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Bakgrunden till uppsatsen är att de barn som börjar i skolan idag har betydligt mer 
förkunskaper än de som började på 40-talet. Ändå är trenden att eleverna uppvisar 
sjunkande resultat i matematik i grundskolan (Johansson och Wirth, 2007). 
  
Undersökningens syfte är att kartlägga resonemang bakom lärares val av arbetssätt inom 
matematik i årskurs 1.  
 
Vi gör följande definitioner: Med undervisningstradition inom matematik avses lärar- 
och läroboksstyrd undervisning, med fokus på abstrakta symboler, rätt svar och korrekta 
procedurer. Med metod för matematikinlärning menar vi strukturerade 
inlärningsmetoder baserade på forskning.  
 
Vår metod är en kvalitativ undersökning som bygger på tio intervjuer med lärare på fyra 
skolor i två olika kommuner. 
 
Vi drar slutsatsen att lärarna behöver mer kunskap om den senaste forskningen och om 
de strukturerade metoder för matematikinlärning som finns, för att på ett bättre sätt 
kunna fatta välgrundade beslut om vilka arbetssätt de ska använda i olika situationer. En 
annan slutsats vi har kommit fram till är att om fler lärare ser matematikens egenvärde 
kan fler barn få uppleva glädjen i att förstå matematik och utveckla tilltro till sin förmåga. 
 
________________________________________________________ 
Nyckelord: Pedagogik, matematikinlärning, matematikundervisning 
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 Förord 
 
 
Vi har valt att skriva om detta ämne eftersom det är aktuellt och intressant att se hur 
lärarna arbetar med den tidiga matematikinlärningen i skolan.  
 
Arbetet har fördelats jämnt mellan författarna. Litteratur- och datainsamling har till stor 
del skett var för sig, men med kontinuerlig dialog. All sammanställning och tolkning av 
data samt textbearbetning har skett gemensamt. 
 
Vi vill här passa på att framföra ett tack till de personer som hjälpt oss med 
korrekturläsning och stöttat oss under arbetets gång. 
 
Vi vill även tacka vår handledare. 
 
Ett särskilt tack vill vi rikta till er som ställt upp på intervjuerna. 
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1. Inledning  
 
Samhället förändras och utvecklas i allt snabbare takt och kunskap i matematik ses som 
nödvändigt för individens deltagande i samhället och möjlighet att delta i demokratiska 
processer (Forsmark, 2009). De barn som börjar i skolan idag har enligt Johansson och 
Wirth (2007) betydligt mer förkunskaper än de som började på 40-talet men trenden är 
trots detta att eleverna uppvisar sjunkande resultat i matematik i grundskolan. Sveriges 
resultat i matematik, jämfört med andra länder, fortsätter enligt PISA:s senaste 
undersökning att rasa (Karlsson, 2013). Inget annat OECD-land tappar lika mycket i 
resultat som Sverige gör. 
 
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 
Utbildningsdepartementet, 2011) ska undervisningen i ämnet matematik syfta till att 
eleverna lär sig att använda matematik till vardags och i andra sammanhang samt bidra 
till att utveckla barnens intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga. Men 
matematik upplevs som svårt av många elever, vilket enligt Forsmark (2009) kan bero på 
ämnets undervisningstradition. 
 
Vi blev nyfikna på hur den tidiga matematikinlärningen går till i skolorna när vi läste 
kursen Lärande i matematik. Vi började fundera på och jämföra matematikinlärningen 
med läs- och skrivinlärningen. Inom läs- och skrivinlärning finns olika strukturerade 
metoder som lärarna följer men finns motsvarande inom matematikinlärning? Hur går 
lärarna tillväga med den tidiga matematikundervisningen i skolan och kan detta ha 
betydelse för de sjunkande resultaten och det låga intresset för matematik?  

 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga resonemang bakom lärares val av 
arbetssätt inom matematik i årskurs 1.  

 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Vilka teoretiska grundtankar utgår lärarna ifrån inom matematik- 
undervisningen?  

 Hur påverkar lärarnas personliga erfarenheter och uppfattningar matematik- 
undervisningen?  

 Vilka metoder ligger till grund för lärarnas strategier och val av aktiviteter vid 
matematikundervisningen? 

 Hur arbetar lärarna med kursplanens delar? 

 Hur skapar lärarna meningsfullhet för alla inom matematikundervisningen? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Här redogör vi för våra begreppsdefinitioner. 
Med undervisningstradition inom matematik avses lärar- och läroboksstyrd 
undervisning, med fokus på abstrakta symboler, rätt svar och korrekta procedurer.  
 
Med metod för matematikinlärning menar vi strukturerade inlärningsmetoder baserade 
på forskning.  
 

 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
 

2.1 Styrdokument 
 
 
Styrdokumenten utgår från en demokratisk värdegrund och barnkonventionen (1989: 12) 
säger att barnet har rätt att bilda egna åsikter och uttrycka dem fritt. Barnets åsikter ska 
ses som betydelsefulla och barnets utbildning ska förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i 
ett fritt samhälle (1989:29). Enligt skollagen (2010:800) syftar utbildningen inom 
skolväsendet till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Kunskapssynen 
som förmedlas i läroplanen (Lgr 11) är en demokratisk kunskapssyn där olika sorters 
kunskap värderas lika och processen ses som lika viktig som produkten.  
 
Läroplanen (Lgr11) uttrycker att matematisk verksamhet till sin art är en kreativ, 
reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, 
sociala och tekniska utvecklingen. Genom kunskaper i matematik ges människor 
förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 
möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Undervisningen i ämnet matematik 
ska syfta till att eleverna lär sig att använda matematik till vardags och i andra 
sammanhang samt bidra till att utveckla barnens intresse för matematik och tilltro till sin 
egen förmåga (Lgr11). Eleverna ska ges möjlighet att uppleva estetiska värden i möten 
med matematiska mönster, former och samband och få möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande för att få överblick och sammanhang. De ska få prova olika arbetssätt 
och arbetsformer och använda sig av matematikens uttrycksformer för att diskutera och 
förklara matematiska frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 
begrepp och metoder samt formulera och lösa problem med hjälp av matematik. 
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2.2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 

2.2.1 Lärandeteorier 
Piaget såg på kunskap som någonting som kom inifrån och som individen skapade själv 
genom att lägga en pusselbit till nästa när nya erfarenheter uppstår. Barnet lär sig stegvis 
och går igenom olika biologiska mognadsstadier, som kan liknas vid en trappa (Säljö, 
2005). För att komma till nästa trappsteg måste barnet först uppnå rätt ålder och mognad 
för att ta sig förbi det första och så vidare. Detta sätt att se på kunskap har kommit att 
kallas för konstruktivism.  
 
Vygotskij tog avstånd från behaviorismen och menade att denna gav en alltför snäv 
teoretisk ram för att vara användbar (Säljö, 2005). Vygotskijs perspektiv skiljer sig från 
Piagets genom att det inte är en mognadsteori. Han bygger vidare på Piagets tankar, och 
tar avstånd från somligt. Han menade att kunskap och utveckling sker i mötet med 
omvärlden och andra människor. Det är genom den interaktion barnet exponeras för som 
utveckling sker och som barnet tar till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i 
samhället. Utveckling och lärande kan uppstå i all interaktion och är inte bestämt till vissa 
perioder eller stadier i människans liv. Språket är nyckeln till lärande genom att 
möjliggöra yttre och inre kommunikation. När människan behärskar vissa färdigheter och 
tankegångar är hon även nära att behärska vissa andra färdigheter och tankegångar. Det 
är i denna nära utvecklingszon som undervisning bör ske. Denna syn på kunskap kallas 
för sociokulturell teori. I ett sociokulturellt perspektiv blir därmed lärarens handlingar 
mycket betydelsefulla för barnets utveckling (Säljö, 2005).  
 
 

2.2.2 Teorier om hur barn lär sig matematik 

2.2.2.1 Gelman och Gallistels fem principer 
Sterner och Johansson (2006) beskriver Gelman och Gallistels principer vilken de menar 
att uppräknandets idé bygger på och som de flesta barn lär sig redan i förskolan.  
 
Abstraktionsprincipen innebär att alla slags föremål, i väl avgränsade mängder, kan 
räknas.  
 
Ett till ett principen handlar om förmågan att förstå att ett föremål i den ena mängden får 
bilda par med ett föremål i den andra mängden. Till exempel ett finger motsvara ett 
föremål. Vi behöver varken kunna räkneord eller siffror utan kan jämföra antal med hjälp 
av parbildning.  
 
Principen om godtycklig ordning och antalskonstans betyder förståelse för att när vi 
räknar antalet föremål i en mängd spelar det ingen roll i vilken ordning föremålen räknas 
eller hur de är grupperade, utan det som är viktigt är att hålla reda på vilka föremål som 
är räknade och vilka som återstår att räkna. Det spelar ingen roll om man byter plats på 
föremål i mängden eller tar bort några och lägger dit lika många, det är fortfarande 
samma mängd. 
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Principen om godtycklig ordning är viktig för förståelse av den kommutativa lagen för 
addition och multiplikation, 4+2=2+4 (Sterner och Johansson, 2006). Principen om 
antalskonstans är en viktig grund för att förstå den associativa lagen (Löwing och 
Kilborn, 2003), 27+16+4=27+20. Att inse att matematikuppgifter inte är statiska utan 
föränderliga är viktigt, för då kan krångliga tal göras om till enklare och mer givande 
uppgifter (Johansson och Wirth, 2007). 22+9 kan lika gärna skrivas eller visualiseras 
som 21+10 eller 22+8+1. Detta är en viktig räknestrategi vid huvudräkning och en 
grundförutsättning för att senare kunna lösa en ekvation. Det handlar om att utveckla 
förmåga att manipulera med symboler.  
 
Principen om räkneordens ordning går ut på att räkneorden måste komma i en bestämd 
ordning och varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord (Sterner och Johansson, 
2006). Antalet föremål bestäms genom att varje föremål paras ihop med ett bestämt 
räkneord i räkneramsan. 
 
Antalsprincipen, eller kardinaltalsprincipen, innebär att när varje föremål i en mängd 
parats ihop med ett räkneord så anger det sist uttalade räkneordet antalet föremål i 
mängden. Vi mäter antalet föremål med hjälp av räkneorden. Små barn kan uppfatta 
räkneordet fyra som ett namn på ett speciellt föremål i mängden innan hen har förstått 
antalsprincipen (Sterner och Johansson, 2006). 

2.2.2.2 Johansson och Wirths tre milstolpar för matematisk utveckling  
Basfärdigheterna inom matematik grundläggs i konkreta situationer (Johansson och 
Wirth, 2007). I den tidiga matematiska utvecklingen finns tre viktiga milstolpar enligt 
Johansson och Wirth (2007). Ramsräkning och sifferkunskap är de viktigaste 
grundbultarna för den matematiska förmågan. När barnet nått en viss nivå av 
ramsräkningsfärdighet och sifferkunskap ska det ges förutsättningar att börja tänka på tal 
och siffror. Därefter utvecklar barnet färdigheten att flytta uppmärksamheten från det 
talet betecknar till talet självt (från fingrarna till siffran). Varpå barnet utvecklar en mer 
kontextobunden förståelse av talens betydelse. 
 
Johansson och Wirth (2007) menar att barn inte använder metoder som bygger på 
talsorter förrän tidigast i slutet av årskurs ett och användning av talsorter, det vill säga att 
dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och så vidare förutsätter att man fått undervisning 
om detta eftersom denna kunskap inte formas spontant. Enligt Johansson och Wirth 
(2007) införs algoritm räkning, även kallat uppställning, alltför tidigt i skolan. 

Mattetornets kunskapshierarki 
Tornet behöver vara ordentligt 
cementerad i varje nivå för att 
hålla genom hela 
utbildningssystemet och vidare i 
livet. Ju fler aha upplevelser desto 
bättre murad kunskap (Johansson 
och Wirth, 2007).  
 

                                                                     År 5 

 
Talsortsuppfattning 
 
Ordinaltalsuppfattning 
 
Kardinaltalsuppfattning                                    F-klass 
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2.2.3 Metoder för matematikinlärning 

2.2.3.1 Talradsmetoden 
Talradsmetoden är en syntetisk metod eftersom den går från delarna till helhet. Den 
bygger på Vygotskijs syn på begreppsbildning (Johansson och Wirth, 2007).  
 
Metoden är inriktad på ett specifikt område inom matematiken, aritmetik (att räkna). 
Det handlar om undervisning om siffror genom en strukturerad metod som utgår från 
talens placering på talraden. Innan undervisning med siffror måste barnen ha befäst 
räkneramsan, eftersom siffran och talorden hänger ihop och beskriver samma sak 
nämligen ett tal. Metodens syfte är att lära barn att bli förtrogna med siffror och lösa 
aritmetikuppgifter på ett varierat sätt där förståelsen är central. Tanken är att 
behärskandet av talraden ska ge barn en god grund att utgå ifrån inom aritmetiken. Detta 
uppnås genom att träna räkneramsan framlänges och baklänges och arbeta med siffror. 
Hur ser de ut? I vilken ordning kommer de? Vilket talord och vilket antal föremål hör 
siffran ihop med? Synen är det främsta sinnet för att upptäcka mönster (Johansson och 
Wirth, 2007) och att se att talet 10 skrivs med två siffror till skillnad från 1-9 förstärker 
inlärningen av tiotalsövergångar. Talradsmetoden använder praktiska övningar och lekar 
i par, grupp och helklass.   
 
Kardinaltal (=antal) används för att beskriva talordens innebörd det vill säga att varje 
talord kopplas till ett bestämt antal föremål. Kardinaltal svarar på frågan "hur många?".  
Denna förmåga att uppfatta tal som kardinaltal är språkförvärvad genom att barnet lär 
sig ramsräkna talorden och sedan kan använda dem för att räkna antal. Denna förmåga 
möjliggör flera strategier för att lösa aritmetik(räkne)uppgifter till exempel 
hoppmetoden.  
 
Ordinaltal är talen i talraden i sifferform 1, 2, 3, 4 och så vidare. Denna talrad blir så 
småningom mental där barnen kan se talraden för sitt inre och göra framåt och bakåt 
"hopp", men att skapa en mental talrad är ett medel inte ett mål i sig. Genom att arbeta 
med hopp på talraden övas eleverna att ersätta fingerräkning med talraden, vilket är en 
fördelaktig strategi eftersom fingrarna tar slut fortare. God ordinaltalsuppfattning 
förbereder för mer avancerad matematik (Johansson och Wirth, 2007). 

2.2.3.2 Monografiska metoden 
Den monografiska metoden är en analytisk och holistisk metod där de fyra räknesätten 
samspelar med varandra och tar hänsyn till att barn ser dessa som en helhet beskriver 
Malmer (2002). Metoden utvecklades av Grube redan på 1800-talet och går ut på att 
istället för att dela upp skolans matematikundervisning i isärhållna räknesätt, så arbetar 
barnen med alla räknesätt samtidigt. Barnen får lösa problem med de räknesätt de själva 
vill använda sig av. Redan för hundra år sedan skrev Anna Kruse, enligt Malmer (2002), 
att multiplikation och division är räknesätt som barnen har lättare att använda sig av och 
Malmer (2002) själv menar att barn i sina räknesagor använder sig mer av division och 
subtraktion än addition och ställer sig kritisk till att barn inte introduceras för andra 
räknesätt än addition och subtraktion i årskurs ett. 
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Den monografiska metoden med dess allsidiga behandling av talen fick stark kritik av 
Fritz Wigforss som ansåg att det blev för många symboler på en gång för barnen 
(Malmer, 2002). Wigforss förespråkade istället en begränsning till räknesätten addition 
och subtraktion i årskurs ett, men framhöll vikten av att belysa sambandet mellan dessa 
räknesätt (Malmer, 1991). Kritiken mot den monografiska metoden ledde till att metoden 
slutade användas. Malmer instämmer i kritiken och menar att om symbolinförandet 
uppsköts så skulle barnen lägga mer fokus på matematikens innehåll snarare än dess 
form. Lärare har ofta för bråttom med att införa symbolerna och Malmer (2002) menar 
att det kan bero på att lärarna förknippar räknesymbolerna med ”riktig matte” och 
känner sig osäkra på arbete med undersökande aktiviteter och laborativa uppgifter. 

2.2.3.3 Matematik på talets grund – MTG 
Matematik på talets grund är en analytisk metod som går från helheten till delarna. 
Denna metod kom ur LTG – läsning på talets grund som går ut på att läsning inte är en 
teknisk färdighet utan språklig kommunikation där innehållet och budskapet är det 
viktiga (Malmer, 2002). Ska barn förstå de ord de läser så måste de känna igen orden och 
deras innebörd. MTG går på samma sätt ut på att när barnen ska tolka symbolerna i 
matematiken så måste de förstå vad symbolerna betyder och ha förankrat dem i sin 
verklighet.  
 
Genom att arbeta med räknesagor kan man utgå från barnens vardag och på så sätt 
förankra begreppen. Vid räknesagorna får eleverna arbeta i grupper, diskutera och arbeta 
laborativt. Genom att arbeta på detta sätt blir gränserna mellan de olika räknesätten inte 
så tydliga eftersom barnen själva väljer hur de ska lösa mattesagorna. När det 
matematiska språket introduceras är det viktigt att symbolerna överrensstämmer med 
händelsen som barnen beskriver, de olika delarna kan sedan analyseras närmare. Malmer 
(2002) motiverar detta sätt att introducera mattespråket med att det är viktigt att utgå 
från barnens värld och göra det matematiska språket begripligt för dem. Om man 
introducerar begreppen på ett sätt där abstraktionsnivån blir för hög finns det risk att 
många elever inte förstår och tappar självförtroendet inom matematiken vilket leder till 
att de presterar sämre. 

2.2.3.4 Problembaserad inlärning – PBI metoden  
Att själv aktivt delta i handlingar bidrar till en annan dimension av tänkandet och 
förståelsen (Malmer, 2002). Ett sådant arbetssätt leder till produktion istället för enbart 
reproduktion. Inom PBI går lärprocessen från det konkreta till det abstrakta.  Det är 
viktigt att arbetet upplevs som meningsfullt för eleverna och därför ska de erhålla 
matematiska begrepp grundade på förståelse, innan de övergår till den abstrakta 
symbolframställningen (Malmer, 2002). Om eleverna ges tillfälle att bygga sin egen 
kunskap utifrån reflektion, förändring och kommunikation kan lärandeprocesser uppstå 
där själva lärandet blir en kreativ skapandeprocess istället för memorering (Forsmark, 
2009). Jag tänker, varför blir det så? Om jag gör på annat sätt, vad händer då? För att 
väcka nyfikenhet och arbetslust hos eleverna behöver matematikundervisningen bli mer 
inriktad på process och förståelse, enligt Forsmark (2009). Den bör främja undersökande 
arbetssätt, reflekterande samtal, flexibla lösningar och uppmuntra kreativt matematiskt 
tänkande, vilket även uttrycks i kursplanen i matematik (Lgr11). Eleverna behöver få 
tillgång till olika lösningsstrategier (Forsmark, 2009). Arbetssätt som fokuserar på det 
rätta svaret gör att eleverna lär sig att lösa uppgifterna mekaniskt genom att memorera 
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det rätta sättet, utan förståelse för vad de gör eller varför. Om det rätta svaret överbetonas 
skapas ängslan att säga eller göra fel, att misslyckas (Forsmark, 2009).  

2.2.3.5 Laborativ matematik  
Laborativ matematik handlar om att använda sig av laborativt material och låta barnens 
kreativitet bli en tillgång (Berggren och Lindroth, 2004). Genom barnens lek och fantasi 
kan matematiska utmaningar uppstå. Målet med laborativ matematik är att gå från det 
konkreta till det abstrakta. Det laborativa materialet är ett stöd som konkretiserar, det är 
inte materialet som barnen ska lära sig utan de lösningsstrategier och det matematiska 
innehållet som materialet kan ge. Det är fördelaktigt att använda sig av laborativt material 
vid begreppsinlärning eftersom det skapar minnesbilder och situationer som går att 
referera till (Berggren och Lindroth, 2004).  
 
Det räcker dock inte med att barnen har tillgång till laborativt material för att arbetet ska 
vara elevaktivt, utan för att uppnå detta krävs det att barnen är mentalt och språkligt 
engagerade. När den laborativa matematiken är elevaktiv tycker barnen att det är rolig 
vilket leder till diskussioner, de blir mer motiverade, aktiva och intresserade (Berggren 
och Lindroth, 2004). Genom att lyssna på barnens diskussioner kan läraren också bilda 
sig en uppfattning om vad barnen vet kring de olika begreppen till exempel volym. 
Laborativ matematik som arbetssätt begränsas inte till enstaka uppgifter utan pågår 
under en längre tid och ofta kan en uppgift behandlas under flera lektioner så att eleverna 
hinner fundera och diskutera med olika personer.  
 
Genom att arbeta laborativt med problemlösning kan man individualisera genom att 
arbeta med individuella lösningsnivåer utifrån samma problem. Berggren och Lindroth 
(2004) menar att elever som tidigare uppvisat dåliga resultat i matematik genom 
laborativ matematik kan visa upp en mycket bra matematisk tankeförmåga och att de 
”duktiga” barnen ibland visar svårigheter att förklara hur de tänker. När eleverna 
förklarar för varandra måste de göra sig förstådda på ett annat sätt än när de förklarar för 
en lärare som är öppen och försöker förstå barnet, det kräver språklig kompetens då 
eleverna måste omformulera sig och samtidigt bearbetar de sin egen förståelse. 
Kamraternas förklaringar blir ofta mer begripliga än vuxnas (a. a.). 
 
Berggren och Lindroth (2004) tar upp att det inte finns någon bestämd räkneriktning i 
matematik som det finns vid läsning. Beroende på vilket problem eller tal det handlar om 
så börjar man med beräkningen från olika ställen och går mot olika håll. Detta blir mycket 
tydligt i uppgifter som innehåller flera olika räknesätt. Det är viktigt att barnen förstår 
denna skillnad mot läsningen eftersom det annars blir obegripligt och svårt. 
 
Cuisinaires färgstavar är ett exempel på laborativt material som används som 
relationsmaterial. Materialet består av tio olikfärgade stavar där den längsta är tio 
centimeter lång och den kortaste en centimeter. Varje längd har varsin färg men är inte 
tilldelad ett värde, eftersom meningen är att en och samma stav ska kunna symbolisera 
olika tal beroende på vilka talrelationer man vill illustrera (Malmer, 2002). 

2.2.3.6 Färdiga läromedel 
Färdiga läromedel kan enligt Johansson och Wirth (2007) vara ett stöd och en vägledning 
både för läraren såväl som eleven men det finns risker för barns matematiska utveckling 



12 

 

 

vid alltför flitigt användande av färdiga läromedel. Det finns risk för systematiska fel och 
känsla av bortkastad tid för eleven eftersom hen tvingas att göra om. Det finns även risk 
för svårigheter för läraren att bedöma elevernas svar. Det föreligger också risk för att det 
skapas för få tillfällen för diskussioner som kan befästa och fördjupa kunskapen samt ont 
om tid till matematiska reflektioner. 

 
 
 

3. Metod 
 
 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt och forskningsstrategi 
 

Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt då vi inte från början vet exakt vilka resultat som 
kan framkomma. Det resultat vi kommer fram till kan vara ett antal nya aspekter på ett 
problem. Fördelen med en studie som använder kvalitativ metodik är att den är 
djupgående och tar hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där man 
använder kvantitativ metodik och fokuserar på antal, fördelningar eller exakta mätvärden 
(Denscombe, 2000). Nackdelen gentemot en kvantitativ metodik är att man inte får 
samma objektivitet eller kontroll på att slutsatserna är korrekta. 

 

Vi har valt att genomföra en fallstudie, eftersom vi anser det lämpligast för vårt projekt 
med tanke på att ett fåtal undersökningsobjekt studeras på djupet, vilket är 
kännetecknande för just fallstudien. Relationer och processer är i fokus och för att förstå 
en del är det nödvändigt att förstå flera andra delar, och i synnerhet hur dessa är 
sammanlänkade (Denscombe, 2000). Fallstudiens verkliga värde ligger i att den erbjuder 
en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå och inte bara ta reda på vilka 
dessa resultat är. Nackdelen, som forskaren bör vara medveten om när hen väljer 
fallstudien som forskningsstrategi, är att tillvägagångssättet är känsligt för kritik gällande 
trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Då målsättningen 
med en fallstudie är att belysa det generella genom att titta på det enskilda kan 
konsekvensen bli att det är svårt att generalisera resultatet (Denscombe, 2000). 
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

3.2.1 Intervjuer 
För att få ett rikt informationsmaterial har vi använt oss av intervjuer. Intervjuerna var 
informella och baserades på ett antal öppna frågor, vilket syftade till att locka fram 
respondenternas värderingar och åsikter och erfarenheter. Det är där som styrkan med 
informella intervjuer ligger jämfört med mer formella och standardiserade intervjuer och 
enkäter, mest på grund av att intervjupersonen kan uttrycka och fördjupa sina tankar och 
åsikter på ett friare sätt (Denscombe, 2000). Intervjun blir inte lika styrd och tvingar inte 
in respondenten i ett bestämt tankesätt. Under intervjutillfällena var syftet inte att få stöd 
för antaganden, utan att få information som kunde ge nya infallsvinklar och fördjupade 
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kunskaper. De personer som intervjuades svarade på frågorna utifrån sina erfarenheter 
och därigenom fick alla intervjuer olika betydelse. Fördelen med denna metod var att det 
framkom mycket data.  
 
I och med att ingen av oss är en van intervjuare så har vi använt oss av semistrukturerade 
intervjuer, där vi haft ett antal frågor förberedda som vi har utgått ifrån, men samtidigt 
försökt få intervjuobjektet att svara så utförligt som möjligt (Denscombe, 2000). Vi har 
varit lyhörda för det respondenterna har berättat och inte känt oss tvungna att ställa 
frågorna i en viss ordning och även följt upp svaren med följdfrågor. 
 
Nackdelen med intervjuer som datainsamlingmetod är att tillförlitligheten inte går att 
säkerställa eftersom de insamlade data i viss mån blir unik på grund av de specifika 
individer som deltar och den särskilda kontext de befinner sig i (Denscombe, 2000). Data 
från intervjuer baseras på vad människor säger och det är inte alltid som uttryck och 
handling stämmer överens. Forskarens personlighet och skicklighet kan inverka på de 
intervjuades uttalanden. Intervjuarens och kontextens påverkan innebär att det är svårt 
att uppnå objektivitet. Vi har gjort bedömningen att styrkorna med intervjun som 
datainsamlingsmetod uppväger nackdelarna. 
 
Utgångspunkten för intervjuerna var våra forskningsfrågor och frågor kring 
matematikundervisning och lärarens val av metoder. För att dokumentera 
intervjusituationen så noggrant som möjligt användes ljudupptagning.  
 
 

3. 3 Urval och genomförande 
 

För att hitta respondenter med väsentlig kunskap inom ämnet valde vi att göra ett 
bekvämlighetsurval på högskolans partnerskolor där vi efterfrågade matematiklärare i 
årskurs ett. Vi intervjuade tio behöriga matematiklärare som undervisade i de lägre 
åldrarna och hade erfarenhet av att undervisa förstaklassare. Intervjuerna har 
genomförts på fyra olika skolor i två olika kommuner.  
 
Vi har gjort fem intervjuer var. Intervjuernas tidpunkt och plats bestämdes av när och var 
respondenterna hade tid att ta emot oss. Varje intervju tog ungefär 30 minuter att 
genomföra och genomfördes i en informell anda (Denscombe, 2000).  
 
 

3. 4 Databearbetning och analysmetod 
 
Vi har bearbetat resultatet genom att kategorisera data utifrån våra forskningsfrågor. Vi 
studerade vårt resultat för att hitta svar på våra forskningsfrågor samt vilka likheter och 
skillnader det fanns mellan lärarnas svar. Vi har lagt till underrubriker för att underlätta 
för läsaren att utläsa resultatet. I vår analys svarar vi på forskningsfrågorna genom att 
koppla samman resultatet med litteraturavsnittet.  
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3. 5 Etiska ställningstaganden 
 

Det finns fyra forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet (2011) som 
forskare bör förhålla sig till. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan redogörs hur vi tagit hänsyn till dessa 
etiska krav. 

 
Informationskravet innebär att deltagare i undersökningen ska informeras om deras 
uppgift i projektet och villkoren som gäller för deras deltagande. De ska få information om 
att deras deltagande är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan om de ej 
längre vill delta (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har tillgodosett informationskravet genom att 
de intervjuade har informerats om syftet med intervjun samt att deltagandet i intervjun är 
frivilligt och att de kan avbryta intervjun när som helst.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska ge sitt samtycke till att 
delta i projektet (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna har i detta fall lämnat sitt samtycke 
genom att de själva valt om de vill delta eller inte. Vid ljudupptagning har de intervjuade 
tillfrågats och lämnat sitt samtycke samt informerats om att ljudupptagningen kommer 
att förvaras på ett säkert sätt och destrueras senast vid rapportens examinationsdatum i 
januari 2014. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i undersökningen ska lovas konfidentialitet, 
vilket innebär att deltagarnas namn och arbetsplats inte ska nämnas i projektet om inte 
tillstånd har givits av alla som medverkat (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har lovat deltagarna 
konfidentialitet genom att de intervjuade inte kommer att nämnas vid namn och att andra 
utmärkande kännetecken som till exempel vilken skola eller kommun denne arbetar på 
inte heller uppges. Vi har gjort ett medvetet val att inte använda könsmarkörer i vårt 
arbete, eftersom detta inte är vårt fokus och det dessutom bidrar till högre 
konfidentialitet.  
  
Nyttjandekravet går ut på att uppgifter och forskningsresultat från deltagare i 
undersökningen ska inte användas eller utlånas för andra syften än som uppgetts till 
deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenternas svar kommer att behandlas och 
användas enbart i denna undersökning och i och med det så uppfyller vi kravet om 
nyttjande. 
 

 
 

4. Resultat 
 
 
Vårt syfte var att kartlägga resonemang bakom lärares val av arbetssätt inom matematik i 
årskurs 1. Nedan presenteras resultatet gentemot våra forskningsfrågor. 
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4.1 Hur påverkar lärarnas personliga erfarenheter och 
uppfattningar matematikundervisningen?  
 
Resultatet från våra intervjuer visar att samtliga lärares erfarenhet av 
matematikundervisning ifrån grundskolan är att undervisningen handlade om rätt och fel 
och till största del bedrevs genom att räkna i boken. ”Det var väldigt styrt. Man var 
tvungen att göra på ett sätt och allting annat var fel. Det var hämmande.”  
 
Hälften av lärarna tyckte om matematik när de gick i grundskolan. ”Jag tyckte det var 
jätteroligt med matematik! Mina föräldrar var uppmuntrande och matematik var 
självklart i familjen”. En lärare som gillade matten upplevde att hen inte blev tillräckligt 
utmanad. ”Jag gick i skolan, det var en flumtid under 70-talet, som har förstört väldigt 
mycket! /---/ Jag fick aldrig några läxor och jag älskade matte och ville ha matteläxor”. 
Hälften av lärarna tyckte inte om matematik under grundskoletiden. De som inte gillade 
matte hade det gemensamt att de upplevde att de inte förstod matten. ”Jag tyckte inte om 
matten, jag tyckte att jag inte förstod”. 
 

De flesta (8 av 10) lärare anser att deras tidigare erfarenheter har påverkat deras sätt att 
undervisa. Av dessa uppger samtliga att det är viktigt att barnen förstår. Att förklara på 
olika sätt, arbeta varierat och med konkreta material är det som framkommer i deras svar 
och det var ingen skillnad mellan de som hade tyckt om matematik och de som inte hade 
tyckt om matematik. ”Jag tror att mina egna erfarenheter påverkar mitt sätt att 
undervisa. Jag har med mig att alla kan lära sig matematik genom en varierad 
undervisning/…/ Ingen ska behöva känna sig dålig/…/”.  
 
 

4.2 Vilka metoder ligger till grund för lärarnas strategier 
och val av aktiviteter vid matematikundervisningen? 

 

4.2.1 Metoder 
Ingen av respondenterna uppger att de använder någon speciell modell eller metod. De 
säger att de blandar olika arbetssätt. Tre lärare menar att det inte finns en metod som 
passar för alla. ”Matten består av så många olika delar och/…/det kanske inte finns en 
metod för alla de olika delarna sådär. Eller så finns det det, någon som jag inte känner 
till”. Hälften av de intervjuade lärarna hävdar att de inte känner till någon speciell metod 
eller modell för matematikinlärning. ”Nej, jag måste säga att jag är inte bekant med 
någon speciell modell”. 
 
Talraden nämns som ett av flera arbetssätt av fem lärare. ”Jag har en tallinje uppsatt i 
klassrummet och den kan barnen använda sig av, de som vill. Men det finns andra sätt 
också”. Att arbeta laborativt, praktiskt och med konkret material är någonting som 
samtliga lärare talar om. ”När det kommer en ny etta är det viktigt att arbeta praktiskt 
med matte samt utgå från barnens erfarenheter”. Två lärare framhåller cuisinairestavar 
som en metod de arbetar med. Dessa arbetar i samma arbetslag. ”Vi arbetar mycket 
laborativt med färgstavarna. Cuisinaire”. 
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En lärare talar om ett ämnesintegrerat arbetssätt.”Jag arbetar gärna ämnesintegrerat 
till exempel med äppeltema kan man arbeta både i matte och no. Barnen kan använda 
äpplen till egna räkneexempel och räknesagor”. 

 
 
4.2.2 Egna erfarenheter, färdiga läromedel och styrdokument 

Samtliga intervjuade lärare uttrycker att de utgår från sin egen erfarenhet och vad de 
känner sig bekväma med. ”Jag använder ingen speciell mattemodell utan utgår från min 
erfarenhet och vad jag har märkt fungerar” och ”Jag använder de material som jag 
känner mig bekväm med”. Alla lärarna använder matteboken men arbetar på andra sätt 
också. ”Vi följs åt i arbetslaget så när jag får en ny etta så börjar jag med matteboken”. 
Fyra av lärarna säger att de använder matteboken som komplement och till 
färdighetsträning. ”Vi använder matteboken som komplement för färdighetsträning”. En 
annan lärare säger: ” Vi försöker följa matteboken lite ändå, fast vi inte använder den 
hela tiden utan arbetar praktiskt istället”. En lärare säger att hen känner sig styrd av 
matteboken. ”Lite styrd av matteboken det är jag väl fortfarande. Den ger ett litet hum 
om vad man vill göra”. 
 
En av lärarna anger att hen även utgår från forskning som grund för sin 
matematikundervisning. ”Nej, jag har ingen speciell modell, jag utgår från forskning och 
min erfarenhet”. En annan lärare betonar att hen utgår från läroplanen (lgr11). ”Vi 
arbetar med kunskapsmålen i Lgr11 och med tanke på de mål som kommer senare”. Två 
lärare anser att de nationella proven påverkar vad man arbetar med och hur. ”Tyvärr kan 
det nog bli så att de nationella proven styr vad man arbetar med och på vilket sätt 
ibland”.  
 
 

4.3 Hur arbetar lärarna med kursplanens delar?  
 
4.3.1 Kursplanens delar 
Kursplanen i matematik består av sex matematiska områden; taluppfattning och tals 
användning, algebra, geometri, sannolikhet och statisktik, samband och förändring samt 
problemlösning. Samtliga lärare börjar med att se vilka förkunskaper barnen har. ”Man 
vill ju bilda sig en liten uppfattning om vad dom kan sen innan”. En lärare säger: ”Ofta 
har de erfarenheter av att dela.”. En annan lärare framhåller att eleverna visserligen har 
kunskaper med sig men att det skiljer sig från barn till barn hur omfattande dessa 
kunskaper är. ”Det är spridda nivåer på vilka förkunskaper barnen har”. Att barnen har 
befäst räkneprinciperna till exempel en till en principen inom området taluppfattning och 
tals användning anser alla lärarna är viktigt. Så här uttrycker en av lärarna saken: ”Det 
finns fem principer som eleverna ska ha klarat av innan man överhuvudtaget kan börja 
med någonting annat”.  En annan lärare säger: ”Första terminen i ettan handlar det om 
sifferinlärning. Siffrornas namn och en till en principen”. Naturliga tal och deras 
egenskaper, hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och 
ordning är med enstaka undantag det som lärarna först introducerar i årskurs ett. ”Vi 
arbetar mycket med hur man kan dela upp tal”.  
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Drygt hälften (6 av 10) av lärarna uppgav att de arbetade med matematiska likheter och 
likhetstecknets betydelse i ettan.  En lärare säger: ”Vi arbetar med addition och 
likhetstecknets betydelse. Jag brukar likna det vid en gungbräda som behöver lika 
mycket på båda sidor så det blir jämt”. En annan lärare talar om att de har arbetat 
med tecknen: ”Vi har jobbat med tecknens betydelse/…/ de måste förstå tecknens 
betydelse”. En lärare berättade att hen arbetade med grundläggande räkneförståelse 
för algebra genom uttryck som 1+_=2. Detta började hen med mot slutet av första 
terminen eller början av andra. ”Mot slutet av terminen arbetar vi med lite 
grundläggande algebra. Det handlar om grundläggande förståelse av tecknen och 
hur tal kan delas upp. Väldigt enkelt som 2=_+1”. 
 
Mindre än hälften (4 av 10) av lärarna nämner att de arbetar med geometri. Det är de 
geometriska figurerna som de startar med. En börjar med geometri innan räknesätten, två 
arbetar med geometri parallellt och en arbetar med det efter addition och subtraktion. ”Vi 
har arbetat med geometriska former också”. Samtliga intervjuade lärare säger att de 
arbetar med problemlösning på olika sätt, till exempel i räknesagor. ”Vi använder ofta 
räknesagor /…/ andra terminen i ettan arbetar vi med att eleven kan förklara och visa 
på olika sätt /…/” . En lärare tar upp att detta är en kompetens som efterfrågas på de 
nationella proven i årskurs tre. ”Jag jobbar gärna med problemlösning, där är det inte 
bara rätt eller fel som det annars kan vara mycket i matematiken, lite så här mer fritt 
där det finns olika lösningar, det har vi i våra nationella prov redan från årskurs tre”. 
 
4.3.2 Ordning 
Alla lärare arbetar med räknesätten i en speciell ordning och de räknesätt man börjar med 
är addition följt av subtraktion. En lärare motiverar sin ordningsföljd så här ”Den 
naturliga ordningen tycker jag, det är att lägga till. Det är naturligt att lägga till och 
man kan börja med enkla tal”.  Läraren i citatet utgår från barnens förkunskaper och 
inleder därför med geometri innan räknesätten introduceras, därefter arbetar hen med 
addition och subtraktion. ”Man försöker ju se var alla, hur mycket förståelse de har. Hur 
mycket former, geometri /…/ de har ju redan begrepp med sig från förskolan och 
förskoleklass /…/ de har ganska många begrepp, speciellt former och lägesord”.  
 
Två lärare som ingår i samma arbetslag följer ett läromedel där addition och subtraktion 
varvas stegvis. ”Matteboken går igenom räknesätten stegvis och återkommer till de olika 
räknesätten igen och går igenom dem på nästa steg. Men den börjar med addition och 
sedan subtraktion”. En lärare lyfte att de arbetade med förståelse av sambandet mellan 
addition och subtraktion. ”Vi arbetar med talfamiljen, vilka som hör ihop och hjälper 
varandra och sambandet mellan addition och subtraktion”.  
 
Det var en lärare som var mycket bestämd med i vilken ordningsföljd arbetet skulle ske. 
Hen menade att räkneprinciperna, taluppfattning och positionssystemet ska befästas 
innan räknesätten införs. När räknesätten införs börjar även hen med addition följt av 
subtraktion. ”När dom fem principerna är klara då kan man börja med 
taluppfattningsövningarna och sen introducerar man addition /…/”.  
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4.4 Hur skapar lärarna meningsfullhet för alla inom 
matematikundervisningen? 

 
4.4.1 Varierad undervisning och individanpassning 
Samtliga lärare säger att de skapar meningsfullhet för alla genom varierad undervisning. 
”Man gör samma sak på olika sätt/…/ Varierande undervisning. Då kan man fånga 
alla”. Alla respondenter uppger även att de använder mycket laborativt och konkret 
material i sin undervisning. En lärare uttrycker även vikten av teori och menar att både 
praktik och teori är viktigt. ”Vi arbetar både praktiskt med händerna och mer 
beskrivande”. En av lärarna betonar starkt problemlösning som meningsskapande. ”Jag 
skapar meningsfullhet genom problemlösning! Det lättaste att få med alla på är 
problemlösning”.  
 
Sju av tio lärare nämnde att diskussioner, grupparbete och samarbete bidrar till 
meningsfullhet. En lärare säger: ”Jag samtalar med barnen om varför matematik är 
viktigt/…/och ger dem möjlighet att lösa uppgifter tillsammans”. En annan lärare 
uttrycker sig så här: ”Intresse skapas genom dialog och delaktighet”. Nästan alla (8 av 10) 
lärare uppger att det är viktigt att ta tillvara på barnens intressen, erfarenheter och idéer 
för att undervisningen ska bli meningsfull. ”Jag ger barnen stimulerande uppgifter som 
knyter an till barnens intresse/…/ jag använder ibland populärkultur i 
matematikuppgifterna”.  
 
Sju lärare tar upp att individanpassning är viktigt för att skapa meningsfullhet i 
matematikundervisningen. ”Barnen får progression i sin utveckling och behöver inte 
vänta på varandra utan tillåts att gå framåt i sin egen takt”. Dessa lärare är eniga om att 
det är svårt att genomföra individanpassning fullt ut på grund av att det är svårt att hinna 
med. ”Det är svårt att ha tid med alla”. En lärare anger att arbetsbelastningen har blivit 
tyngre sedan Lgr11 kom eftersom det är mer innehåll i matematiken för årskurs 1-3 än 
tidigare. ”Det har blivit en tyngre arbetsbelastning. Vi ska hinna med mer sedan Lgr11 
kom”. Några av lärarna (3 av 10) säger att förståelse är viktigt för att matematik ska bli 
meningsfull. Dessa tre lärare arbetar på samma skola. ”Meningsfullhet för alla elever, 
alltså man skapar meningsfullhet när elever förstår”.  Några (3 av 10) lärare angav även 
att uppmuntran är viktigt för meningsfullheten. ”Jag ger dem mycket uppmuntran”. Ett 
par (2 av 10) lärare nämner uppföljning som ett sätt att skapa mening. Den ena läraren 
säger: ”Det är viktigt med regelbundna uppföljningar för att skapa meningsfullhet”. Den 
andra läraren är inne på samma spår när hen säger att: ”Jag synliggör barnens 
kunskapsutveckling för dem”. 
 
  

4.5 Vilka teoretiska grundtankar utgår lärarna ifrån inom 
matematikundervisningen?  
 

4.5.1 Reproducerande, producerande eller egenvärde 
Alla lärare lyfter att matematik är nödvändigt för att klara vardagen. ”I alla yrken behövs 
matematik, man måste kunna hantera det, och i vardagslivet och dessa kunskaper 
måste bli automatiserade. Det är det som är syftet med det hela” (Intervju 4). Alla utom 
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en lärare talar om vikten av att eleverna utvecklar strategiskt tänkande. Dessa lärare talar 
om att tänka utanför boxen, producera ny kunskap och att lära sig att lösa problem. 
”Duktiga matematiker vågar, tänka, tänka utanför för att upptäcka nya saker. Där tror 
jag skolan har en viktig uppgift” (Intervju 2). 
 
En lärare talar om matematikens egenvärde. ”Matematik kan även handla om 
upptäckarglädje, glädjen att ha förstått. /…/ Matematiken har också ett estetiskt 
skönhetsvärde med mönster och symmetri. Man kan se mycket matematik i naturen  
/…/”. 
 
 
 

5. Analys och diskussion 
 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet är till exempel våra intervjufrågor. Hur tolkar 
lärarna frågan om vilka metoder de använder? Hur definieras en metod av oss och av 
lärarna? Lärarna verkar likställa metod- begreppet med arbetssätt medan vi tolkar det 
som forskningsbaserade inlärningsmodeller. 
 
En del lärare ingick i samma arbetslag vilket kan ha påverkat resultatet på så vis att 
skolan har ett bestämt arbetssätt. Vi har tagit detta i beaktning genom att vi har en 
spridning på intervjuerna på fyra olika skolor.  
 
Delar av resultatet kan tyckas motsägelsefullt men det bör beaktas att lärare också är 
människor, vilket medför att det är svårt att uppnå full objektivitet, vilket enligt 
Denscombe (2000) är en av intervju - metodens svagheter. 
 
På grund av tidsbrist har vi medvetet valt att göra ett begränsat urval av litteratur om 
metoder för matematikinlärning. Det kan alltså finnas fler metoder än vad vi tar upp i 
detta arbete. Detta arbete ger en översiktlig bild över de metoder vi tar upp. Vill man 
fördjupa sig finns det böcker skrivna om de olika metoderna. 

 

 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 
 

Nedan analyseras och diskuteras resultatet utifrån undersökningens forskningsfrågor och 
syfte. Vi har valt att använda dessa som rubriker för att på ett tydligt sätt redogöra för hur 
undersökningen svarar mot frågeställningarna och syftet. För att ytterligare tydligöra för 
läsaren vad som har framkommit under undersökningen har vi använt underrubriker i 
vissa stycken. 
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5.2.1 Hur påverkar lärares personliga erfarenheter och uppfattningar 
matematikundervisningen?  
Det är intressant att så många som åtta av tio lärare upplever att deras egna erfarenheter 
av matematik i grundskolan har påverkat deras sätt att undervisa. Vare sig de tyckte om 
matte eller inte gjorde det säger dessa lärare att det har påverkat på så vis att de är mer 
inriktade på förståelse genom att arbeta varierat, förklara på olika sätt och använda 
konkret material. Det kan vara en reaktion på att den tidens matematikundervisning var 
reproducerande och fokuserade enbart på de rätta svaren och rätta sätten.    
 
5.2.2 Hur skapar lärarna meningsfullhet för alla inom 
matematikundervisningen? 
På frågan om hur lärarna skapar meningsfullhet för alla är det framförallt att ta tillvara på 
barnens intressen i undervisningen, individanpassning, varierad undervisning, använda 
konkret material samt ge tillfällen till diskussioner som lärarna lyfter. Detta stämmer väl 
överens med läroplanen (Lgr11). Däremot är det endast ett fåtal som nämner 
uppmuntran, uppföljning och förståelse som meningsskapande. Såväl Forsmark (2009) 
som Malmer (2002) lyfter förståelse som ett sätt att skapa meningsfullhet men 
förvånande nog uttrycker endast tre av tio lärare förståelse som viktigt i detta 
sammanhang. Däremot säger åtta av tio lärare att deras personliga erfarenheter har 
påverkat dem på så vis att de är mer inriktade på förståelse och läroprocess istället för att 
fokusera på det rätta svaret. Detta ser vi som en aning motsägelsefullt. Beror det på att 
undervisningstraditionen är så djupt rotad att lärarna omedvetet tappar sina goda 
intentioner om att bygga undervisningen på förståelse, i mötet med de krav som ställs i 
läroplanen och de nationella proven? Eller ser lärarna förståelse som någonting så 
självklart att de inte ens nämner det? 

 
5.2.3 Vilka metoder ligger till grund för lärarnas strategier och val av 
aktiviteter vid matematikundervisningen? 

5.2.3.1 Ingen metod men laborativt 
Hälften av lärarna nämnde talraden som ett arbetssätt men ingen av dem verkade 
använda den metodiskt och ingen av dem angav den som en speciell metod de arbetade 
med. Innan Talradsmetoden kan användas måste barnen enligt Johansson och Wirth 
(2007) ha befäst räkneramsan, vilket också är det som lärarna börjar med i årskurs 1.  

Problemlösning som metod förespråkas av läroplanen (Lgr11) och är ett särskilt område i 
kursplanen för matematik. Alla lärare säger att de arbetar med detta, däremot är det 
ingen som verkar känna till någon av de strukturerade metoder som finns för detta till 
exempel PBI- metoden eller Laborativ matematik. PBI- metoden stämmer väl överens 
med läroplanen (Lgr11) och handlar om att skapa förståelse och meningsfullhet genom 
problemlösning. Metoden går från konkret till abstrakt och kommunikation och reflektion 
är centralt. Resultatet visar att lärarna använder mycket konkret material, men kanske 
inte så frekvent som metoden förespråkar. Med PBI går det lätt att skapa individualisering 
genom att arbeta med individuella lösningsnivåer med samma problem som 
utgångspunkt (Berggren och Lindroth, 2004). Mer än hälften av de intervjuade lärarna 
uppgav att de tyckte individualisering var svårt att hinna med trots att de såg detta som 
meningsskapande. Med en strukturerad metod som bas kan detta underlättas tänker vi.  
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Lärarna nämner att de arbetar med räknesagor, vilket är en viktig del i MTG-metoden.  
Precis som metoden förespråkar har lärarna kopplat begreppen till barns erfarenheter, 
men de arbetar inte lika fritt med räknesagorna som Malmer (2002) beskriver. Malmer 
menar att om barnen själva väljer hur de ska lösa mattesagorna blir gränserna mellan de 
olika räknesätten inte så tydliga. Det påminner om den monografiska metoden. Detta är 
dock ingenting som lärarna anammat.  
 
Lärarna säger att de inte använder någon speciell metod och hälften känner inte ens till 
någon metod för matematikinlärning. Vi kan ändå se att lärarna använder delar av olika 
metoder men de verkar inte medvetna om det. Hur ska lärarna kunna göra medvetna val 
ifall de inte känner till de metoder som finns? 
 
5.2.3.3 Ämnesintegrerat 
Enligt läroplanen (Lgr11) ska eleverna ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande men 
trots detta är det bara en lärare som säger sig göra det.  
 
Lärarna säger att det är svårt att hinna med alla elever och en lärare anser att 
arbetsbördan har ökat. Detta kan vara en bidragande orsak till att de inte hinner planera 
för ämnesövergripande undervisning. Det kan också bero på vilken organisation man 
arbetar inom och hur lärarnas scheman ser ut. Möter de klassen flera lektioner i följd eller 
är dagen uppdelad på olika lärare? Finns det ett fungerande samarbete mellan de olika 
lärare som eleverna möter? Att arbeta ämnesintegrerat är paradoxalt nog ett sätt att 
lättare hinna med alla krav, eftersom man kan arbeta med flera mål samtidigt. Ifall 
lärarna arbetar ämnesintegrerat underlättar det också för att arbeta mer laborativt. 
Berggren och Lindroth (2004) säger att Laborativ matematik som arbetssätt inte handlar 
om enstaka uppgifter utan pågår under längre tid och att samma uppgift med fördel kan 
pågå under flera lektioner för att eleverna ska hinna fundera och samtala med olika 
personer. 

 
5.2.3.4 Egna erfarenheter, färdiga läromedel, forskning och styrdokument 
Det framkommer i resultatet att en del lärare känner sig styrda av såväl de nationella 
proven som matteboken. Egna erfarenheter, vad lärarna känner sig bekväma med samt 
att följa mattebokens upplägg verkar styra de flesta lärarnas val av arbetssätt snarare än 
forskning. Endast en lärare säger att hen utgår från forskning och förvånansvärt få 
hänvisar till styrdokumenten.  
 
Alla lärarna använder matteboken men arbetar på andra sätt också. Att använda sig av 
matteboken är inget fel utan kan enligt Johansson och Wirth (2007) vara ett stöd för såväl 
lärare som elever, men det finns risker med att använda den alltför flitigt. Läraren som 
säger att hen känner sig styrd av matteboken verkar även ha ett reproducerande synsätt 
på kunskap eftersom hen är den enda av lärarna som inte talar om att tänka utanför 
boxen etcetera.  

 
 

 



22 

 

 

5.2.4 Hur arbetar lärarna med kursplanens delar?  

5.2.4.1 Räkneprinciper och positionssystem 
Resultatet visar att alla lärarna känner till Gallister och Gelmans principer och har dessa 
som utgångspunkt i sitt arbete. Det är viktigt att komma ihåg att barnen har olika 
förkunskaper och även om Gallister och Gelman anser att de flesta barn tillägnar sig dessa 
principer redan i förskolan så gör inte alla barn det. Eftersom dessa principer är 
grundläggande (Sterner och Johansson, 2006) för den vidare matematikutvecklingen är 
det viktigt att barnen får en väl cementerad bas att stå på, vilket lärarna tagit fasta på. 
 

En lärare var mycket bestämd med i vilken ordningsföljd arbetet skulle ske. Hen menade 
att räkneprinciperna, taluppfattning, positionssystemet ska befästas innan räknesätten 
införs. Detta förvånade oss eftersom Johansson och Wirth (2007) säger att barn inte 
använder metoder som bygger på talsorter, som i positionssystemet, förrän tidigast i 
slutet av årskurs ett och att denna kunskap inte formas spontant utan kräver 
undervisning. 
 
5.2.4.2 Förkunskaper och ordningsföljd 
Resultatet visar att lärarna arbetar i en viss ordningsföljd och att de visserligen tar reda 
på barnens förkunskaper, men det verkar framförallt röra sig om att ta reda på ifall de 
fem principerna är befästa hos barnen, kunskaper i aritmetik eller området 
taluppfattning samt tals användning. De använder sig inte av barnens förkunskaper i den 
vidare undervisningen utan koncentrerar sig på addition och subtraktion oavsett. Till 
exempel säger en av lärarna att det är vanligt att barnen har kunskap om att dela, men 
detta är ingenting de väljer att arbeta vidare med i årskurs ett. Lärarna följer läromedlets 
upplägg med addition och subtraktion och den främsta anledningen till att arbeta i denna 
ordningsföljd verkar vara knutet just till matteboken. Malmer (2002) riktar kritik mot att 
barn inte introduceras för andra räknesätt än addition och subtraktion i årskurs ett 
eftersom det enligt henne är vanligt att barn i sina räknesagor använder sig mer av 
division och subtraktion än addition. Den lärare som har en uttalad tanke om varför 
denna ordning känns mest naturlig för hen sa att hen tyckte det var mest naturligt att 
lägga till, men enligt Anna Kruse (i Malmer, 2002) är multiplikation och division de 
räknesätt som barnen har lättast att använda sig av och även Malmer (2002) menar att 
barn använder sig mer av division och subtraktion än addition i sina egna räknesagor. 
 
Det område i kursplanen som lärarna börjar med och som de arbetar mest med i årskurs 
ett är taluppfattning och tals användning. Problemlösning är också någonting som alla 
lärare verkar arbeta med redan från början. Algebra är det drygt hälften som arbetar med. 
Geometri behandlas ytligt av ett fåtal. Ingen av de tillfrågade nämnde att de arbetade med 
områdena sannolikhet och statistik och samband och förändring i årskurs ett. Varför 
utelämnas vissa delar? De här områdena ingår redan i förskolans läroplan därför är det 
förvånande att dessa områden utelämnas. Anser lärarna att dessa områden är för svåra? I 
så fall kan det tyda på att Piagets mognadstänk lever kvar i undervisningstraditionen. 
Kanske finns det även en praktisk förklaring. Det kan vara så att lärarna inte tycker att de 
hinner täcka allt i årskurs ett. Eller så kan det vara så att det är läromedlen som styr, 
eftersom många läromedel är utformade på detta vis. 
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5.2.5 Vilka teoretiska grundtankar utgår lärarna ifrån inom 
matematikundervisningen? 

5.2.5.1 Egenvärde 
Resultatet visar att endast en lärare talar om matematikens estetik och egenvärde trots att 
läroplanen (Lgr11) säger att eleverna ska ges möjlighet att uppleva estetiska värden i 
möten med matematiken. Detta kan bero på att lärarna fokuserar mer på den formella 
matematiken och precis som Malmer (2002) skriver förknippar riktig matte med 
räknesymboler. Detta kan också vara anledningen till att endast ett fåtal lärare arbetade 
med det matematiska området geometri i årskurs 1.  
 
5.2.5.2 Lärarnas kunskapssyn 
Läroplanen uttrycker en demokratisk kunskapssyn men demokrati är inte något som lyfts 
av lärarna även om de verkar sträva efter en viss delaktighet. Lärarna ser på kunskaps- 
uppdraget som att det handlar både om att reproducera och producera kunskap. Vad vi 
har kunnat utläsa av resultatet så är det dock en lärare som verkar ha enbart ett 
reproducerande synsätt, vilket kan tyckas förvånande. Lärarna pratar om att diskussioner, 
grupparbeten och samarbete skapar meningsfullhet för eleverna och att de samtalar 
mycket kring matematik, vilket går i linje med Vygotskijs syn på kunskap, där utveckling 
och lärande sker i interaktion. Samtidigt kan vi se spår av Piagets stadietänk där barnet 
lär sig stegvis genom att foga en pusselbit till nästa i en viss ordning.  

 
 

5.3 Kartläggning av lärares resonemang bakom val av 
arbetssätt 

Problemet som undersökningen syftade till att besvara var att kartlägga resonemang 
bakom lärares val av arbetssätt inom matematik i årskurs 1. 
  

Svaret på detta blir enligt vår undersökning att det som styr lärarnas val av arbetsätt till 
största del är läroplanen (Lgr11), färdiga läromedel och vad lärarna känner sig bekväma 
med. Det betyder att lärarna till stor del följer läromedlens upplägg och framförallt 
använder arbetssätt de känner sig bekväma med och som de har använt sig av förut. 
”/…/utgår från min erfarenhet och vad jag har märkt fungerar”. Endast en lärare säger 
att hen utgår från forskning, vilket i ett större perspektiv innebär att undervisningen inte 
förändras. För att återkomma till vår inledning har i skrivande stund en ny PISA- 
undersökning presenterats som visar på fortsatt sjunkande resultat i matematik 

(Karlsson, 2013). Så länge undervisningen inte är föränderlig kan resultaten förväntas 
fortsätta att sjunka.  

 
Att matematikens egenvärde endast lyfts av en lärare får konsekvenser i undervisningen i 
och med att den syn på matematik som förmedlas är den traditionellt formella och snäva 
synen på matematik som någonting svårt och abstrakt. En annan sak som kan diskuteras 
är att trots att lärarna uttrycker en vilja att arbeta med förståelse genom att använda 
konkret material så finns det indikationer på att mattebokens upplägg är viktigare än 
barnens förkunskap och förståelse. Detsamma gäller bristen på ämnesintegrerat 
arbetssätt. Att arbeta ämnesintegrerat ger en djupare förståelse, ändå är det bara en lärare 
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som arbetar på detta sätt. Endast ett fåtal av lärarna uppger att de ser förståelse som ett 
sätt att skapa mening i undervisningen och trots att de ser individualisering som 
meningsskapande uppger hälften av lärarna att detta är svårt att hinna med. Det kan tyda 
på att matematikämnets tradition är så stark att lärarna trots goda intentioner har svårt 
att bryta sig loss. Att lärarna när allt kommer omkring inte jobbar tillräckligt mycket med 
förståelse kan vara en bidragande faktor till att matematikresultaten är så låga i Sverige.  
 
Resultatet av undersökningen kan tyda på att det fortfarande finns ett resultatorienterat 
synsätt i skolan istället för ett processinriktat. Detta visar sig även i att ett par lärare 
uttrycker att undervisningen styrs av de nationella proven. Det kan till och med vara så att 
de nationella proven styr mer än läroplanen. På så sätt blir de nationella proven nästan ett 
styrdokument. Betydelsen av vad detta innebär är svår för oss att avgöra då vi inte har 
tillräcklig kännedom om de nationella provens utformning men det är ändå oroväckande 
att ett prov ges statusen av ett styrdokument. 

 
Vår undersökning visar att lärarna visserligen har god kunskap om läroplanen, Lgr 11, och 
de grundläggande principerna för matematikinlärning samt att de kan olika arbetssätt, 
men däremot har de låg kännedom om de olika strukturerade metoder som finns för 
matematikinlärning.  
 
För att kunna målstyra på ett bra sätt behövs redskap för detta och en strukturerad 
metod, eller flera, att utgå ifrån kan tillhandahålla ett sådant redskap till lärarna. Om man 
har ett mål att jobba mot, i det här fallet måluppfyllelse av kunskapskraven i 
styrdokumenten, men ingen metodisk process att följa kan det vara svårt att kartlägga 
varför målet uppnåtts eller inte uppnåtts.  För att lättare kunna identifiera sin egen 
arbetsprocess bör lärarna kunna förankra den i en vedertagen metod, vilket skulle öka 
lärarkårens proffesionalitet. 
 
Att lärarna inte har kännedom om de metoder som finns tyder på att någonting saknas i 
lärarutbildningen. Vår egen erfarenhet är att detta inte är någonting som lyfts i 
utbildningen. Att lärarna framförallt använder arbetssätt de känner sig bekanta och 
bekväma med kan precis som Malmer (2002) anser bero på att lärarna känner sig osäkra 
på arbete med undersökande aktiviteter och laborativa uppgifter som de inte är bekanta 
med, någonting som en strukturerad metod som till exempel PBI- metoden kan 
förebygga. Även om lärarna idag till viss del arbetar laborativt så har vi, som vi redan 
kunnat konstatera, sett att lärarna inte arbetar med det fullt ut. Med ökad kännedom om 
ny forskning och de metoder som finns kan lärarna lättare individ- och gruppanpassa 
undervisningen samt göra medvetna val av arbetssätt istället för att gå på sin känsla. Med 
glimten i ögat och en stor portion ödmjukhet tänker vi att det kan vara detta som behövs 
för att Pisa-mätningarna ska vända.  

 

 

5.4 Slutsatser 
 

Vår slutsats är att lärarna behöver mer kunskap om den senaste forskningen och om de 
strukturerade metoder för matematikinlärning som finns. Detta för att de på ett bättre 
sätt ska kunna fatta välgrundade beslut om vilka arbetssätt de ska använda i olika 
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situationer samt kunna utvärdera vilka arbetssätt som ger bäst måluppfyllelse i 
förhållande till kunskapskraven. 
 
En annan slutsats vi har kommit fram till är att om fler lärare ser matematikens 
egenvärde kan fler barn få uppleva glädjen i att förstå matematik och utveckla tilltro till 
sin förmåga. Fokus i matematikundervisningen ligger fortfarande mer åt det 
produktorienterade än det processorienterade hållet, vilket gör att elevernas förståelse 
kommer i andra hand.  
 
 

5.5 Förslag till vidare forskning 
 
Vårt forskningsbidrag redogör för och analyserar hur lärare resonerar vid val av metod 
och arbetssätt i den tidiga matematikundervisningen i skolan. 
 
Ett uppslag för vidare forskning skulle vara att ta vid där vi slutat och komma med 
rekommendationer om hur de borde göra istället och ytterligare forskningsarbete finns 
med att ta fram nya konkreta modeller och arbetsgång vid den första 
matematikundervisningen.  
 
Det skulle även vara intressant med en jämförande studie eller att genom 
aktionsforskning ta reda på hur undervisningens utformning påverkar elevernas resultat.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 
 

 När du får en ny etta hur introducerar du matematiken? Arbetar du i någon 

speciell ordning? 

 Använder du någon speciell metod för matematikinlärning? 

 Vad är syftet med matematikundervisning enligt dig? 

 Vilka personliga erfarenheter har du av matematik från grundskolan? Tror du att 

det påverkar din undervisning? 

 Hur skapar du meningsfullhet för alla inom matematikundervisningen? På vilket 

sätt arbetar du för att väcka barnens intresse för matematik? 

 Övrigt 

  
 


