exempel låta eleverna 
välja om de vill berätta sina räknesagor muntligt eller skriftligt. Genom att jag lät 
Albin berätta muntligt så gick inte hans koncentration åt till att skriva ner sin 
berättelse. Man ska tänka på vad syftet med övningen är. Eleverna hade lättare att 
förklara sina lösningar när de hade konkret material att visa med.

Vid tillfälle 3 och 4 valde jag att ha två elever i taget. De fick lösa uppgifter som var 
likadana som de uppgifterna vid tillfälle 2 förutom att det var subtraktionsuppgifter
istället för additionsuppgifter. Jag märkte att det blev lugnare och lättare för eleverna 
att koncentrera sig, även för Per som haft problem med det vid tillfälle 2 när alla fyra 
var tillsammans. Jag valde att ha Linn och Stina vid ett tillfälle och Per och Albin vid 
det andra. Denna uppdelning gjorde jag efter hur snabba de var att lösa uppgifterna 
vid tillfälle 2. Jag ville ha dem som var ungefär lika snabba tillsammans för då 
behövde ingen av dem vänta så länge på att den andra blev klar innan de fick förklara 
sina lösningar. Väntan gjorde eleverna lite otåliga och rastlösa. Det gick lika bra för 
eleverna att lösa dessa subtraktionsuppgifter som de tidigare additionsuppgifterna. 
Som jag nämnt tidigare så kommer jag inte att redovisa dessa två tillfällen lika 
mycket. Jag ville testa om det gick att använda subtraktionsuppgifter på samma sätt 
som additionsuppgifterna vilket det gjorde. Eleverna tyckte inte att det ena 
räknesättet var svårare än det andra att lösa. Jag spelade inte in dessa två tillfällen på 
ljudband.

I det här kapitlet har jag redovisat resultatet av min studie vid de olika tillfällena. Jag 
har analyserat det som jag sett och hört under övningarnas gång. 
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5 SLUTSATSER

Syftet med den här studien var att undersöka hur man kan arbeta med att få elever 
att förstå sambandet mellan det konkreta och det matematiska symbolspråket. Jag 
ville även se om de kunde förflytta sig mellan olika representationsformer. 
Representationsformerna är det symboliska matematikspråket och det konkreta och 
en saga/händelse/problem ur elevernas vardag. De forskningsfrågor som jag hade
ställt var följande:
Förstår eleverna vad de gör och kan de förklara sitt tänkande när de löser 
matematikuppgifter? Hur kan man hjälpa elever till en bättre förståelse? Kan man 
motivera elever genom att vardagsanknyta matematiken? Den sista frågan som jag 
ställde var om man kan få en bättre förståelse genom vardagsanknuten matematik.

I kursplanen i matematik kan man läsa att eleverna ska lära sig att kommunicera med 
matematikens språk och utveckla sin förmåga att muntligt och skriftligt förklara sitt 
tänkande (Skolverket, 2009). I min studie kom jag fram till att de hade svårt att 
förklara sitt tänkande med ord men de kunde lösa uppgifterna. Malmer (1990) 
beskriver detta med att de kan ha vetskapen men inte ord till förklaringen. Genom att 
låta eleverna arbeta med uppgifter där de ska uttrycka sig på olika sätt som de fick 
göra får eleverna en större uppfattning av vad de matematiska symbolerna betyder. 
Att sedan låta dem förklara sina strategier så befäster de sina kunskaper och lär sig
sätta ord på sina tankar. Just detta med att sätta ord på sina tankar är något som de 
behöver öva mera på för de verkade inte vara så vana vid det upptäckte jag. De fick 
även tillfälle att höra andra förklara sina lösningar. Malmer (1999) menar att 
elevernas tänkande hamnar på ett djupare plan när de får sätta sina egna ord på 
tankar som genom att berätta en räknesaga. Genom att ställa frågor till eleverna så 
får man dem att vidareutveckla sina matematiska tankar hela tiden och sätta ord på 
dem. Jag lät eleverna i min studie förklara på sitt eget sätt och diskutera uppgifterna
de hade löst. Bergius & Emanuelsson (2000) anser att man ska utgå från elevernas
tidigare kunskaper för det gör att de får en tilltro till det egna tänkandet och kan 
vidareutveckla sina kunskaper. När man låter eleverna gå mellan det matematiska 
symbolspråket, konkretisering och räknehändelser ur elevernas vardag så låser man 
sig inte i ett och samma uttryckssätt. Det som man lär sig i ett sammanhang har 
forskningen visat att det gärna stannar där skriver Wistedt, Brattström & Jacobsson 
(1992). I min studie fick eleverna lösa en uppgift med till exempel det matematiska 
symbolspråket och sedan använda den taluppgiften i en räknesaga. 

Jag kunde inte visa att eleverna lärde sig mer om matematik med mitt valda sätt att 
arbeta. I min studie fick eleverna sätta egna ord på sina förklaringar. Som jag tidigare 
nämnt i detta arbete anser flera författare att med tankar som man sätter ord på 
kommer förståelsen för kunskapen. I elevernas egna tankar som de har när de 
kommer till skolan finns enkla lösningsstrategier som Wistedt, Brattström & 
Jacobsson (1992) tycker att skolan ska se till att eleverna får behålla, istället för att de 
ska få till sig ytliga procedurer som de utför mekaniskt.

För att få eleverna att få ett intresse av matematik som varar har den första 
matematiken som de möter i skolorna stor betydelse för dem. Som lärare är det 
viktigt att se till att bibehålla det här intresset hos eleverna och ta matematiken så 
nära deras egen vardag så att de kan se ett samband. Genom att vardagsanknyta 
uppgifterna som eleverna känner igen, med både igenkännande ord och handlingarna 
får man dem motiverade som jag gjorde när jag individanpassade räknesagorna till 
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varje elev. Motiverade elever har lättare att ta till sig kunskap och när man får mera 
kunskap får man en större förståelse. Att individanpassa uppgifter gör att eleverna 
kan känna att uppgifterna är deras och kan känna en koppling till sin värld eller som 
Lundberg & Sterner (2006) uttrycker sig, att känna att räkneuppgifterna har ett 
personligt intresse. Ahlberg (2000) nämner att det är viktigt att redan från början av 
elevernas kontakt med matematiken tänka på innehållet och arbetssättet i 
undervisningen. I Lpo94 (Skolverket, 2000) kan man läsa att man ska utgå från den 
enskilda individens erfarenheter. När eleverna i min studie fick hitta på egna 
räknesagor vid tillfälle 2 så berättade de sagor som jag vet är vardagsanknutna för 
dem. De använde ord från sina fritidssysslor och intressen.

När eleverna satt tillsammans i grupp och jobbade som de gjorde vid tillfälle 2, så 
delgav de sin syn på uppgiften men de fick också social träning. Stensmo (2008) 
nämner att i grupper får man social träning, man lär sig empati och social 
konflikthantering. Eleven Per som deltog i studien verkade ha svårt att koncentrera 
sig när alla eleverna var samlade och det kan bero att han inte kände sig bekväm i 
gruppen eller att han har svårt att koncentrera sig i grupp. När Per och jag var 
ensamma arbetade han på och var koncentrerad men när hela gruppen var 
tillsammans koncentrerade han sig inte lika mycket på uppgifterna. De andra i 
gruppen arbetade koncentrerat både när de var ensamma med mig och i grupp.

De elever som ingick i min studie visade intresse och entusiasm för uppgifterna och 
de tyckte om den uppmärksamhet som de fick av mig. Det märkte jag på deras 
positiva inställning till mina frågor och viljan att lösa uppgifterna. Jag var närvarande 
och ifrågasatte elevernas svar och visade intresse för det som de sa. Frågorna som jag 
ställde var anpassade till eleven och jag visade ett genuint intresse. Bergius & 
Emanuelsson (2000) anser att läraren har stor betydelse för elevernas fortsatta 
utveckling. Med intresset brukar kunskapen öka och med mer kunskap får man större 
förståelse.

För att återknyta till mitt syfte med detta arbete och för att svara på mina 
forskningsfrågor sammanfattar jag slutsatsen på följande sätt:
Genom de uppgifter som jag hade vid tillfälle 2 (bilaga 3) såg jag att eleverna klarade 
av att gå mellan de olika uttryckssätten oberoende av vad de började med. Jag
uppfattade det som om de förstod sambandet mellan det matematiska 
symbolspråket, det konkreta och räknesagan. Med min studie kom jag fram till att 
eleverna behöver öva mer på att sätta ord på sina tankar. På det sättet får de en större 
förståelse för vad de gör när de löser matematikuppgifter och lättare kan förklara 
tankarna kring en lösning. Jag kom också fram till att elever som hör andra förklara 
sina tankar och lösningar kan få nya strategier att arbeta efter. Jag upptäckte att när 
eleverna i min studie fick visa sina lösningar med något konkret material hade de 
lättare att förklara sina tankegångar. När jag i min studie vardagsanknöt uppgifterna 
i matematik upptäckte jag ett stort intresse för uppgifterna från eleverna. Med 
intresset kan man få en större motivation. Om man vardagsanknyter matematiken för 
eleverna sätter man in uppgiften i en situation som är bekant, något som de redan har 
förståelse för.
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6  DISKUSSION

När jag upptäcker något som jag inte tycker är riktigt bra försöker jag tänka på hur 
man kan göra för att det ska bli bättre. Frågor som dyker upp hos mig är, går det att 
göra detta på ett annat sätt, hur skulle man kunna göra det, blir det bättre? Jag tror 
inte att det går att svara på dessa frågor om man inte prövar sig fram. Som lärare 
måste man nog våga prova andra undervisningssätt för att se om det kan ge bättre 
resultat. Speciellt viktigt är det om man ser att de tidigare undervisningssätten inte 
gett bra resultat. För att höja den låga kunskapsstandarden i matematiken som 
eleverna har i skolan som Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) skriver om så 
måste man ändra på något. 

Hur man ska göra den här förändringen skiljer sig mellan elever som är olika 
individer. Som blivande lärare så tycker jag att det är lärare som först ska försöka 
ändra på något som finns i närheten som till exempel undervisningssätt, 
undervisningsplats, läromedel men framför allt sitt förhållningssätt till ämnet. 
Innehållet i undervisningen och hur undervisningen är upplagd kan enligt Wistedt, 
Brattström & Jacobsson (1992) bidra till lägre kunskaper i matematik och jag kan 
bara hålla med. Det känns inte som det är så stora saker som behöver ändras på för 
att det ska bli bättre kvalitet på undervisningen. Det gäller att våga göra annat. Jag 
vet att alla lärare inte har en bra inställning till ämnet matematik och det kan påverka 
elevernas intresse och motivation negativt. Speciellt då är det enligt min mening 
viktigt att hitta ett roligt och annorlunda sätt att förmedla denna kunskap på. Om 
man hittar ett sätt som fungerar för eleverna i klassen/gruppen och som passar en 
själv som lärare kan ämnet som man undervisar i också bli intressant och 
engagerande. Ett roligt och annorlunda undervisningssätt kan få nästan vilket ämne 
som helst att bli intressant. Ahlberg (2000) nämner lärarens inställning som en stor 
betydande faktor för elevernas lärande och det håller jag med om. 

Det räcker inte med att vara duktig i ämnet matematik utan man bör ha en 
matematikdidaktisk teori för undervisning för att hjälpa eleverna att nå målen enligt 
Löwing (2004). Om man inte kan förklara och undervisa i ämnet kan man inte 
vidarebefordra sina kunskaper och då spelar det ingen roll hur duktig man är i ämnet
anser jag.

Den negativa synen på matematik som många elever får högre upp i åldrarna kan ha 
att göra med att det blir tråkigt med den vanliga läroboksmatematiken i längden. 
Unenge (1999) tror att konkreta matematikuppgifter kan göra att elevernas intresse 
inte svalnar lika mycket.

Jag håller med Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) att man ska ge eleverna 
möjlighet att tala och använda sina lösningsstrategier på matematiska problem i 
skolan. När man låter eleverna få förklara sina tankesätt som jag gjorde i min studie 
tror jag att eleverna kan bibehålla sina lösningsstrategier som de hade innan de kom
till skolan och att de dessutom kan utveckla dem. Ibland kan man som vuxen tycka 
att eleverna trasslar till det för sig när de löser olika uppgifter men för dem är det inte 
krångligt utan deras eget sätt att lösa problemet. I strävansmålen, kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2000) står det att eleverna ska få utveckla förmågan att 
förklara sina tankar.
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När jag gjorde de olika uppgifterna till eleverna valde jag specifika räknesagor till var 
och en så att de skulle kunna koppla till deras egna erfarenheter. Till en elev som är 
väldigt fotbollsintresserad valde jag att relatera till hans vardag utanför skolan och 
räknesagan fick handla om en fotbollsmatch. Det är roligare att arbeta med uppgifter 
som innehåller något som man är intresserad av. Jag individanpassade uppgiften 
genom att knyta an till elevens vardag och det kallar Wistedt, Brattström & Jacobsson
(1992) för undervisningsaspekt av vardagsanknytning. När jag lät eleverna hitta på en 
egen räknesaga till en uppgift med matematiska symboler eller konkret material var 
det med inlärningsaspekt på vardagsanknytning. Det är viktigt att låta eleverna ta del 
av båda aspekterna. Bara för att jag gör en uppgift vardagsanknuten så betyder det 
inte att eleven kan ta emot den och tolka den så att eleven får en förståelse.

Det arbetssätt som jag använde mig av i mina övningar där jag blandade det 
abstrakta, det matematiska symbolspråket, med vardagshändelser som jag tog med i 
räknesagorna, så tror jag att man får med eleverna i tankesättet och får dem att se 
matematiken i det. Här har jag tänkt på det som Wistedt, Brattström & Jacobsson 
(1992) tar upp om att låta eleverna möta matematiken i för deras del kända 
situationer och den kritik som har riktats mot att vardagsanknyta matematiken att de 
inte skulle se matematiken i de vardagsanknutna exemplen. I mina övningar tror jag 
att eleverna både ser matematiken och direkt kan koppla den till sin vardag eftersom 
räknesagan är kopplad till deras värld. Jag tycker att man ska börja med att låta 
eleverna koppla olika räknesagor/händelser till sin egen vardag, men man får inte 
låta det vara så hela tiden. När man övat på det här sättet ett tag så ska man kunna 
utveckla övningen till att ta med något som inte är lika bekant i räknesagorna. På det 
viset kan man utveckla övningen och det blir en utveckling för eleven. 

Jag tror på att man som lärare bör variera sin undervisning så att man inte låser 
eleverna i ett sätt att tänka och så är det roligare att få göra uppgifter på olika sätt. 
När man låter matematiken komma in i en räknesaga så kommer den in i ett naturligt 
sammanhang från elevens vardag. Man ska också låta eleverna undersöka 
matematiken med något laborativt material. För att kunna individanpassa uppgifter 
bör man som lärare ha en bra relation till eleverna och veta hur deras vardag ser ut 
utanför skolan, vad de är intresserade av och deras fritidssysselsättningar. En 
undersökning som Wistedt, Brattström & Jacobsson (1992) nämner att en brittisk 
forskare har tittat på barn om deras förmåga att kunna se en räknehändelse och 
sedan kunna skriva den med symbolspråk. Det visade sig att de inte kunde skriva den
med matematiska symbolspråket men visa, som tex att rita den, klarade de av.

Det här sättet som jag lät eleverna arbeta på, att gå från ett uttryckssätt till ett annat 
gör att de får en bättre förståelse för begreppen, att det blir en bro mellan det 
abstrakta och konkreta (jfr Ikäheimo, 2009). Låter man sedan eleverna samtala om 
det som de gjort kommer de ihåg det bättre och kunskaperna blir befästa. Jag tror på 
det här arbetssättet. Detta gäller inte bara i matematik utan i allt som man ska lära 
sig.

Jag tycker att det är viktigt att tala om matematik med elever för de kan väldigt 
mycket men även att man som lärare förklara när de stöter på svåra saker. Förändra 
undervisningssättet kan vara ett sätt att höja kunskapsnivån hos eleverna och då tror 
jag på att prata matematik, att lägga undan läroböckerna lite oftare och ha 
diskussioner i klassen. Det skulle kunna vara i mindre grupper ibland men även i 
helklass. Av det jag har sett i skolan förekommer det sällan integrering av olika 
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ämnen. Om man skulle föra in matematiken i andra ämnen så kommer matematiken 
in i ett naturligt sammanhang där den hör hemma och eleverna kan se ett 
användningsområde för det. På det här sättet kan man få intresse och motivation från 
flera elever. Jag tycker att man måste våga prova andra sätt att lära ut och använda 
sig av elevernas individuella erfarenheter för att få dem att förstå bättre och för att 
göra dem mer intresserade. Det är inte bra att gå i samma fotspår och göra som man 
alltid gjort förut, speciellt inte om man stöter på elever som har lite svårare eller är 
omotiverade. Jag tycker att det är väldigt intressant och roligt att prova olika 
undervisningssätt och tycker inte alltid att de sätten som jag sett på VFU:n varit de 
ultimata sätten att lära ut. 

I de tidiga skolåren kan man börja använda sig av matematiska uttryck även om det 
inte är något som eleverna behöver kunna ännu, anser jag. Ju tidigare och oftare 
eleverna får höra ord som addition, subtraktion mm desto lättare har de att ta dem 
till sig. De kommer heller inte att tycka att det är svåra eller konstiga ord när de 
senare stöter på dem i olika sammanhang. Jag försöker ofta vara tydlig och använda 
mig av dubbla ord, som addition- plus, precis som jag gjorde i mina övningar.

Jag tycker att det var bra att jag fick prova dessa uppgifter på en liten grupp elever 
och fick tillfälle att diskutera deras tankesätt direkt efter att de löst dem. Rystedt & 
Trygg (2005) nämner att studier har visats att laborativt material som inte läraren är 
bekant med och när läraren inte hinner samtala med eleverna, inte ger bra effekt. Att 
ha en liten grupp som jag hade i min studie och kunna samtala med gjorde att jag fick 
möjlighet att höra vad alla hade att säga och sätta mig in i hur eleverna tänker. Denna 
möjlighet har man inte alltid i en klass med 20-30 elever men man skulle kunna sitta 
med en del av klassen och låta de andra göra något annat under tiden.

Som jag nämnt tidigare så tror jag på förändring av undervisningssätten för att få en 
bättre kunskapsnivå i matematik. Man kanske skulle integrera matematiken mer i 
andra ämnen i skolan och att till exempel plocka ut matematikuppgifter och placera 
in dem i en verklig situation för att på så vis få en bättre förståelse för vad det 
betyder. Eleverna borde få prata och diskutera matematik i varierande gruppstorlekar 
och sammansättningar. Eleverna befäster sina kunskaper när de får tala om dem och 
har då lättare att komma ihåg dem. 

Jag hade elever från årskurs två med i min studie och nästa år går de i årskurs tre. I 
utkasten till den nya kursplanen för årskurs 1-3 (Skolverket, 2009) står det att 
undervisningen i matematik ska behandla alla fyra räknesätten och hur de kan visas 
konkret, med ord och med symboler. I min studie i detta arbete har jag låtit eleverna 
jobba med uppgifter på det viset. Arbetssättet ligger verkligen i tiden. Resultat från de 
nationella ämnesproven i årskurs tre som jag nämnt tidigare i detta arbete visar att 
eleverna behöver få kunskap om alla fyra räknesätten om de skall uppnå målen. 
Lärare som enbart håller sig till vissa av de nuvarande läromedlen missar att 
undervisa i bland annat division innan årskurs fyra. Om eleverna ska få kunskap om 
alla räknesätten och sambandet mellan dem måste de få öva.

De uppgifter som jag gjorde med de fyra elever som jag hade med i min studie skulle 
man kunna göra med alla elever. Det går att utveckla uppgifterna bland annat genom 
att använda sig av längre räknesagor som innehåller fler matematiska begrepp. Jag 
använde mig endast av addition och subtraktion och då separerade från varandra,
men man kan använda alla fyra räknesätten och varför inte blanda flera räknesätt i 
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samma uppgift? Då kan de få se skillnaden mellan de fyra räknesätten och det kan bli 
en riktig utmaning för eleverna. Jag ser framemot att få fortsätta att arbeta med 
sådana här uppgifter och att komma på nya sätt att undervisa på. Underbara framtid!
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Bilaga 1
Föräldrarbrev om tillåtelse

Mitt namn är Reija Lille och jag går sista året på Lärarutbildningen på Mälardalens 
Högskola. Under de tre år som jag hittills har gått på min utbildning så har jag haft 
praktik i XXX klass på XXX skolan. De elever som går i årskurs två har träffat mig 
under förra året i klassen och de elever som går i årskurs ett och gick i XXX
förskoleklass har sett mig under rasterna och de gemensamma skogsdagarna. Nu har 
jag börjat skriva på mitt Examensarbete som ska handla om praktiskt 
vardagsanknuten matematik. Jag har tänkt att jag ska ha samling med en grupp 
elever och prata lite vardagsanknuten matematik med dem då jag även kommer att 
göra några övningar med dem. Allt kommer att ske på skolan under skoltid. Jag 
tänkte använda mig av bandspelare och spela in elevernas tankesätt och funderingar 
för att inte missa något viktigt som kommer fram. Att enbart föra anteckningar under 
samtalen och övningarna tror jag inte räcker då jag inte kommer att hinna få med 
allt. Det som jag spelar in kommer endast jag lyssna på. Vissa delar av det inspelade 
kommer jag att skriva ner och ta med i mitt Examensarbete, men jag kommer inte att 
nämna någons riktiga namn. Eleverna kommer att få vara helt anonyma. Jag skriver 
detta brev för att få er tillåtelse att just ert barn ska få delta i dessa inspelade 
diskussioner/övningar och därmed också i mitt arbete. Om det är något ni undrar 
över så får ni gärna höra av er till mig eller XXX (klassläraren).

Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
Reija Lille  
tel.nr. XXX
Mailadress:  rle06001@student.mdh.se                 

Jag TILLÅTER att mitt barn………………………………………………………(barnets namn) 
får delta i bandinspelade diskussioner och övningar som Reija Lille sedan kommer att 
använda sig av i sitt Examensarbete på Lärarutbildningen ht -09. Eleverna kommer 
att få vara anonyma.

……………………………………………………………..
Vårdnadshavarens underskrift                      

Jag TILLÅTER INTE att mitt barn……………………………………………………(barnets 
namn) får delta i bandinspelade diskussioner och övningar som Reija Lille sedan 
kommer att använda sig av i sitt Examensarbete på Lärarutbildningen ht -09. 

………………………………………………………………….
Vårdnadshavarens underskrift
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Bilaga 2
Uppgifter till eleverna vid tillfälle 1

3+4 = 13+2 =

6+4 = 8+8 =

9+3 = 8+2 =

7+4 = 18+5 =

20+8 = 15+9 =

20+11 = 6+4 =

8+    = 10                       3+    = 7

9+    = 11   +6 = 12

    +8 = 9   +3 = 10

    +2 = 8   +3 = 5

10+    = 11                      12+    = 16

12+    = 12                       3+    = 7
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Bilaga 3
Uppgifter till eleverna vid tillfälle 2

 Mattespråk

 Visa med något hur det kan se ut.

 Hitta på en räknesaga om det.


