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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur den inledande undervisningen inom ämnet 

matematik kan se ut samt se orsaker till de sjunkande resultat inom ämnet matematik som 

visats genom undersökningar.  

Uppsatsen har sin utgångspunkt i det resultat som undersökningen TIMSS 2007 visat och 

följs därefter upp av intervjuer med två grundskolelärare, en specialpedagog samt en 

matematikutvecklare som berättar om den inledande matematikinlärningen. Därtill genomförs 

ett kunskapstest med elever i årskurs 4. Intervjuerna samt resultatet av kunskapstestet blev, 

efter sammanställning, jämförda mot tidigare forskning tagen. Relevant litteratur söktes fram 

från bibliotek samt från databaser på Internet med inriktning mot matematik.  

Resultatet visar att många lärare har läroboken som utgångspunkt för sin undervisning men att 

det konkreta materialet är ett viktigt komplement som gör eleverna delaktiga samt befäster 

matematiken i vardagen. Elevundersökningen visar att eleverna i årskurs 4 har svårigheter 

inom området taluppfattning och aritmetik. 

 

Nyckelord: Inledande matematikinlärning, lärobok, undervisning, TIMSS 2007. 
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1. Inledning 
Kontinuerligt genomförs studier av elevers kunskaper inom olika ämnesområden. TIMSS, 

Trends in International Mathematics and Science Study, är en internationell studie som 

undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8.  Vid den 

senaste studien, år 2007, deltog Sverige för första gången med elever i årskurs 4. Resultatet 

visar att Sverige ligger på en nivå under OECD
1
-snittet. Svenska elever i årskurs 8 visar det 

sämsta resultatet någonsin i matematik jämfört med 59 andra länder. Elevers prestationer har 

dessutom sjunkit sedan den tidigare undersökningen 2003 (TIMSS 2007, 2008). 

Under våren 2009 genomfördes även de nationella ämnesproven för första gången i årskurs 3. 

Utifrån resultaten påstår Skolverkets Maj Götefelt att 27 procent av eleverna bör utveckla en 

större förståelse för de fyra räknesätten. Däremot klarade hela 90 procent av eleverna 

kravnivån för delprovet inom geometriska figurer, taluppfattning samt rumslig uppfattning 

(Skolverket, Räknesätten svåra för eleverna i trean).  

 

Även elever i gymnasiet visar svårigheter inom ämnet matematik. Långström (2008) menar 

att eleverna har svårigheter med att utvärdera samt att söka fel i sina egna lösningar. Många 

elever förlitar sig dessutom på minnet och den ytliga förståelsen begränsar därmed även deras 

felsökningsmöjligheter.   

En av förklaringarna som Skolverket ger på den nedåtgående trenden är 1990-talets 

skolutveckling. Det svenska skolsystemet har på kort tid förändrats från att vara ett av 

västvärldens mest centraliserade system till ett av de mest avreglerade. Det har haft stor 

inverkan.  

Kommunerna övertog huvudmannaskapet för skolan och inom kommunerna skedde i sin tur en 

decentralisering av ansvar till skolenheterna och rektorerna. (Vad påverkar resultaten I svensk 

grundskola? - Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, s. 12, 2009).  

Som en ytterligare förklaring till nedgången menar Skolverket att de nya styrdokumenten 

lämnar stora utrymmen för lärarnas egna tolkningar och ett nytt målrelaterat betygssystem. 

Styrdokumenten anger bland annat en lägsta nivå för vad alla elever ska uppnå.   

1.1. Syfte 
Undersökningen TIMSS 2007 påvisar att svenska elever presterar sämre i ämnet matematik 

än vad de någonsin tidigare gjort i jämförelse med tidigare undersökningar, exempelvis 

TIMSS 2003. Vi vill belysa lärares arbete för att minimera de missuppfattningar och 

sammanblandningar som eleverna uttrycker i TIMSS 2007 samt hur lärare arbetar för att få 

elever delaktiga och inspirerade till lärandet. 

                                                
1 OECD, förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development,  Innefattar Australien, 

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, 

Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike. Ansökningar om medlemskap har även kommit 

från Estland, Chile, Israel, Ryssland, Slovenien. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Australien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Island
http://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Japan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sv.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Zeeland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slovakien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spanien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydkorea
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Turkiet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ungern
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterrike
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1.2. Frågeställning 
Våra frågeställningar är: 

 Hur kan lärare i svenska skolor undervisa så att elevers resultat i matematik förbättras? 

 Vilka strategier använder elever idag vid lösning av matematiska uppgifter? 

2. Bakgrund 
Att lära sig matematik är en process som pågår hela livet. Det börjar redan med spädbarnets 

lek och prövande (Doverborg & Emanuelsson, 2006). Om små barn får en negativ inställning 

till matematik kan den förhållningen till ämnet finnas kvar genom hela deras livslånga 

lärande. Det är alltså avgörande hur små barn möter matematiken. Om en lärare har negativa 

erfarenheter av ett ämne påverkar även detta i sin tur elevernas attityder till ämnet (Doverborg 

& Emanuelsson, 2006). 

2.1. Styrdokument  
Riksdagen har beslutat att den svenska skolan ska få nya läroplaner, kursplaner och 

föreskrifter om kunskapskrav för de obligatoriska skolformerna. Riktlinjerna handlar om att ta 

fram egna läroplaner för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan samt 

sameskolan. Läroplanerna tas fram av Skolverket, de ska innehålla tydliga och övergripande 

mål, riktlinjer och kursplaner. Förslagen ska vara klara i april 2010 så att de nya läroplanerna 

successivt kan införas från och med läsåret 2011/12 (Regeringskansliet). Tillsvidare gäller de 

tidigare styrdokumenten. 

I skollagen poängteras att utbildningen i grundskolan ska ha utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Elever som börjar grundskolan har olika 

mycket kunskap och värderingar, från hemmet, familjedaghem, förskola och förskoleklass 

(Den nya skollagen, 2009). Under skollagen ligger läroplanerna och för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet gäller Lpo 94. I den finner pedagogen just att 

undervisningen bör anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Läroplaner för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994). Skollagen säger även att 

grundskolans utbildning bör utformas så att den ger eleverna en personlig utveckling samt 

förbereder dem för aktiva framtida livsval. Därtill framhävs att grundskolan ska ge alla elever 

ledning och stimulans till lärande och personliga utveckling utifrån egna förutsättningar. 

Skollagen betonar att elever i behov av särskilt stöd ska få det. Även elever som lätt når lägsta 

kunskapskrav ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 

(Den nya skollagen, 2009). Utbildningen i grundskolan ska även ligga till grund för fortsatt 

utbildning i ett mer långsiktigt perspektiv, inte bara för den gymnasieutbildning som 

vanligtvis följer efter avslutad grundskoleutbildning (Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994). 

Läroplanen pekar på att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sin nyfikenhet och lust 

att lära. Eleven ska även utveckla sitt eget sätt att lära och få tillit till sin egen förmåga. Detta 

kan uppnås genom att eleven får möjligheter till att ta eget initiativ och ansvar i utbildningen. 

Skolan ska ge förutsättningar så att eleven utvecklar förmågan att arbeta självständigt och lösa 
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problem (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994). 

Läroplanen visar också på att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta bör 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer inom utbildningen. Under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper och Lpo 94 poängterar att utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära bör utgöra en grund för undervisningen. (Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994). 

Skolverket menar att Lpo94 förespråkar att eleverna ska ta stort ansvar för sitt eget lärande 

och att de genom delaktighet kan påverka inlärningsprocessen (Läroplaner för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994).  

I dagens kursplan finns två typer av mål, mål att sträva emot och mål att uppnå. Skolverket 

skriver att målen är beroende av varandra och går i varandra och att de inte kan delas upp i 

undervisningen (Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk, 

2009). Självständighet, kreativitet och noggrannhet är viktiga bedömningsgrunder, men 

liksom i skollagen och läroplanen poängteras det även i kursplanen att undervisningen ska 

utgå från elevens tidigare erfarenheter. Skolverket menar att grundskolan har till uppgift att 

utveckla sådana kunskaper i matematik hos eleven så att de kan fatta välgrundande beslut i 

vardagslivets valsituationer. Därtill bör undervisningen berikas med matematiska begrepp, 

symboler och strategier (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna, 1994). 

Enligt kursplanen bör matematikundervisningen innehålla både kreativa, problemlösande 

aktiviteter och sysselsättningar där kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer främjas. Utbildningen syftar även till att utveckla elevens intresse för 

matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. 

Undervisningen ska också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska 

mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att 

kunna förstå och lösa problem (Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha 

uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andra 

språk, 2009). 

Kursplanen framhäver även att läraren bör sträva mot de mål som innebär att eleven får 

utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang samt dra slutsatser och 

att generalisera. Eleven bör även utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa 

problem med hjälp av matematiken. Dit hör även kunskapen att kunna tolka, jämföra och 

värdera lösningar i förhållande till problemet. Dessa moment ska eleven kunna förklara och 

argumentera för både muntligt och skriftligt. Kursplanen poängterar att elevens förmåga att 

uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och 

med stöd av konkret material och bilder är en viktig aspekt inom ämnet (Kursplan med 

kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i 

ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk, 2009).  
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2.2. TIMSS-undersökningar  
Undersökningen TIMSS 2007 konstaterar att elever i den svenska skolan har visat det sämsta 

resultatet någonsin i matematik jämfört med 59 andra länder. Dessutom har elevers 

prestationer sjunkit sedan TIMSS tidigare undersökning 2003. 

Undersökningen avser elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap och genomfördes 

våren 2007 i årskurserna 4 och 8. I TIMSS 2007 deltog 155 slumpmässigt utvalda skolor i 

årskurs 4 och 159 i årskurs 8 i Sverige. Två klasser per skola ingick i undersökningen. Drygt 

10 000 elever deltog. Den svenska studien genomfördes av Skolverket i samarbete med 

forskare från Göteborgs universitet (TIMSS 2007, 2008). 

Sverige deltar i internationella studier för att få en bild av hur det svenska skolsystemet 

fungerar i relation till andra länders system samt för att kunna följa utvecklingen över tid 

inom de områden som undersöks (TIMSS 2007, 2008).  

Då TIMSS genomför sina undersökningar ska eleverna vara i slutet på sitt fjärde skolår 

(TIMSS 2007, 2008). I många länder börjar eleverna skolan när de är sex år. Det innebär att 

svenska elever, som börjar skolan först vid sju års ålder, i genomsnitt är äldre vid 

genomförandet av kunskapsprovet. Ser man till denna aspekt borde svenska elever ha en viss 

fördel i kunskapsmässigt. 

TIMSS 2007 mätte elevers prestationer inom tre områden i ämnet matematik: Taluppfattning 

och aritmetik, Geometriska figurer och mätningar samt Sammanställning av data. Därtill 

identifieras tre kognitiva förmågor: Kunna fakta/begrepp/metoder, Använda 

fakta/begrepp/metoder samt resonera i en ny situation. Eleven ska därmed ha kännedom om 

ämnesfakta, begrepp, verktyg och procedurer samt kunna tillämpa sin kunskap och 

begreppsförståelse för att lösa ett problem. Med resonera i en ny situation menas att eleven 

ska kunna använda sin kunskap i situationen som kräver en annan lösningsprocess utöver 

rutinen samt en lösning i flera steg (TIMSS 2007, 2008).  

I Sverige deltog ungefär 4 700 elever i årskurs 4 i TIMSS 2007. Resultatet visar att svenska 

elever har en medelpoäng på 503. Det är lägre än vad som är genomsnittet för EU och OECD-

länderna, där medelpoängen är 515 poäng (TIMSS 2007, 2008). TIMSS 2007 visar även att 

Sverige har en mindre andel av högpresterande elever jämfört med genomsnittet för 

EU/OECD-länderna. Däremot har Sverige inte fler elever som tillhör de mest lågpresterande. 
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Figur 1. Cirkeldiagrammet visar frekvensen av svenska elevers resultat i årskurs 4 

Skolverket sammanfattar TIMSS 2007 och hävdar att svenska elever i årskurs 4 är relativt bra 

inom området sammanställning av data men jämförelsevis sämre inom området 

taluppfattning och aritmetik liksom geometri. Svenska elever visar svaga resultat när det 

krävs användning av fakta och begrepp inom matematiken (TIMSS 2007, 2008).  

Skolverket poängterar att TIMSS-resultaten bygger på en urvalsundersökning. Det finns en 

statistisk osäkerhet och att undersökningens resultat därmed bör tolkas kritiskt. De deltagande 

länderna har olika samhällssystem, ekonomiska förutsättningar och utbildningssystem. Det 

innebär att ett land vars medelpoäng i matematik är högre än ett annat lands, inte 

nödvändigtvis behöver ha en högre grad av matematiskt kunnande (TIMSS 2007, 2008).  

Utöver kunskapsprov inom matematik och naturvetenskap innefattar TIMSS-

undersökningarna en stor enkätundersökning, med frågor om nationella regler och 

styrdokument, riktat till elever, lärare och rektorer. Informationen ska tillsammans med 

resultatet från kunskapsproven ge en bredare och tydligare bild av skolan och undervisning i 

de olika deltagande länderna. Av informationen från TIMSS 2007 går bland annat att utläsa 

att svenska elever i årskurs 4 är bland de elever som internationellt sett har bäst 

självförtroende inom ämnet matematik. Elever från Taiwan och Japan, som har mycket goda 

resultat inom kunskapsproven, har betydligt färre elever med gott självförtroende (TIMSS 

2007, 2008). 

Enligt timplanen för grundskolan är den totala garanterade undervisningstiden 6 665 timmar. 

Av denna tid utgör matematik 13,5 procent. Skolverket menar därmed att de svenska eleverna 

i genomsnitt har färre timmar matematikundervisning än EU/ OECD-länderna (TIMSS 2007, 

2008).  
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2.3. Matematik i vardagen 
Eleverna bör få lära sig att överallt omkring oss finns talen (Lundberg & Sterner, 2002). 

Läraren har till uppgift att försöka få eleverna att förstå att de lever i ett demokratiskt 

samhälle där de är tvungna att ha grundläggande kunskaper i matematik (Doverborg & 

Emanuelsson, 2006). Eleverna lever i en matematikmiljö, men det räcker inte att eleverna 

bara lever i den utan de måste reflektera över omvärlden för att förstå (Doverborg & 

Emanuelsson, 2006). Redan som små barn se de att mamma och pappa har två ögon och en 

näsa. Senare upptäcker de sina fem fingrar på händerna och lika många tår på fötterna. 

Vardagen innehåller matematik och läraren måste hjälpa eleverna att förstå syftet med 

matematiken och vad de kan använda matematiken till (Lundberg och Sterner, 2002).  

Det är bra om elever får börja sin matematikinlärning med uppgifter och problem från deras 

vardag och verklighetskunskap. Det kan handla om till exempel pengar, leksaker, mat, kläder, 

hus och hem. När eleverna arbetar med vardagsproblem bör det finnas tillgängligt material så 

att de får använda flera av sina sinnen (Magne, 2002).  

2.4. Orsaker till problem och svårigheter 
Det finns många spekulationer kring varför elevresultatet inom matematik sjunkit. Enligt 

Malmer (2002) räknas det fortfarande i läroboken i långt större utsträckning än vad som kan 

vara rimligt och alldeles för lite tid ägnas åt det logiska tänkandet. Skolan bedriver för lite 

verklig taluppfattning medan den formella matematiken dominerar. Sammanfattningsvis 

ligger skolmatematiken långt ifrån elevens verklighet både språkligt och erfarenhetsmässigt 

(Malmer, 2002).  

Magne (1998) påstår däremot att så kallade planeringsfel kan vara en orsak till att elevernas 

prestationer sjunkit. Sådana fel kan till exempel vara täta lärarbyten, ständiga flyttningar 

mellan skolor, dåliga kontakter mellan skolans stadier eller lång skolfrånvaro på grund av 

sjukdom. Dessutom kan olikheter i skolornas arbetsplaner vara faktorer till att eleverna får 

problem i skolan (Magne, 1998).  

Rundgren (2008) hävdar att tid är lärarens gissel (s. 7) och att det kan spela in på 

elevresultaten. Hon menar att allt inom skolvärlden tar lång tid. Tid som egentligen inte finns. 

För att veta vad varje elev kan, hur de tänker och sedan för att kunna jobba vidare med de 

elever som behöver extrahjälp, så behövs mycket tid (Rundgren, 2008). 

Men vilka svårigheter ska då speciellt uppmärksammas av läraren så att brister kan 

motarbetas i tid? Kronqvist och Malmer (1993) tar upp några hinder som de anser är viktiga 

att uppmärksamma och åtgärda. Om en elev är osäker på räkneordens ordning bör läraren vara 

extra uppmärksam och försöka förtydliga orden före och efter så att eleven verkligen förstår. 

Om eleven ändå inte kan svara rätt får läraren träna mera med eleven och eventuellt sätta in 

ytterligare stödåtgärder. Annat som är viktigt att kontrollera är elevernas säkerhet i 

synkroniseringen mellan pekräknandet (när eleven räknar föremål och pekar på dem 

samtidigt) och räkneorden. Eleverna kan även ha svårigheter med antalsbegreppet, det vill 

säga att eleven inte förstår om antalet avser hela ramsan, ett, två, tre, fyra, fem, eller endast det 

sist uppräknade, alltså fem i detta fall. Ytterligare en brist som Kronqvist och Malmer (1993) 
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ger exempel på är att elever kan vara osäkra i antalskonstans. Där handlar det inte om antalet, 

utan om storlek, placering, färg, och form, som gör eleverna osäkra.    

2.5. Lärobokens inverkan 
Kronqvist och Malmer (1993) menar att många lärare förlitar sig på läroboken, vilket 

förutsätter att läroboksförfattaren följer läroplanen. Många läroboksförfattare hävdar att deras 

läroböcker är heltäckande. Men att följa läroböckerna är ingen garanti att läroplanen efterlevs 

(Johansson, 2006). Enligt Långström (2008) har studier visat att elevers arbete med 

matematik i huvudsak innebär individuellt arbete med läroboksuppgifter i klassrummet och 

läraren hjälper de elever som stöter på problem.  

Läroböckerna har en dominant roll i svensk matematikundervisning. Men det nämns inte i 

läroplanen att det måste finnas en lärobok (Johansson, 2006). Det står däremot att rektorn har 

ansvar för att skolan ska få tillgång till bra material. De flesta läroböcker i Sverige är 

uppdelade i svårighetsgrader. Det anses vara bra då varje elev kan arbeta efter sin förmåga. 

Malmer (2002) påpekar att lärare måste tänka på att de flesta klasser idag är heterogena. 

Somliga elever behöver gå fram i långsam takt, andra har behov av stimulerande och 

krävande uppgifter. Det kan även vara en förklaring till varför individuell räkning i läroboken 

tar upp så stor del av matematiktiden i klassrummet (Johansson, 2006).  

Läroböckerna består av övervägande beräkning sida upp och sida ner. Det kan göra eleverna 

rastlösa och matematiken meningslös. Det händer ofta att eleverna själva får försöka lära sig 

matematik genom att räkna i läroboken. Men för många elever blir detta ett problem då de 

inte alltid förstår uppgifterna. Eleverna söker efter en mening med matematiken och vill göra 

roliga saker inom ämnet istället för att bara räkna i läroboken. Om läraren arbetar för mycket 

med läroboken kan eleverna mista verklighetsmatematiken och syftet, varför de ska lära sig 

matematik (Johansson, 2006).   

Läroboken influerar inte bara vilka uppgifter som eleverna arbetar med under lektionerna, 

menar Johansson (2006), utan även vilka exempel som läraren presenterar på tavlan. 

Läroboken inverkar även på vad som tas upp, i vilken ordning och hur något nytt inom 

matematiken introduceras.  

2.6. Inleda undervisningen 
Det finns många teorier om hur en lärare bör inleda matematikundervisningen. Kronqvist och 

Malmer (1993) menar att lärare fram till 1925 arbetade med något som kallas den 

monografiska metoden. Den går ut på att läraren arbetar med alla de fyra räknesätten redan i 

det första skolåret, detta gjordes eftersom räknesätten faktiskt hör ihop och samverkar med 

varandra. Men i slutet av 1920-talet förändrades undervisningen och en uppdelning skedde. 

Addition och subtraktion skulle läras in i årskurs ett och multiplikation och division fick 

komma in i ett senare skede. Så är det än idag. En anledning till förändringen var att många 

såg tecknen och symbolerna som en svårighet i den allsidiga inlärningen. Det blev helt enkelt 

för mycket för eleverna att ta in alla symboler för de olika räknesätten samtidigt. Men redan 

vid tidig ålder får elever väga, mäta, se på klockan, se på termometern, sortera saker, ge bort 

saker och liknande. Eleverna får alltså ta del av de fyra räknesätten vid tidig inlärning även 
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om de inte är medvetna om det (Magne, (1998) samt Kronqvist & Malmer (1993)). Kronqvist 

och Malmer (1993) skriver att om läraren väljer att använda cuisenairestavar
2
 redan under de 

två första skolåren så blir det ett alternativt sätt till allsidig inlärning. 

För att undervisningen ska bli så berikande som möjligt hävdar Malmer (2002) att lärare bör 

inleda undervisningen med att använda alla räknesätt muntligt, till exempel genom 

räknehändelser. Genom den muntliga delen av matematikarbetet kan eleverna bli medvetna 

om hur de tänker. Det sker ofta inom det laborativa området. Det skriftliga symbolspråket bör 

komma in när eleven, genom den muntliga matematiken, redan har en bra begreppsgrund. 

Språket påverkar tänkandet, känslorna och minnet. Språket inverkar även på fantasin som 

hjälper eleverna att förstå omvärlden (Sterner, 2006). 

Rundgren (2008) anser att det inte finns någon anledning till varför läraren inte ska ta upp de 

korrekta matematikbenämningarna direkt för eleverna. Det är bättre att exempelvis säga 

triangel istället för trekant redan från början så att eleverna slipper lära om begreppen 

(Rungren, 2008). Malmer (2002) menar istället att lärarna inte bör benämna räknesätten eller 

symbolerna. Räknesätten bör synliggöras först då symbolerna införs. Det är också oftast då 

som svårigheterna för en del elever startar. Kanske beror detta på att eleverna får för många 

symboler att hålla reda på. Det är bra om pedagoger redan i förskoleverksamheten börjar med 

skolliknande aktiviteter, vilket gör eleven mer förväntansfull. Det som ofta påskyndar 

införandet av symbolerna är att läraren är rädd för att inte kunna ge eleverna meningsfulla 

uppgifter (Malmer, 2002).  

Likhetstecknet glöms ibland bort. Det är bland det viktigaste att lära sig i den tidiga 

matematikinlärningen (Kronqvist & Malmer, 1993). Kronqvist och Malmer (1993) ger förslag 

om att introducera tecknen för både lika med (=) och inte lika med (≠) samtidigt. Då får 

eleverna chansen att jämföra och kan möjligtvis få en bättre förståelse för tecknet.  

Ett klassrum som är välutrustat med material kan vara till hjälp för eleverna och ge bra 

förutsättningar till lärandet (Kronqvist och Malmer, 1993). Plockmaterial som stenar och 

kulor ger konkret hjälp vid räkning. Material från det dagliga livet som vågar, mått och 

parkeringsskivor gör att elever kan koppla matematiken till det vardagliga livet och få ett 

syfte med sin inlärning. Skolorna har vanligtvis även laborativt material som eleverna kan 

jobba med, exempelvis logiska block, träklossar, räkneväskan, cuisenairestavar. De laborativa 

materialen finns till för att eleverna ska få göra nya upptäckter, visualisera och strukturera 

tänkandet. Eleverna kan även göra eget material, exempelvis mynt och sedlar eller 

räknehändelsekort. Något annat som kan vara roligt och fungera som bra övningar är 

matematikspel. Med hjälp av dessa material kan undervisningen underlättas enligt Kronqvist 

& Malmer (1993).  

                                                
2 Cuisenaires färgstavar, är ett konkret material som ska hjälpa eleverna med matematiken. ”Materialet består av 

tio olikfärgade stavar, där den kortaste är 1 cm lång och den längsta 10 cm lång. Varje längd har sin färg, men 

stavarna är inte indelade i enheter, Meningen är att en och samma stav ska kunna symbolisera olika tal, beroende 

på vilka talrelationer man vill illustrera” (Kronqvist & Malmer, 1993. s.16).  
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Det finns många tillvägagångssätt att göra matematiken roligare. Magne (2002) menar att 

matematisk kunskap växer genom lek. Under lek slappnar eleverna av och hamnar i rätt 

sinnesstämning för inlärning (Kaye, 2005). Eleverna tar sig an en matematiklek på ett helt 

annat sätt än en lärobok. Genom lek kan barnen lära sig nästan allt det behöver för att klara 

grundläggande matematik (Kaye, 2005). Elever tycker om att lekräkna. De vill kunna räkna 

upp saker se vilka som hör ihop, rita figurer och peka ut rätt sak i rätt ordningsföljd. 

Matematiklekar ger eleverna motivation. Under leken använder eleverna sig av många sinnen 

(Magne, 2002).  

Att använda sina sinnen kan hjälpa eleverna vid inlärning. Magne (2002) påstår att 

rörelseundervisning kan utveckla kroppsuppfattning, rytm, koordination, styrka, balans, 

vighet, snabbhet, uthållighet och flexibilitet. Rörelselekar ger eleverna en medvetenhet om 

sina rörelser och kroppsuppfattningen (Doverborg & Emanuelsson, 2006). Sifferskrivningen 

är en del av rörelseundervisningen (Magne, 2002).  Det är bra om många sinnen används 

eftersom elever är olika och lär sig på olika sätt (Rundgren, 2008).  

Sterner föreslår i en artikel i tidskriften Dyslexi
 
(2006) att matematisk undervisning bör ta sin 

utgångspunkt i tre olika faser.  De gripbara objekten är viktigast i den första fasen, den 

konkreta fasen. Matematiska begrepp och idéer kan lyftas fram och undersökas med hjälp av 

exempelvis klossar, stavar och knappar. Sterner (2006) menar även att det laborativa arbetet 

ger eleverna kinetiska (rörelse) och taktila (finmotoriska) erfarenheter som kan underlätta 

utvecklingen av begreppslig förståelse. 

I den representativa fasen ritar eleven själv bilder till sina uppgifter. Enkla bilder, streck och 

cirklar kan tillsammans med en muntlig förklaring ge uttryck för elevens uppfattningar. De 

kan lösa uppgifterna utan att behöva använda laborativt material längre. Detta kan betyda 

mycket för elevens självkänsla. En utveckling sker och de själv kan se den (Sterner, 2006).  

I den abstrakta fasen är målet att eleven ska utvidga och fördjupa den förståelse och de 

tankeformer som de fått från de tidigare faserna. De ska kunna tänka och lösa uppgifter 

genom att enbart använda siffror och andra matematiska symboler (Sterner, 2006). 

Taluppfattning hör till det viktigaste att lära sig inom matematiken när eleverna kommer till 

skolan (Kronqvist & Malmer, 1993). Redan innan eleverna blivit medvetna om talen så startar 

taluppfattningen med parbildning, sortering och serier. Taluppfattningen ska förankras i 

praktiska erfarenheter först (Magne, 2002). Kronqvist och Malmer (1993) anser att om 

eleverna har svårt med taluppfattningen blir det besvärligt för dem i det fortsatta lärandet. 

Eleven bör automatisera kunskapen om de första tio talens delar och helheter samt de så 

kallade tiokamrater som vid en addition bildar talet tio (Lundberg & Sterner, 2002). Detta kan 

göras med klossar, magneter på tavlan eller något annat passande. Om eleven har fem röda 

klossar måste eleven lägga till fem vita för att få antalet tio. Lundberg och Sterner (2002) 

hävdar att en förutsättning för att lära sig nya färdigheter är att vara aktiv, motiverad och 

koncentrerad.  

Kronqvist och Malmer (1993) ger även de några förslag till hur lärare kan lägga upp sin 

undervisning kring taluppfattningen. Författarna berättar om räkneväskan. Som ska innehålla 
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olikfärgade block för talen 1-10. Tanken med räkneväskan är att eleverna ska få en säkrare 

uppfattning om talen, eftersom udda och jämna träder fram väldigt tydligt i dessa block.  

Ett exempel på hur blocken kan se ut är bilden nedanför. Det representerar talet 5 och eleven 

kan tydligt se att talet är ojämnt. Blocken ska ha olika färger, så att en färg representerar en 

siffra.  

 

 

 

Figur 2. Talet 5 

Om eleverna har en varsin räkneväska med block kan inlärningen underlättas. De kan hela 

tiden se vad de olika talen innehåller och jobba konkret. Kronqvist och Malmer (1993) hävdar 

att vägen till hjärnan går genom handen (s. 36). 

2.7. Individuell träning 
Liksom styrdokumenten poängterat är det som lärare viktigt att arbeta med utgångspunkt från 

elevernas inlärningsförutsättningar och tidigare erfarenheter. Läraren måste vara engagerad 

och anpassa läromedel och metoder för att kunna stimulera alla unika elever (Rundgren, 

2008).  

När eleverna börjar skolan har de olika förkunskaper och förutsättningar. Det är viktigt att ta 

reda på vad de kan och inte kan (Kronqvist & Malmer, 1993). Att förebygga 

missuppfattningar och anpassa lärostoffet är en viktig del av lärarens arbete (Magne, 1998). 

Läraren måste försöka se problemen från elevers perspektiv och utgå därifrån. Men 

undervisningen idag går ofta till på så sätt att läraren leder genomgången som sedan följs av 

individuell träning av lika uppgifter för alla elever skriver Magne (1998). Denna traditionella 

undervisning verkar förutsätta att alla elever kan lika mycket och lär sig på samma sätt. 

Frågan är om den undervisningen verkligen fungerar bäst för alla elever, även elever med 

särskilda behov? Adler (2001) menar att det är viktigt att fokusera, inte bara på mängden av 

övning som erbjuds, utan framförallt på kvaliteten i hjälparbetet. Ibland kan 30 minuters 

individuell, kvalificerad och välriktad specialpedagogisk hjälp vara bättre än fyra timmars 

daglig övning i grupp där eleverna har helt skilda problem och hjälpbehov.  

Kronqvist och Malmer (1993) ger exempel på hur lärare kan medverka till att eleverna lär sig 

matematiska kunskaper i relation till sina förkunskaper och förutsättningar. De ger exempel 

på tre komponenter:  

1.  Först vill de medvetandegöra matematiska processer och befästa de grundläggande 

matematiska begreppen. Här får eleverna arbeta mycket med konkret material så att de 

själva får uppleva, upptäcka och undersöka. 
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2.  Sedan är det viktigt att samtala om matematik för att utveckla den matematiska kunskapen. 

Då gäller det att skapa relevanta tillfällen och situationer då det blir naturligt för eleverna 

att diskutera och formulera sina tankar och därefter försöka dra logiska slutsatser.  

3. Eleverna blir med tiden tillräckligt mogna för att ta till sig redskap som gör att de med 

växande snabbhet och precision kan utföra beräkningar som de ska lära sig. Redskapen kan 

vara huvudräkning, konventionell algoritmräckning och användning av miniräknare och 

dator. 

Magne (1998) är inne på samma spår och skriver att mekanisk räkning inte är bra i längden. 

Eleverna måste se ett syfte med inlärningen och få en motivation. Eleverna måste få reda på 

varför de ska lära sig och vad de har för nytta av sina nya kunskaper. Då är det en fördel om 

matematikuppgifterna är konkreta. Elevernas motivation höjs om de kan relatera uppgifterna 

till något från sin verklighet/livsmiljö (Magne, 1998). Uppgifterna ska vara på ett språk som 

eleverna förstår, och de ska självständigt kunna och vilja lösa dem. Men det viktigaste menar 

Magne (1998) är att läraren måste tänka på matematik som abstraktion. Lärare ska akta sig 

för att bara använda sig av verbal instruktion vid introduktion av något inom matematiken. De 

behöver även en konkret erfarenhet. Magne (1998) pekar på att eleverna lär sig mer genom att 

undersöka och själva formulera frågor istället för att bara lösa tal i en bok.  

Lärare måste komma ihåg att elever beter sig olika, lär sig olika och kan olika (Magne, 1998, 

s. 139) Därför är det bra att det finns arbetsnivåer så att alla elever blir stimulerade (Kronqvist 

& Malmer, 1993). Eleverna kan till exempel få göra egna matematikuppgifter. De får då se att 

de kan och svårighetsgraden blir individuell. De kan sedan byta uppgifter med varandra och 

försöka lösa dem. Efteråt kan eleverna få redovisa för läraren vad de lärt sig genom ord, bild, 

text eller matematiska symboler. Uppgifter kan även göras i helklass då läraren tillsammans 

med eleverna formulerar uppgifter. När eleverna arbetat med olika moment kan läraren 

sammanställa uppgifterna som utförts för att regelbundet utvärdera sin undervisning i 

förhållande till sin egen målbeskrivning och läroplanerna (Kronqvist & Malmer, 1993). 

Läraren får inte glömma bort de elever som har lätt för sig och blir klara fort. Dessa elever 

måste erbjudas utmaningar, så att de hela tiden blir stimulerade. Läraren måste även ta reda på 

vad eleverna lärt sig, detta sker oftast genom prov av olika slag.  

Den matematikmetod som beskrivs ovan skapas till viss del av eleverna. Eleverna är kreativa 

istället för att sitta och fylla i luckor i läroböckerna. Det är viktigt för läraren att lyssna på 

elevernas egna tankar och att de får ansvar för sitt lärande (Kronqvist & Malmer, 1993).    

2.8. Strategier  
Skolverket (Strategier, del II) beskriver fem olika räkningsstrategier eller så kallade tankeled 

på deras hemsida. Den första kallas stegvis beräkning och där sker stegringen antingen 

entalsvis eller tiotalsvis.  

Exempel: 28+14= (28→30; 30→40; 40→42) = 42 
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Den andra som Skolverket (Strategier, del II) tar upp är kompensationsberäkning och det är 

den strategin som oftast leder fram till korrekta svar. Kompensationsstrategin fungerar på så 

sätt att det första talet förändras till närmaste tiotal.  

Exempel: 28+14= (28+2=30; 30+14=44; 44-2) = 42  

Den tredje strategin kallas transformationsberäkning. Även här trasformeras uppgiften till en 

lättare utförd beräkning. Men inom denna strategi så finns det två versioner, en för addition 

och en för subtraktion.  

Exempel: 28+14= (28+2+14 – 2= 30+12) = 42 

Exempel: 34 – 28= (34 – 4 – 28 – 4= 30 – 20 – 24 – 20= 10 – 4) = 6   

Talsortsvis beräkning är den fjärde strategin som Skolverket (Strategier, del II) beskriver. Den 

innebär att beräkningarna delas upp i tiotal för sig och ental för sig, därefter kombineras 

resultaten. Här finns två versioner, en beräkning för addition och subtraktion utan växling och 

en för subtraktion som kräver växling.  

Exempel: 28+14= (20+10=30; 8+4=12; 30+12) = 42 

Exempel: 34 – 28= (30 – 20= 10; 10 – 8= 2; 2+4) = 6 

Den sista strategin som beskrivs är mixad beräkning, som är en kombination av 

kompensationsberäkning och talsortsvis beräkning.   

Exempel: 64 – 27 = [60 – 20 = 40; 40 – 7 = 33; 33 + 4] = 37 

 

Viktigt när det gäller beräkningsstrategier är att de inte får tillämpas i felaktiga sammanhang, 

då utvecklas inte talfakta påstår Skolverket (Strategier, del II). Talfakta innebär enligt 

Skolverket (Strategier, del I) att eleven snabbt kan hämta upp resultat av korrekta beräkningar 

från långtidsminnet.  

 

En intressant sak, när det gäller beräkningsstrategier, är att elever ibland tror på att en 

beräkningsstrategi bestämmer resultatet av beräkningen. Beroende på vilken strategi som 

används kan svaret bli olika på en och samma uppgift menar Skolverket (Strategier, del I). 

Elever reagerar inte alltid på rimligheten i ett svar. De räknar efter sin strategi men funderar 

inte på om svaret är rimligt. Det tror Skolverket (Strategier, del I) bland annat kan bero på att 

elever sällan får frågan om de tycker att svaret är rimligt.  

3. Metod  
Metoden är uppsatsen grundsten och här visas de strategier och tekniker som används för att 

få fram ett resultat.   
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3.1. Hermeneutiskt inspirerad ansats 
Uppsatsen har ett hermeneutiskt perspektiv eftersom delar av uppsatsen baserats på 

litteraturgenomgång och som Kvale (1997) beskriver handlar hermeneutiken om att tolka 

texter. Litteraturen ger uppsatsen en bas och därtill genomförs kvalitativa intervjuer för att ge 

uppsatsen ytterligare bredd. Forskningsintervju är en dialog om människors livsvärld, i detta 

fall lärarens yrkeskompetens. Samtalet omvandlas sedan till text som därefter tolkas (Kvale, 

1997).    

3.2. Arbetsgång 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Datainsamlingsmetoder och urval 
När ämne till uppsatsen var valt påbörjades sökandet av relevant litteratur. Både biblioteket 

och Internet har varit användbara. Sökningarna på Internet var koncentrerat till ERIC samt 

Libris. På biblioteket och även på Internet användes sökorden: den tidiga 

matematikinlärningen, matematikinlärning, matematikundervisning, matematik i 

grundskolan.  

Val av ämne och inriktning. 

Matematik är ett ämne som ständigt är aktuellt. Nya undersökningar, 

exempelvis TIMSS 2007, visar att svenska elever presterar sämre i ämnet 

matematik än vad de tidigare gjort. 

Planering och datainsamling. 

Planering innefattar sökning av litteratur och data. Området inrymmer även att 

förbereda frågor till elevuppgifter och intervjufrågor samt genomföra en 

provintervju och kontakta personer att intervjua. 

Intervju och elevundersökning. 

Inför elevundersökningar och intervjuer delas informationsbrev och missiv ut. 

Därefter genomförs elevundersökning, i samråd med vårdnadshavare, och 

intervjuer. Bandade intervjuer transkriberas.  

Sammanställning och analys. 

Sammanställning av data och analys av intervjuer, elevuppgifter samt data. 
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3.4. Genomförande av intervju 
Till en början genomfördes en så kallad provintervju med en verksam grundskolelärare som 

även arbetar med att ge elever extra stöd. Efter den intervjun ändrades en av frågorna och en 

annan fråga togs bort. Intervjun var en lärorik övning. Den var förberedande inför kommande 

intervjuer.  

I uppsatsen intervjuades två lärare verksamma i grundskolans tidigare år, en specialpedagog 

samt en specialpedagog/matematikutvecklare. Inför intervjuerna lämnades ett missiv (bilaga 

1) som presenterade uppsatsens syfte samt att deltagandet i intervjun var frivilligt och 

anonymt. Intervjuerna spelades in med multimedial utrustning och transkriberades därefter till 

text. Inspelningarna kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle i ett år. 

Den första intervjun genomfördes med en grundskolelärare som varit verksam i 35 år. 

Intervjun utfördes på lärarens arbetsplats och varade i cirka 10 minuter. Den andra intervjun 

gjordes med en verksam grundskolelärare som har arbetat inom skolan 13 år. Även denna 

intervju genomfördes på arbetsplatsen och intervjun pågick i 22 minuter. Frågorna presenteras 

i bilaga 2. 

Intervjun med specialpedagogen (bilaga 3) genomfördes på ungefär 15 minuter och gjordes på 

arbetsplatsen i pedagogens arbetsrum. Specialpedagogen har varit verksam i 40 år. 

Den avslutande intervjun genomfördes med en specialpedagog som vidareutbildat sig till 

matematikutvecklare (bilaga 4). Han arbetar med att handleda personal och arbetslag inom 

matematiken. Intervjun pågick i 11 minuter och utfördes på arbetsplatsen.  

3.5. Genomförande av elevuppgifter 
Uppgifterna (bilaga 6) som delats ut till eleverna är utsorterade från TIMSS 2007. 

Deltagarna,, 31 elever (16 elever från skola A och 15 från skola B) gick vid vårt provtillfälle 

höstterminen i årskurs 4. Observeras bör dock att eleverna som deltagit i TIMSS 2007 

genomfört provet under vårterminen i årskurs 4.  

De två klasser som deltog i undersökningen fick inför testet hem ett informationsbrev (bilaga 

5). Brevet delades ut för att informera föräldrar och elever om att det var frivilligt att ställa 

upp i undersökningen och att deltagandet var anonymt.  

De 69 uppgifter som ingick i TIMSS 2007 (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2122 

(090917)) bestod av tre delar: taluppfattning och aritmetik, geometriska figurer och 

mätningar samt sammanställning av data. Till denna uppsats valdes 15 uppgifter ut från 

området taluppfattning och aritmetik och 15 uppgifter från geometriska figurer till vår 

undersökning. Syftet med uppgifterna var endast att undersöka räkningsstrategier hos eleverna 

(bilaga 6). Eleverna fick välja mellan färdiga svarsalternativ och uppgifter som kräver att 

eleverna själva formulerar ett svar. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2122
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3.6. Etiska aspekter 
Hänsyn har tagits till informationskravet då uppgiftslämnare informerats på förhand om deras 

uppgift i projektet och att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan (samtyckeskravet).  

Då eleverna i elevundersökningen är minderåriga har samtycke inhämtats av 

föräldrar/vårdnadshavare till deras deltagande. Elevernas deltagande i undersökningen har 

varit frivilligt och eleverna har när som helst kunnat avbryta sitt deltagande utan närmare 

motivering. 

Då omständigheter medfört att någon inte längre önskat vara med i undersökningen har det 

forskningsmaterialet tagits bort.  

Utifrån konfidentialitetskravet kommer deltagarnas personuppgifter inte lämnas ut. Intervjuer 

och matematikuppgifter kommer inte heller lämnas vidare (nyttjandekravet). Datamaterialet 

kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle under ett år (Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning). 

4. Resultat 
Resultatet är baserat på de intervjuer och det kunskapsprov för elever i årskurs 4 som 

genomförts. Intervjuerna utfördes med två grundskolelärare, en specialpedagog och en 

matematikutvecklare. I resultatet presenteras de intervjuade med fingerade namn. 

4.1. Intervju 
I intervjuresultatet beskrivs vad som framkommit av de fyra intervjuerna. Svaren på frågorna 

som ställdes är hopskrivna, då det blir lättare att se en jämföring mellan intervjupersonerna.  

4.1.1 Intervjupersoner 

Helena -   Utbildad grundskolelärare  

 Verksam i 35 år 

Kristina -  Utbildad grundskolelärare 

Verksam i 13 år  

Agneta -  Utbildad specialpedagog 

Verksam i 40 år 

Martin -  Utbildad specialpedagog, vidare utbildad till matematikutvecklare 

Verksam i 32 år  

4.1.2 Orsaker  

Trots att TIMSS 2007 är en stor och omfattade undersökning har Helena inte hört talas om 

den och därmed inte blivit påverkad. Kristina har däremot hört talas om undersökningen men 

beskriver att hon och hennes undervisning istället blivit mer påverkad av de resultat som 

nationella proven i årskurs 3 visat. Eftersom hon nu har tagit emot årskurs 1, så kan hon 

arbeta med att förebygga de svårigheter som visades i det nationella provet. Hon säger att 
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målnivån är hög för en del elever och att många moment ska genomföras för att nå målen i 

årskurs 3, därför bör matematikens viktiga innebörd poängteras redan vid tidig ålder. 

[…] det är de här timmarna i veckan vi har matematik och då gäller det att använda dem väl. 

Kristina tror att en orsak till att elever presterar sämre inom matematik kan vara allt större 

klasser och att många resurser dragits in, speciellt specialresurser. Hon berättar:  

Det finns ju mycket större möjligheter när man har halvklass […] 

Samtidigt ska dagens skola vara en skola för alla. Alla ska gå i skolan på samman villkor och 

Kristina hävdar att det inte riktigt fungerar i praktiken. Undervisningen ska vara planerad, 

speciellt för elever i behov av särskilt stöd. Men tiden räcker inte alltid till. Martin, som är 

matematikutvecklare, tycker sig ha sett att eleverna presterar sämre inom matematiken. Han 

tror att problemet kan ligga hos den pedagogiska personalens kunskap om kursplaner och 

kursplanskriterier. Han fortsätter med att man måste ge barnen erfarenheter först: 

En del har varit med på massor med saker liksom van att vara ute och en del har nästan inte varit 

med på nästan någonting utan de har i princip växt upp framför en dator. 

Även specialpedagogen Agneta anser att elevernas bristande erfarenheter har med det 

nedåtgående resultatet i matematik att göra. Kanske gör den vardagliga stressen inom hemmet 

att eleverna inte längre hjälper sina föräldrar med till exempel matlagning och bakning? Något 

som sedan märks när eleverna börjar arbeta med måttenheter. Agneta tror dock inte att det är 

elevernas fel att det blir sämre resultat. Dagens matematik är upplagd på ett helt annat sätt 

som ställer andra krav på till exempel problemlösning. Förr var matematiken mer inriktad på 

uppställningar och algoritmer. Det är något som Agneta numera enbart tar in om eleverna inte 

kan hantera andra strategier.     

4.1.3. Tidig matematikinlärning 

Matematikutvecklaren hävdar att matematikinlärningen i årskurs 1 bör inledas med att läraren 

studerar läroplanen och speciellt målen för årskurs 3. Därefter bör man analysera vad som är 

rimligt att arbeta med i årskurs 1. Samtliga pedagoger är även överens om att taluppfattningen 

är en viktig kunskap vid introduktion av matematik. Därtill vill grundskolelärarna även påstå 

att tiokamraterna (2+8, 3+7) och tvillingar/dubblor (2+2, 5+5) är nyttiga kunskaper. Helena 

och Kristina använder sig båda av gemensamma genomgångar och konkret material när de 

introducerar matematiken.  

Många lekar innehåller matematik. Elever vet inte att de räknar när de till exempel leker med 

pengar. 

Vi har en väldigt bra sexårsverksamhet där de leker in matten och det försöker vi då fortsätta med 

(Helena). 

Andra exempel på konkret material, som båda grundskolelärarna använder, är klossar, klockor 

och tärningar. Kristina säger att det är viktigt att eleverna och läraren ritar mycket för att 

åskådliggöra tankar.  
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Som tidigare nämnts ska skolan idag vara en skola för alla, vilket innebär att läraren måste 

anpassa undervisningen till varje elev. Båda grundskolelärarna individualiserar 

undervisningen. Eleverna räknar på den nivå de befinner sig på. Kristina berättar att efter 

varje kapitel genomförs en diagnos för att se hur eleverna ligger till och för att förebygga 

missuppfattningar. Därefter får de passande uppgifter till sina nivåer. Helena jämför hela tiden 

mot målen. Om eleverna inte klarar av eller förstår målen så bör de repetera i en liten grupp i 

klassen. Hon berättar att en speciallärare finns tillgänglig på skolan som kan hjälpa till att 

skriva åtgärdsprogram om elever har större svårigheter. Idén att elever själva ska ta ansvar för 

sin inlärning, genom egen planering, och att läraren ska finnas till som en handledare anser 

Martin är helt befängd.  

[…] en paroll från min sida får bli att pedagoger ska ta tillbaka så att säga det pedagogiska 

ledarskapet.  

Han menar på att lärare idag har missuppfattat vad individualisering innebär. Martin hävdar 

att lärare uppfattat det som att de ska dela sönder klassen i lika många filer som det finns 

elever. Han vill att lärarna ska ta tillbaka ansvaret och leda undervisningen.  

4.1.4. Läroboken 

Läroboken är en stor del av undervisningen enligt de intervjuade. Ingen av dem följer den 

dock slaviskt. Läroboken blir mer ett stöd, förklarar Kristina, som stryker allt mer ur 

läroboken än tidigare. Hon poängterar att det konkreta materialet är ett utmärkt komplement 

till läroboken som gör eleverna mer delaktiga. Grundskolelärarna beskriver ändå att eleverna 

under kontrollerade former får arbeta individuellt i läroboken. Helena förklarar: 

Och sen går vi igenom, men den är väldigt bra då eleverna kan jobba lite mer självständigt i den 

och då får vi mer tid att gå igenom med den som behöver det.  

Ett sätt att tydliggöra det som står i läroboken är att samtala och visa med exempel. Helena 

berättar att hon och hennes kollega i klassrummet brukar spela upp scenario där ett problem 

belyses. Eleverna får fundera och diskutera vilka lösningar som kan finnas samt argumentera 

för varför de kommit fram till denna lösning. Även Kristina använder samtalen i sin 

undervisning och hon förklarar att samtalen inom matematiken är viktiga i början av 

matematikinlärningen. I hennes undervisning inleds varje kapitel av en diskussion. Begrepp, 

som exempelvis fler och färre diskuteras och jämförelser görs. Enligt Kristina befäster 

samtalet matematiken till vardagen. Hon tar även upp ett exempel: 

[…] vet ni vad det finns för typer av klockor till exempel? Vad har ni sett hemma? Och då kommer 

de ju på efter ett tag, för de tänker ju bara på den här vanliga runda klockan först, och då kommer 

de ju på armbandsur och digitalklocka på väckarklockor och videon [...] 

Även Martin beskriver att det är vanligt att läroboken dominerar undervisningen, och att den 

dominerar mer ju högre upp i skolåren man kommer, men att det laborativa materialet måste 

finnas som komplement. Martin säger: 

[…] skulle man hårddra det hela så kanske hela år 1 på något sätt skulle inriktas så att man inte 

utgår från symbolerna utan att man håller på i fältet, och när man sedan presentera symbolerna på 

ett lite mer skoltraditionellt sätt kanske har kommit till årskurs 2 eller något sådant. 
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Både Helena och Kristina förklara att resultatet från diagnoser inom matematiken ligger till 

stor grund för att se om eleven är redo att gå vidare till nästa moment. Inom matematiken 

finns många olika typer av diagnoser som eleverna ska göra. Agneta förklarar att i många fall 

genomförs en diagnos vid varje kapitel i boken, som visar hur eleverna ligger till. Endera får 

man öva mera eller gå vidare till lite svårare uppgifter. Även varje område kan avslutas med 

en diagnos.  

[…] håller man på med ett område kan man ju ta just det, men vill man ha en överblick kan man 

köra fyrans diagnos med några eller med alla, om man vill ha en liten koll på hur klassen ligger 

till. 

Nationella proven, som tidigare gjorts först i årskurs 5 men som även nu görs i årskurs 3, ger 

stort stöd till lärare och specialpedagogen. Agneta förklarar att analyser av proven 

tillsammans med diagnoser visar vart eleverna har problem. 

[…] är det exempelvis många som misslyckad med en viss typ av uppgifter kan det bero på att det 

arbetat med det för lite i klassen. 

Tillsammans med lärare startar specialpedagogen mindre kurser med repetitioner för de som 

behöver. Kurserna kan handla om allt från att träna enheter till mindre additioner upp till tjugo 

och deltagarnas ålder varierar. Agneta berättar exempelvis att hon har elever i årskurs 6 som 

fortfarande arbetar i fyrans och femmans mattebok och som behöver mycket stöd. Den 

svenska skolans individualisering kräver dock att alla elever ska bli sedda och det gäller att 

även ge de elever som är duktiga lika mycket stöd. Agneta förklarar: 

Men visst kan det väl vara så här ibland i matten att någon är jätteduktig och så får de bara räkna 

mer, räkna 700 uppgifter till, men jag hoppas att det inte är så.  

Agneta berättar att de för tillfället inte har någon sådan grupp på skolan men att det händer att 

elever som går i årskurs 4 får göra nationella proven med femman och räkna i en annan 

matematikbok än sina klasskamrater. Har man arbetat länge och har rutin är det såklart 

enklare att se tecken som visar att eleven är redo att gå vidare eller inte. Agneta hävdar dock 

att då eleven klarar av att lösa uppgiften på egen hand är de redo att gå vidare.  

Sitter man nära en elev är det väldigt lätt att man hjälper till, men om man lämnar dem i fred 

märker man ju hur det går. Det kan ju se ut att gå väldigt bra, men man måste ju lämna dem 

lite.[…] och inte heller att man säger ”kommer du ihåg att du gör så här”, för då har man ju redan 

berättat. […] Får man det varje gång inför en uppgift vet man ju att så här ska jag göra. Då 

funderar man inte själv heller.  

Grundskoleläraren Kristina berättar att lärarhandledningen, som medföljer läroboken, ger 

mycket tips på aktiviteter att göra omkring och utanför boken. Men det gäller att hinna 

planera. Hon avslutar sin intervju med följande citat: 

Det är ju roligt med matematik egentligen, men man känner ju att man måste ha tiden att planera, 

för då blir det ju ännu roligare för både eleverna och läraren så att säga.  
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4.2. Matematikuppgiftsresultat 
Sammanlagt deltog 32 elever i undersökningen, 17 stycken från Skola A och 14 stycken från 

Skola B. Eleverna gick vid tillfället i årskurs 4. Eleverna fick frivilligt genomföra 30 

matematikuppgifter, 15 inom området taluppfattning och aritmetik och 15 inom geometri.  

Figur 3 visar en jämförelse mellan aritmetik och geometriresultatet på Skola A och figur 4 

visar en jämförelse på Skola B. De två första staplarna i diagrammen visar hur många rätt 

eleverna hade på aritmetikdelen respektive geometridelen. De övriga staplarna är uppbyggda 

på samma sätt. 

 

Figur 3. Diagram för Skola A 

 

Figur 4. Diagram för Skola B 

Av diagrammet för skola A, går att utläsa att eleverna sammanlagt svarat rätt på cirka 80 

uppgifter inom aritmetiken och på cirka 120 uppgifter inom geometrin. På Skola B har 
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eleverna inte svarat på 130 uppgifter inom aritmetiken och endast cirka 85 uppgifter inom 

geometrin. Det bör nämnas att eleverna sammanlagt genomfört 930 uppgifter.   

Rätt

Fel

Ej svarat

 

Figur 5. Cirkeldiagram över svarsfrekvens inom området aritmetik 

Figur 5 visar det sammanlagda resultatet av båda klassernas taluppfattning och aritmetik. 

Diagrammet visar till exempel att mindre än en fjärdedel av alla uppgifter som utförts har rätt 

svar.  

Rätt

Fel

Ej svarat

 

Figur 6. Cirkeldiagram över svarsfrekvens inom området geometri. 

Figur 6 framhäver det sammanlagda resultatet inom geometri. Till exempel visar figur 6 att 

drygt en tredjedel av de utförda uppgifterna har rätta svar.  
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4.2.1. Uppgifterna 

Geometri och mätning 

Uppgift 1 inom geometridelen (bilaga 6) är en uppgift som testar elevens grundläggande 

kunskap om area. Uppgiften presenterar ett antal brickor tillhörande Krister, Julius, Peter och 

Björn. Julius har den största exempelbrickan vilket även betyder att han behöver använda 

minst antal brickor för att kunna täcka golvet i klassrummet. Av eleverna (31 stycken) som 

deltog i kunskapstestet var det sammanlagt bara 9 stycken som svarat annorlunda, varav 4 inte 

svarat alls. En distraktion för eleverna kan ha varit Peter, som hade den minsta brickan och 

därmed behövde ha flest antal brickor för att kunna täcka ytan.   

Även uppgift 2 (bilaga 6) inom denna del är en uppgift som testar elevernas kunskaper om 

area. Utgångspunkten i denna uppgift är att tre åtskilda figurer sätts samman på tre olika sätt. 

Svarsalternativen består av påstående om de tre olika formernas areor. I och med att figurerna 

består av samma former är arean för figurerna den samma. Knappt hälften (tretton stycken) av 

eleverna som deltog svarade på denna uppgift och enbart sju av dem svarade korrekt.  

Den tredje uppgiften inom geometri (bilaga 6) är en uppgift som kräver att eleverna kan 

identifiera en given figur (triangel) i en större yta för att därefter kunna svara på hur många 

brickor som krävs för att fylla ytan. Inga svarsalternativ presenteras till uppgiften men 13 

stycken av eleverna svarade ändå korrekt. Därtill uppgav eleverna svarsalternativ 4 brickor 

(sju elever), 1 bricka (fem elever) samt 3 brickor (en elev).  Fem elever svarade inte på denna 

uppgift.  

Uppgift 4 (bilaga 6) är en uppgift som kräver att eleverna har kännedom om en liksidig 

triangels egenskaper. Figuren presenterar att långsidan av rektangeln som är fäst vid 

triangelns botten har en bas på 8 centimeter (samt en kortsida på 3 centimeter som i detta fall 

är överflödig information). Längden på en av triangelns andra sidor efterfrågas. Det korrekta 

alternativet är alltså 8 centimeter och ungefär 51 % av eleverna svarade rätt. Ett av 

svarsalternativen, 9 centimeter (svar av fem elever), är egentligen omöjligt att få fram men 

eleverna har möjligtvis uppskattat längden till 3x3 centimeter. 11 centimeter, kan fås genom 

en addition av 3 centimeter och 8 centimeter (fyra elever).  

Även den femte uppgiften (bilaga 6) belyser areabegreppet. Jill delade en rektangel mitt itu. 

Därefter bildar hon en figur som liknar ett L. Påståenden om L-formens area presenteras. Tolv 

elever svarade inte på denna uppgift medan sju elever svarade korrekt, L-formens area är lika 

stor som rektangelns. Sex elever svarade att L-formens area var större och sex elever svarade 

att det inte går att räkna ut vilken area som är störst utan att mäta. Eleverna verkar dock vara 

eniga om att L-formens area inte är mindre än rektangelns yta då ingen angett det 

svarsalternativet.   

Uppgift 6 (bilaga 6) är en uppgift där trianglar återigen tas upp. Denna gång ska eleven finna 

de trianglar som har samma form och storlek. En av de två rätvinkliga trianglarna, som har 

samma form och storlek, utgör en fjärdedel av hela kvadratens area. 77 % av eleverna svarade 

rätt på uppgiften vilket innebär att ett stort antal elever har lätt för att se likheter av figurer 

samt förstå begreppet triangel. Endast en elev satte ett kryss i den kvadrat som fanns med på 

bilden.  
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Den sjunde uppgiften (bilaga 6) handlar om symmetri och eleven ska genom spegling 

komplettera en figur, likt vika ett papper med färg på mitten och se mönstret. Drygt hälften av 

eleverna klarar av att slutföra momentet medan sju av eleverna inte försökte sig på uppgiften. 

Även uppgift 8 (bilaga 6) handlar om trianglar och i denna uppgift ska eleven kunna 

bestämma samt urskilja vilka former som just är trianglar. Eftersom trianglar alltid har tre 

hörn, så är de lätta att skilja från andra figurer, speciellt när de övriga figurerna har fyra hörn. 

22 elever svarade helt rätt på denna uppgift och 3 svarade rätt men inte med alla tre 

trianglarna utpekade.  

I uppgift 9 (bilaga 6) krävs att eleverna kan tolka en tvådimensionell representation av ett 

tredimensionellt objekt. Endast en fjärdedel (25 %) av eleverna svarade rätt på denna uppgift 

och tio elever svarade inte på uppgiften.  

Uppgift 10 (bilaga 6) tillhör avsnittet mätning och eleverna ska här uppskatta längden på ett 

träd i jämförelse med en man som är 2 meter lång. Uppskattningen skulle alltså ske genom att 

se hur många gånger längre trädet är än mannen. Alla elever har svarat på denna uppgift och 

drygt en tredjedel (35 %) har svarat rätt på uppgiften, 8 meter. Nästan lika många elever har 

uppskattat trädets höjd till 6 meter. Trädet bladverk distraherar.  

Den elfte uppgiften (bilaga 6) är en uppgift där eleven ska räkna ut hur stor area som ska 

målas på ett plank. Planket har en bredd på 4 meter och varje planka är 3 meter lång. Knappt 

13 % har svarat rätt (3x4=12 m
2) på denna uppgift och nästan 40 % har angett svarsalternativ 

B (3+4=7 m
2
 ).  

Uppgift 12 (bilaga 6) handlar även den om symmetri och symmetrilinjen. Fyra bilder 

presenteras och eleverna ska se vilken av bilderna som delats med en symmetrilinje. Knappt 

hälften av eleverna svarade inte på denna uppgift och inte fullt en fjärdedel (23 %) av 

eleverna svarade korrekt.  

Uppgift 13 (bilaga 6) handlar om vridning då en figur vrids 90
o
 medurs. Nästan 55 % av 

eleverna svarade inte på denna uppgift och knappt en sjättedel (16 %) svarade rätt.  

Den nästsista uppgiften inom området geometri och mätning, uppgift 14 (bilaga 6), är en 

uppgift som kräver att eleverna kan jämföra två trianglar, en rätvinklig och en likbent, för att 

finna vad som är gemensamt samt skiljer dem åt. Eleverna måste även formulera ett längre 

svar samt argumentera sina åsikter. Nio elever svarade korrekt på uppgiften med något 

kortfattade formuleringar. 17 elever hoppade över uppgiften utan att försöka sig på en 

formulering. 

Uppgift 15 (bilaga 6) är en uppgift där eleverna möter begreppet omkrets. En rektangel 

presenteras med två mått, 3 centimeter vid kortsidan och 7 centimeter vid långsidan. 

Uppgiften kräver att eleven förstår att omkretsen innefattar mått från alla sidor och att korrekt 

svar därmed är 20 centimeter. Många elever svarade på denna uppgift och endast 3 elever 

lämnade uppgiften. 42 % svarade rätt medan många (12 elever) glömde bort att addera till de 

sidor som inte uppgetts i uppgiften.  
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Aritmetik och taluppfattning 

Den första uppgiften (bilaga 6) inom området aritmetik och taluppfattning är en uppgift med 

subtraktion av två bråk med samma nämnare.  Många elever räknar addition eller subtraktion 

vid försök till lösning. En fjärdedel svarar korrekt på denna uppgift, där nästan hälften av 

eleverna låtit bli att svara.  

Uppgift 2 (bilaga 6) är en uträkning med en subtraktion av två decimaltal. Denna uppgift 

bedöms svår av Skolverket som menar att uppgiften inte finns med i uppnåendenivån för 

årskurs 5 i kursplanen i matematik (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2122 

(090917)). Ingen av eleverna svarade heller korrekt på denna uppgift och vid uträkningen 

tänkte eleverna 9,07 istället för det givna 9,7(0), det vill säga att eleverna inte har tillräcklig 

kunskap om tiondelar och hundradelar. 

Uppgift 3 (bilaga 6) är en problemsituation som kräver en additionsuträkning. Eleverna ska 

även kunna förstå tidsbegreppet då uppgiften efterfrågar vilken tid David måste gå från skolan 

för att vara hemma 15:50. I uppgiften förtydligas att det tar 25 minuter att gå hem till Linnea, 

därefter 10 minuter hem till Robert och sedan ytterligare 5 innan David är hemma, det vill 

säga att David måste gå från skolan 40 minuter tidigare, 15:10, för att hinna hemma i tid. 19 

elever har svarat på uppgiften men många av dem har bara räknat ett led och bara svarat på 

antal minuter det tar för David att gå sträckan och inte vilket klockslag. 

Den fjärde uppgiften (bilaga 6) inom området aritmetik och taluppfattning är en uppgift där 

eleverna ska fortsätta en talföljd som visats. Många elever provade denna uppgift men tyvärr 

svarade knappt en tredjedel (32 %) korrekt. Istället för att se mönstret där talet dubblas för att 

få fram nästa tal i följden, valde många att lägga ihop det tredje och fjärde talet för att få fram 

det femte.  

Även Uppgift 5 (bilaga 6) är en uppgift där problemlösning är i fokus. Det gäller att finna det 

mönster som Sten använder för att få fram det nya talet. Det var enbart två elever som vågade 

testa denna svåra uppgift och deras svar var tyvärr fel. 

Uppgift 6 (bilaga 6) är en uppgift som berör ekvivalenta bråk. Eleverna ställs inför ett problem med 

likhetstecknet och eleven måste uppmärksamma att talet är på båda sidorna om tecknet. Sex 

elever har svarat 4 istället för det rätta svaret som är 8 (tio elever).  

Uppgift 7 (bilaga 6) är en läsuppgift där eleverna måste klara av att läsa och förstå uppgiften 

för att räkna ut den. Uppgiften ger mycket information genom tal och frågan är hur många fler 

flickor det i år går på skolan i jämförelse med föregående. Uträkningen sker i flera led och rätt 

svar på den uppgiften är 30 flickor. Ingen elev har svarat korrekt på denna uppgift. Fem elever 

har istället svarat 113, det vill säga enbart räknat ett led i uträkningen. 

Även i uppgift 8 (bilaga 6) måste eleverna läsa sig till den information som krävs för att lösa 

uppgiften. Uppgiften innehåller, förutom en subtraktion ett enhetsbyte från liter till milliliter. 

Knappt 20 % svarade korrekt på denna uppgift medan 74 % lämnade den utan svar.  

I uppgift 9 (bilaga 6) får eleven markera vilket av fyra tal som är närmast talet 10. Det 

korrekta svaret är 9,99 (svarsalternativ B), vilket valdes av drygt hälften av eleverna (52 %). 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2122
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Uppgift 10 (bilaga 6) är en uppgift vilket inkluderar en proportionell temperaturökning. 

Eleverna måste återigen läsa sig till informationen för att komma fram till rätt svar. 52 % av 

eleverna valde alternativet 16 grader som kunde fås genom att konstatera att det är två timmar 

från klockan 07:00 till klockan 09:00. Om temperaturen stiger 2 grader varje timme, så har det 

stigit 4 grader till klockan 09:00. Då 12 grader var utgångspunkten, ska 12 adderas med 4 

grader. Temperaturen är alltså 16 grader klockan 09:00. 

Uppgift 11 (bilaga 6) är även det en uppgift som eleverna har haft svårt med. Den handlar om 

bråkräkning. Det är meningen att eleverna ska kunna avgöra hur stort fält som är ”skuggat”. 

Sju av eleverna har svarat korrekt, att 
1
/3 av bilden är skuggad. Lika många elever har dock 

svarat 
6
/12, vilket kan förkortas till ½ och det blir lättare att se att svaret är inkorrekt.  

Vid den tolfte uppgiften (bilaga 6) ombeds eleven markera det svarsalternativ som ordnat 

siffrorna i en ordning från det största till det minsta. 38 % av eleverna har svarat rätt på denna 

uppgift medan 12 % istället tagit siffrorna i en omvänd ordning med det minsta talet först.  

Uppgift 13 (bilaga 6) är en uppgift som handlar om att förstå de fyra räknesätten. Eleverna 

måste veta vad de fyra räknesätten heter, det vill säga att det inte räcker med att veta vad plus 

och minus är. De måste veta innebörden med addition, subtraktion, multiplikation samt 

division. Rätt svarsalternativ är dividera 28 med 4, enbart två elever har valt detta alternativ. 

Sju elever har istället svarat multiplicera 28 med 4 eller addera 4 till 28 (sju elever) vilket ger 

fel svar.  

Även uppgift 14 (bilaga 6) handlar om bråkräkning. Även denna uppgift har många 

missuppfattat. På den uppgiften fick eleverna inte några svarsalternativ, utan ombads ringa in 
1
/3 av kakorna som fanns i uppgiften, dock har de flesta ringat in 

1
/4 av kakorna istället.  

Uppgift 15 (bilaga 6) är en multiplikationsuppgift att bita i. Inte heller denna uppgift bedöms 

utav Skolverket ingå i grundskolans uppnåendemål för årskurs 5 i matematik 

(http://www.skolverket.se/publikationer?id=2122 (090917)), ändå lyckades tre av eleverna i 

årskurs 4 lösa den. Rätt svar var 1378, ändå angav eleverna svarsalternativ mellan 59 -10500. 

22 av eleverna vågade dock inte svara.  

5. Analys  
I analysen kopplas resultatet till bakgrunden som tidigare presenterats. Det framgår hur 

författarna samt de intervjuade vill lägga upp den tidiga matematikundervisningen och vad 

som kan vara orsaker till den försämring av resultat som visats. I matematikuppgiftsanalysen 

jämförs bakgrunden med det resultat som framkommit genom undersökningen.  

5.1. TIMSS  
TIMSS 2007 är en stor internationell studie (TIMSS 2007, 2008), trots detta känner inte alla 

lärare till undersökningen. Helena som arbetat som lärare i 35 år hade inte, tills den dagen vi 

informerade henne, hört talas om TIMSS. En anledning till detta kan vara att hon aldrig 

arbetat på högstadiet, där undersökningen tidigare haft sin fokusering i Sverige. Det är först 

2007 som TIMSS genomförde en undersökning i årskurs 4 (TIMSS 2007, 2008). Kristina hade 
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däremot hört talas om TIMSS, men har ändå inte anpassat sin undervisning efter den. Kristina 

påstår snarare att hon visar större hänsyn till det resultat som de nationella proven i årskurs 3 

visar. Hon anser att det är lättare att anpassa undervisningen till nationella proven då hon 

under vårterminen fick se vad eleverna missuppfattat och inte klarat av. Kristina meddelar att 

hon tagit emot en ny klass (årskurs ett).  Nu kan hon arbeta mer ingående och tydligare med 

svårigheterna som visats, redan i början av undervisningen.    

I TIMSS framgår att eleverna i Sverige har färre matematiktimmar jämfört med genomsnittet i 

EU och OECD-länderna. Möjligtvis kan detta vara en orsak till att Sverige visat en 

nedåtgående trend inom elevers resultat inom ämnet matematik, då det även visat sig att 

svenska eleverna i årskurs 4 inte hunnit gå igenom all matematik som är med i det 

kunskapsprov som genomförts av TIMSS (TIMSS 2007, 2008). Orsaker till 

resultatförsämringen inom matematik har författarna och de intervjuade många tankar om. 

Kristina hävdar att en anledning kan vara att resurser dragits in. Det gör att inte alla elever får 

tillräckligt med hjälp. Hon tror även att en orsak kan vara att skolan idag ska vara en skola för 

alla vilket innebär att alla elever ska vara i skolan på samma villkor. Kristina påstår att det 

inte fungerar i praktiken, tiden räcker inte till. Det krävs mycket planering för att elever i 

behov av stöd ska få ut lika mycket av undervisningen som sina klasskamrater. Även 

Rundgren (2008) skriver att tiden inte är tillräcklig i skolan. Hon menar att all planering tar 

mycket längre tid än vad som kan tänkas inom skolvärlden. Exempelvis skulle läraren behöva 

arbeta mer enskilt med varje elev, speciellt med eleverna i behov av stöd. Magne (1998) 

hävdar att en orsak kan vara planeringsfel. Men han menar inte på samma sätt som Kristina. 

Han tror att täta lärarbyten, ständiga flyttningar och dåliga kontakter mellan skolans stadier 

kan vara en orsak.   

Agneta påstår att en orsak kan vara elevernas bristande erfarenheter. Hon tror att eleverna 

idag inte hjälper till lika mycket i hemmet som tidigare. Då mister de viktiga erfarenheter. 

Martin är inne på samma spår. Eleverna har inte samma kunskapsgrunder som tidigare. Han 

menar att läraren måste ge eleverna möjlighet till erfarenheter först, så att de ligger på samma 

nivå. Malmer (2002) påstår att en orsak kan vara att skolmatematiken ligger långt från 

elevernas tidigare verklighet, på samma sätt som Agneta och Martin beskriver. Matematiken 

måste ändras till elevernas nivå både språkligt och även till deras verklighet (Malmer, 2002). 

Även Skolverket menar att grundskolan ska försöka utveckla kunskaper i matematik hos 

eleven så de kan fatta välgrundande beslut i vardagslivet. Undervisningen ska även berikas 

med matematiska begrepp, symboler och strategier (Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994). Därför ska läraren redan från början 

försöka få eleverna att förstå att de lever i ett demokratiskt samhälle där invånarna är tvungna 

att ha grundläggande kunskaper i matematik (Doverborg & Emanuelsson, 2006). 

5.2. Tidiga inlärningen 
Fram till 1925 arbetade lärarna kring den monografiska metoden. Den innebar att eleverna 

fick arbeta med de fyra räknesätten redan från årskurs 1 (Kronqvist & Malmer, 1993).  

Undervisningen var upplagd så eftersom räknesätten samverkar och hör ihop med varandra. 

Efter 1925 började undervisningen förändras. Räknesätten delades upp och addition samt 

subtraktion skulle läras in först. Multiplikation och division skulle läras in senare. Ändringen 
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skedde då symbolerna och tecknen sågs som en svårighet (Kronqvist & Malmer, 1993). I dag 

får eleverna arbeta mycket mer med konkret material som exempelvis vågar, måttband, 

klockor och termometrar (Magne, 1998). Genom att blanda konkreta materialet anser 

Kronqvist och Malmer (1993) att lärarna ändå tar in de fyra räknesätten i undervisningen. 

Skillnaden är bara att det inte är synligt för eleverna eftersom symbolerna inte används.  

En bra inledning på matematiken, föreslår Martin, kan vara att läraren först går igenom 

läroplanen, speciellt målen för årskurs 3. Sedan fördela dem så att eleverna får lämpliga mål 

att arbeta med i årskurs 1. Samtliga intervjuade pedagoger är överens om att den viktigaste 

kunskapen att befästa i den tidiga matematikinlärningen är taluppfattningen. Även Kronqvist 

och Malmer (1993) hävdar att taluppfattningen är det viktigaste för elever att lära sig. Redan 

innan eleverna har blivit medvetna om talen börjar de bilda par och sortera, alltså 

taluppfattning (Kronqvist & Malmer, 1993). Helena och Kristina anser även att tiokamraterna 

är en viktig kunskap. Sterner och Lundberg (2002) föreslår att tiokamraterna kan tränas in 

genom arbete med klossar, magneter eller annat tillgängligt material, så att eleverna får 

uppleva det konkret.  

Att använda mycket muntlig matematik i början av inlärning kan vara bra för eleverna.  

Symbolerna behöver inte nämnas, menar Malmer (2002). Det är ofta så att svårigheterna 

dyker upp när symbolerna träder in. Därför är det bra att träna muntlig matematik så att 

eleverna får en god förståelse först (Malmer, 2002). Kronqvist och Malmer (1993) trycker på 

vikten av att det ska finnas bra konkret material tillgängligt. Det hjälper även eleverna att 

förstå. Det konkreta materialet kan bestå av stenar, kulor, vågar och cuisernairestavar. 

Grundskolelärarna berättar i intervjuerna att de brukar använda konkret material i 

klassrummet, exempelvis klockor, klossar och tärningar, Kristina vill även att eleverna lär sig 

att rita vad de gör för att åskådliggöra sina tankar. Materialet hjälper eleverna visualisera och 

strukturera sitt tänkande (Kronqvist & Malmer, 1993). Grundskoleläraren Helena hävdar att 

leken är viktig då eleverna inte vet att de räknar. Matematisk kunskap växer genom lek och 

eleverna slappnar av (Magne, 2002). Läroplanen pekar på att skolan ska sträva efter att varje 

elev utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet 

och de frivilliga skolformerna, 1994). Därför kan det vara bra att använda sig av lek då 

eleverna lär sig väldigt mycket och deras motivation höjs om de upplever att det är roligt 

(Magne, 2002). All kunskap eleverna behöver för att klara av grundläggande matematiken 

kan de lära sig genom matematiklekar (Kaye, 2005).   

5.3. Individuellt 
Det är viktigt att läraren utgår från elevens erfarenheter och förutsättningar för att eleven ska 

få ut så mycket av undervisningen som möjligt (Rundgren, 2008). Det poängteras även i 

skollagen då elever har olika mycket kunskap när de anländer till skolan (Den nya skollagen, 

2009). Därför blir det viktigt att ta reda på var eleverna kan och inte kan (Kronqvist & 

Malmer, 1993). Det är lärarens uppgift att försöka förebygga missuppfattningar hos elever 

och detta sker genom att anpassa lärostoffet (Magne, 1998). De intervjuade grundskolelärarna 

individualiserar undervisningen genom att eleverna får räkna på den nivå de klarar av. För att 

veta vilken nivå eleverna befinner sig på, berättar Kristina att hon genomför en diagnos efter 

varje kapitel i läroboken, då ser hon vad eleverna kan och vad de behöver träna mer på. 
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Helena däremot jämför eleverna mot målen, om några av eleverna inte når upp till något mål 

så får de repetera i liten grupp.  

Matematikutvecklaren Martin anser att många lärare idag missuppfattat vad som menas med 

individualisering i skolan. Han menar att lärare tror att klassen ska delas upp i filer, lika 

många filer som elever. Han vill även ta tillbaka den gamla undervisningen då läraren hade 

ansvaret för undervisningen och inte som dagens undervisning då eleverna själva ska ta del 

och ansvar över sin egen undervisning. Något som läraren även bör se upp för är att enbart 

använda sig av verbal instruktion vid introduktion av exempelvis ett kapitel, eleverna bör 

även få en konkret erfarenhet av det nya (Magne, 1998). Det bästa är om eleverna får använda 

sig av så många sinnen som möjligt vid inlärningen, då befäster de kunskapen bättre (Magne, 

2002). Eleverna måste få ett syfte med deras inlärning, därmed höjs motivationen (Magne 

1998). Det är därmed bra om undervisningen varieras, eleverna kan till exempel få göra 

uppgifter åt varandra istället för att enbart arbeta i den tryckta boken. Läraren får heller inte 

glömma de elever som har lätt för sig i skolan, dessa elever måste erbjudas utmaningar så att 

även de stimuleras (Kronqvist & Malmer, 1993).  

5.4. Läroboken 
I den svenska skolan har läroboken i dag en dominant roll inom matematiken (Johansson, 

2006). Många lärare förlitar sig på att läroboken följer läroplanen och tror därmed att 

böckerna är heltäckande (Kronqvist & Malmer, 1993). Läroböckerna garanterar inte detta 

(Johansson, 2006). De båda intervjuade grundskolelärarna använder läroboken i sin 

undervisning, men de använder även mycket annat material. Kristina använder läroboken som 

ett stöd i undervisningen och har konkret material som komplement. Helena beskriver att hon 

och hennes kollega ibland spelar upp ett scenario kring något matematikproblem från 

läroboken, därefter så får eleverna försöka diskutera fram lösningar. Även Kristina samtalar 

med klassen kring matematiken i läroboken. Martin påstår också att läroboken dominerar 

undervisningen i de svenska skolorna, om än mer i de högre årskurserna.  

De flesta läroböcker är i dag uppdelade i svårighetsgrader, det är till fördel då klasserna idag 

är heterogena (Johansson, 2006). Men för att ta reda på hur eleverna ligger till och vilken nivå 

de ska räkna på använder både Helena och Kristina sig av diagnoser. Även specialpedagogen 

Agneta förklarar att diagnoser är ett bra sätt att se vad eleverna kan och inte kan. Hon tilläger 

att nationella proven i årskurs 3 och årskurs 5 är till stor hjälp. Agneta säger att ibland kan det 

vara stora skillnader i klassen och att några elever hänger kvar i femmans mattebok när de går 

i årskurs 6, men även tvärtom.  

Johansson (2006) påstår att en anledning till att läroboken används till så stor del i de svenska 

skolorna idag kan vara just för att klasserna idag är heterogena. Därför får eleverna även 

räkna individuellt på den nivå de befinner sig. Detta bekräftas även när både Kristina och 

Helena berättar att de låter eleverna, under kontrollerade former, räkna individuellt i 

läroboken. Men det gäller att denna individuella räkning inte tar över lektionerna då eleverna 

söker en mening med sin inlärning, de behöver även få arbeta konkret (Johansson, 2006). 

Eleverna kan mista verklighetsmatematiken och samhällsmatematiken om de bara får arbeta i 



31 

 

läroboken (Johansson, 2006). Kristina berättar dock att lärarhandledningen ger bra tips på 

aktiviteter som kan göras utanför boken. 

Sammanfattningsvis föreslår Sterner i artikeln Dyslexi (2006) att matematisk undervisning 

ska ha sin utgångspunkt i den konkreta fasen, där mycket laborativt material används. 

Därefter kommer den representativa fasen, där eleverna ritar och kan förklara matematiska 

begrepp. När eleverna klarat av faserna är de redo att arbeta med den abstrakta fasen, där de 

använder det matematiska symbolspråket. Nästan alla författare och intervjupersoner föreslår 

att läraren ska arbeta på detta sätt.  

5.5. Matematikuppgiftsanalys 
Genom att analysera elevernas svar på uppgifterna (bilaga 6) syns tydligt att dessa elever, 

liksom de gymnasieelever som Långström (2008) studerat, har svårt för att söka och se fel i 

sina egna lösningar. Felsvarsfrekvensen, tillika frekvensen för antalet uppgifter utan svar 

(figur 3 & figur 4, s.24), är hög på båda skolorna, men geometriområdet har en större andel 

korrekta svar i jämförelse med området taluppfattning och aritmetik. Även Skolverket 

(Strategier, del I) framhäver att eleverna har svårt att avläsa rimlighet i sina svar, detta ser vi 

även i den avslutande aritmetikuppgiften (uppgift 15, bilaga 6) där elever angett svar mellan 

59 -10500 då det rätta svaret var 1378. Däremot visar eleverna tendenser till uppskattning i 

geometridelens uppgift 3, uppgift 4 samt uppgift 10 (bilaga 6) då elevernas såkallade 

chansningar ändå uppvisar att eleven sökt rimlighet.  

Skolverket (TIMSS 2007, 2008) hävdar att TIMSS 2007 visat att svenska elever i årskurs 4 

presterat ett sämre resultat inom området taluppfattning och aritmetik liksom geometri än 

området sammanställning av data. Eleverna ska även ha visat dåliga resultat i användning av 

fakta och begrepp inom matematiken. De pedagoger som intervjuats till denna studie är dock 

eniga om att taluppfattning är det viktigaste kunskapen att befästa i den tidiga matematik 

utvecklingen. Däremot visar figur 3 & figur 4 (s.24) att eleverna har svårare för de uppgifter 

som kräver kännedom om talen. I aritmetikuppgift 2 (bilaga 6) syns det tydligt att eleverna 

inte har tillräcklig kunskap om tiondelar och hundradelar.  

Eleverna i årskurs 4 har lätt för att identifiera samt se likheter och skillnader mellan figurer i 

geometridelens uppgift 1, uppgift 6 och uppgift 8 (bilaga 6) men har desto svårare för att 

kunna tolka en tvådimensionell representation av ett tredimensionellt objekt. 

Ett annat problem som eleverna uppvisar inom geometri och mätning innefattar främst 

areabegreppet. I uppgift 2, uppgift 5 samt uppgift 11 (bilaga 6) visar eleverna svagheter. 

Bland annat har de svårt att avläsa figurers area i jämförelse med varandra. Däremot visar 

kunskapsprovet att eleverna har lättare för att avläsa omkrets, uppgift 15 (bilaga 6). Även 

symmetri och symmetrilinjen är svårt för eleverna (geometridelens uppgift 7 och uppgift 12, 

se bilaga 6). 

Liksom de intervjuade menar många författare, däribland Kronqvist & Malmer (1993), att 

taluppfattning är viktig. De hävdar även att elever som har svårt med taluppfattning kan få 

besvär även i den fortsatta inlärningen. Magne (2002) menar liksom Martin att 

taluppfattningen bör förankras i det vardagliga och praktiska arbetet. Helena och Kristina är 
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överens om att tiokamraterna samt talraden är viktig kunskap. Sterner och Lundberg (2002) 

instämmer och tillägger att tiotalens delar och helheter är viktiga då de även kan, med hjälp av 

nollan, ses som tiotal, hundratal, tusental och så vidare. Eleverna som genomförde 

kunskapstesten visar i uppgift 2 (bilaga 6) i området taluppfattning och aritmetikdelen 

tendenser till problem då de visar bristande kunskap om tiondelar och hundradelar.  

Kronqvist och Malmer (1993) poängterar att det är viktigt att uppmärksamma elever som är 

osäkra på räkneordens innebörd. I aritmetikdelens uppgift 12 (bilaga 6) syns även tendenser 

till att eleverna missuppfattar räkneorden största och minsta då 12 % av eleverna valt det 

svarsalternativet. Eleverna som genomfört kunskapsprovet visar även tecken på att de har 

svårt att para ihop räknesättens namn med momentet (aritmetik, uppgift 13, se bilaga 6). 

Denna tendens syns även på de nationella ämnesproven i matematik, som för första gången 

genomfördes i årskurs 3 under våren 2009, där 27 % av eleverna bör utveckla en större 

förståelse för de fyra räknesätten (Skolverket, Räknesätten svåra för eleverna i trean). 

Ett av de fyra räknesätten är division vilket, genom kunskapstestet, visas vara ett moment som 

eleverna i årskurs 4 finner svårt. Många elever räknar addition eller subtraktion vid lösningar 

av dessa uppgifter som exempelvis aritmetikdelens uppgift 1 (bilaga 6) och då eleverna skall 

beskriva hur stor del av uppgift 11 som är skuggad svarar ett stort antal elever fel. Även i 

aritmetikdelens uppgift 14 (bilaga 6) har eleverna problem med att veta skillnaden mellan 
1
/3 

och 
1
/4.  

Liksom Kronqvist och Malmer (1993) nämner visar eleverna svag kännedom om 

likhetstecknets innebörd, då de i uppgift 6 inte ser tecknet som en våg (lika på båda sidorna). 

Att genomföra uppgifter i flera led, som i uppgift 3 och uppgift 7 (bilaga 6), syns också som 

ett problem.  

6. Diskussion 
Hur har studien fungerat? Blev det som vi tänkt? Det är några frågor som svaras på i 

diskussionen. Det kommer även fram hur vi anser att den tidiga matematikinlärningen ska se 

ut.  

6.1. Metoddiskussion 
Uppsatsen är hermeneutiskt inspirerad, då vi har tolkat texter. Texterna har vi funnit genom 

sökning på Internet och bibliotek. En begränsning har gjorts med hjälp av specifika sökord. 

Intervju har även gjorts på fyra personer inom skolvärlden. Intervjuerna spelades först in 

sedan skrevs de ner ordagrant till skriven text, därefter tolkades även dessa texter.  

Intervjufrågorna författades tidigt i planeringen och intervjuerna genomfördes relativt snabb. 

En provintervju genomfördes först, då vi ville prova våra frågor och se om de var relevanta 

och förståliga. När den intervjun var klar togs en fråga bort och några redigerades Intervjun 

var även lärorik då vi fick undersöka om multimediautrustningen fungerade. Trots att 

utrustningen testats försvann några meningar eller i ord ibland då intervjupersonen ibland 

lutade sig för långt från mikrofonen.  
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Intervjupersonerna valdes ut genom att vi sökte upp två grundskolelärare vid två separata 

skolor. Till undersökningen ville vi även ha en specialpedagog för att se om arbetet 

genomförs annorlunda på dennes arbetsplats samt se om det går att förbättra lärarens 

arbetsmetod genom att arbeta med specialpedagogiska metoder i klassrummet. Genom 

litteraturen fann vi även en matematikutvecklare, vars arbete främst är till för att hjälpa lärare 

med matematiken, som vi valde att kontakta för mer information. Vi hade även förberett en 

intervju med en läroboksförfattare. Efter många misslyckade försök med att få kontakt avbröts 

försöken. Intervjun hade varit önskvärd men vi kunde inte heller vänta längre utan fortsatte 

med de övriga intervjuerna samt elevundersökningar.  

Vi valde att genomföra ett kunskapsprov med elever i årskurs 4 för att se om vi kunde finna 

liknande resultat som TIMSS 2007 samt se vilka svårigheter eleverna har inom matematiken. 

För att kunna jämföra resultatet mot TIMSS baserades kunskapsprovet på de uppgifter som 

tagits fram för och av TIMSS 2007.   

Vi vill hävda att den hermeneutiskt inspirerade metoden var lämplig till denna uppsats. Det är 

svårt att uppnå samma resultat utan att tolka texter som kan knytas och argumentera för den 

information som intervjuerna gett oss.  

6.2. Resultat- och analysdiskussion  

Resultatdiskussionen består av en intervjudiskussion och en matematikuppgiftsdiskussion. 

Först diskuteras vad som framgått av intervjuerna respektive bakgrunden inom 

matematikinlärning och vad vi anser om det. Därefter diskuteras kring 

matematikuppgiftsresultatet. 

6.2.1. Intervjudiskussion 

TIMSS 2007 är en stor och omfattande internationell studie. Studien visar dock att de svenska 

eleverna i årskurs 4 ännu inte hunnit gå igenom alla områden som tas upp i kunskapsproven 

(TIMSS 2007, 2008). Vi tror det kan vara en orsak till varför de svenska eleverna visar upp 

allt sämre resultat inom ämnet matematik. Andra orsaker till nedgången kan vara att skolan 

idag ska vara en skola för alla men att det inte fungerar på grund av att resurser dragits in 

(Kristina). Vi menar att då skolan idag ska vara fungerande för alla krävs en anpassning av 

skolan. För att elever i behov av stöd skall få ut så mycket som möjligt av undervisningen 

krävs extra planering och tid (Rundgren, 2008). Extra stöd finns inte heller om resurserna dras 

in och planeringstiden är för kort. Om skolan ska vara funktionell för alla elever måste det 

finnas tid till grundlig planering och anpassade miljöer. Vi anser också, som Agneta och 

Martin, att det även kan bero på bristande erfarenheter. Eleverna hjälper inte till lika mycket i 

hemmet som de gjorde tidigare. Det kan medföra att deras kunskap brister i måttenheter och 

annan vardagsmatematik.   

Fram till 1925 arbetade lärarna kring de fyra räknesätten redan i årskurs 1. Idag arbetas det 

enbart med addition och subtraktion i tidig inlärning (Kronqvist & Malmer, 1993). Frågan är 

vad som är fungerar bäst? Vi anser inte att skolan ska ta tillbaka den monografiska metoden 

(fyra räknesätt). Men dock är det nog bra att liksom Kronqvist och Malmer (1993) beskriver 
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blanda det konkreta materialet. Då det finns olika material är det lätt att få in alla räknesätten 

utan att nämna dem.  

Vi tror att samtal kring matematiken stärker förståelsen. Eleverna kan få ställa frågor och de 

kan få lösa problem tillsammans. Det är nog extra viktigt i början av inlärningen och som 

Malmer (2002) nämner behöver inte symbolerna nämnas då. Något annat som hjälper 

eleverna i tänkandet är det konkreta materialet. Får eleverna gripbart material 

tillgängligtanvänder de fler sinnen vid inlärningen. Vi anser att användning många sinnen kan 

stärka deras kunskap. Genom att eleven får fler saker att relatera till. Leken är något om är 

viktigt vid tidig matematikinlärning (Helena). Vi tror också att läraren måste komma ihåg att 

när eleverna kommer till skolan så är de fortfarande barn och barn leker. Ta vara på det och 

leka in mycket av matematiken. Till exempel uppskattar många barn matematikspel och 

klossar. Leken gör att eleverna inte tror att de räknar och motivationen för inlärningen blir 

hög.  

En kunskap som vi, liksom många författare och intervjupersoner, anser är viktig att befästa 

tidigt är taluppfattningen. Det är en kunskap som eleverna måste klara av för att gå vidare i 

sin matematikinlärning. Har de inte förstått siffrorna och talen så blir det svårt i framtiden. 

Därför är det viktigt att samtala och leka mycket med talen vid tidig ålder.    

Som sagts tidigare ska skolan vara en skola föra alla, alltså måste läraren anpassa 

undervisningen. Magne (1998) skriver att det är lärarens uppgift att förebygga 

missuppfattningar. Därför är det viktigt att utgå från elevernas förutsättningar, erfarenheter 

och även intressen. För att kunna göra det så anser vi att läraren bör undersöka vad eleverna 

kan och inte kan, genom diagnoser eller muntliga prov. Läraren kan även göra som Martin 

föreslår och ger eleverna erfarenheter när de kommer till skolan. Vi anser att det kan vara bra 

då läraren sedan kan utgå från den erfarenheten. Om eleverna fått lekt affär tillsammans kan 

läraren sedan arbeta vidare utifrån det. Den erfarenheten har eleverna då tillsammans. 

Uppgifter och problem kan sedan skapas. Hur läraren än väljer att arbeta, är det bra med 

konkret material. Då får elever i behov av stöd extra hjälp av materialet, medan elever som 

har lätt för sig kan lägga undan sitt material och räkna utan. Vi anser att det är viktigt att ta in 

vardagen i undervisningen. Eleverna måste även få samtala kring vardaglig och verklig 

matematik. Det höjer inte enbart deras motivation utan de får även träning i allmänbildning. 

Läroboken används till stor del i undervisningen i de flesta skolor i Sverige (Johansson, 

2006). Vår uppfattning om läroboken är att det är bra om den finns tillgänglig men den ska 

inte styra undervisningen. Vi har ingen erfarenhet av någon skola som har arbetat utan 

läroboken i matematiken. Men vi skulle gärna vilja prova på att arbeta utan bok. Som 

nyexaminerade lärare kommer vi nog till en början, liksom Helena och Kristina, använda oss 

av läroboken som ett stöd i vår undervisning. Som ny lärare är det mycket att tänka på och 

rutinerna har inte kommit ännu. Då kan det vara bra att ha en lärobok att stödja sig på. Det är 

lättare att hålla reda på vad som ska göras och hinnas med. Vi hoppas och vill att efter några 

år våga släppa boken mer och mer och ta in annat roligt och varierande material. Som Kristina 

berättade så finns det även bra tips på aktiviteter i lärarhandledningen.  
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Som Kristina anser vi också att matematiken är rolig. Önskningen blir att få mer tid till att 

planera roliga och motiverande lektioner. Författarna och intervjupersonerna är överens om 

det mesta i den tidiga matematikinlärningen. Vi kan även hålla med om mycket som 

författarna skriver och intervjupersonerna berättar. Men det vi tror att skolan framförallt måste 

arbeta med för att förbättra resultaten är verklighetsmatematiken. Eleverna måste få se vad de 

har för användning av matematik. Kan de inte koppla matematiken till vardagen så försvinner 

deras motivation och inlärningen blir svår. Men är det roligt så blir intresset större och 

matematiken lättare.     

6.2.2. Matematikuppgiftsdiskussion 

Figur 5 och figur 6 (s.25) visar tydligt att eleverna i årskurs 4 har större kunskap inom 

området geometri och mätning än området taluppfattning och aritmetik, ändå menar de 

intervjuade pedagogerna att störst vikt inom den tidiga matematikinlärningen läggs på att 

skapa kunskap inom talområdet och talvärdena. Vi tror att detta fenomen är naturligt då 

geometri och former är mer vardagsbefäst än aritmetiken. Det konkreta materialet hjälper 

även eleverna att känna formerna, triangelns tre hörn, cylinderns runda form med raka ändar 

och så vidare. Som en parallell är det inte lika lätt att känna exempelvis talet 153. 

Taluppfattning kräver istället en medvetenhet om hur uträkningen skall utföras. Vi tror liksom 

Sterner (2006), med de tre faserna, att det är ett lämpligt arbetssätt för att befästa 

taluppfattningen. I början av undervisningen är det viktigt att använda sig av gripbart material. 

Nästa steg för eleverna blir att rita och samtala kring matematiken. Tillslut så är de mogna att 

arbeta med symbolerna. Vi vill även tillägga att det är viktigt att ta en sak i taget så att 

kunskapen befästs innan något nytt kommer in.  

Lösningsfrekvensen vid kunskapstestet av elevernas uppfattning av talbegreppet visade alltså 

att eleverna borde utveckla sin taluppfattning ytterligare och utifrån resultaten att döma så har 

tal i bråkform inte ännu tagits upp i undervisningen och enbart en mindre del av eleverna 

klarade av att svara på sådana uppgifter. Efter 1925 slutade den svenska skolan att ta upp de 

fyra räknesätten gemensamt utan gjorde en fördelning istället (Malmer, 1993) och vi vill påstå 

att division kommer in sent i dagens matematikinlärning. Som Helena förklarat är den 

osynliga matematiken och den lekfulla inlärningen viktig. Vi tror därför att basen för division 

kan tydliggöras tidigare, kanske redan på förskolan där frukter delas. Att tala i korrekta 

matematiska termer och att förklara varför eleven får en mindre äppelbit då den vill ha en 

fjärdedel istället för en tredjedel kan ge en god grund till det som komma skall inom skolans 

värld.  

Den största problematiken som visades inom geometridelen var areabegreppet. Många elever 

förväxlar begreppet med omkretsbegreppet och använder därmed fel formel. Andra använder 

halva omkretsen som ett storleksmått på ytan. Eleverna ser inte heller att en figur som delats 

upp och satts ihop igen, men på ett annats sätt, har en oförändrad area (uppgift 2, geometri 

(bilaga 6)). Vi tror att konkret material skulle kunna hjälpa elever i en uppgift som denna. Att 

kunna känna den oförändrade storleken och att formerna återkommer i figurerna skulle öka 

medvetandet för eleverna.   
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En av våra frågeställningar handlade om vilka strategier eleverna tar till för att lösa 

matematiska problem. Eleverna i årskurs 4 som löste de uppgifter som vi gav dem var dock 

sparsamma med att visa sina strategier och vi har haft svårt för att avläsa elevernas 

tankegångar. Av kunskapsprovet går ändå att avläsa att eleverna har svårt för att formulera 

egna svar samt argumentera för deras korrekthet. Vi vill påstå att detta kan bero på att 

eleverna idag arbetar för mycket i den tryckta läroboken där det allt för ofta enbart frågas efter 

ett svar baserat på siffror 

6.3. Bortfallsdiskussion 
Vi genomförde vårt kunskapsprov med elever i årskurs 4 under höstterminen 2009. Då 

TIMSS genomför sina undersökningar ska eleverna vara i slutet på sitt fjärde skolår. Detta 

innebär alltså att de elever som deltog i vår undersökning ligger en termin, kunskapsmässigt, 

efter de svenska eleverna som deltog i TIMSS. Resultatet av matematikuppgifterna tyder på 

att de uppgifter som delades ut var svåra för eleverna. En beroende faktor till det kan vara att 

läraren inte hunnit gå igenom all matematik som uppgifterna innehåller. Vi vill därför påstå 

att det inte är allt för anmärkningsvärt att många elever inte svarat på ett stort antal uppgifter 

samt att inte svaren alltid varit korrekta som figur 3 och figur 4 visar.  

6.4. Förslag till vidare forskning 

TIMSS är en omfattande undersökningen som även ger stora mängder information. Generellt 

är det intressant att observera att de fyra bäst presterande länderna inom matematik är från 

Asien; Hongkong (Kina), Singapore, Taiwan och Japan. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka vilka betydelsefulla skillnader finns mellan den asiatiska skolan och den svenska 

skolan? Kan det asiatiska arbetssättet höja svenska elevers resultat? 

Vidare visar TIMSS att elever i svenska fristående skolor i genomsnitt presterar bättre på 

kunskapsproven inom matematik än elever vid svenska kommunala skolor, både i årskurs 4 

och årskurs 8. Skolverket förklarar denna skillnad med att elevernas socioekonomiska 

bakgrund har stor betydelse. Här skulle det vara intressant att se hur man bör arbeta i den 

kommunala skolan för att prestera lika bra som friskolan och är det möjligt? 

TIMSS visar även upp en skillnad mellan flickor och pojkars resultat inom ämnet matematik, 

där pojkarna har en signifikant fördel. Undersökningen visar vidare att flickorna istället har en 

stor fördel när det gäller läsförståelsen. Vilka samband finns? Hur bör lärare arbeta för att 

jämna ut den stora skillnaden? 
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Figurförteckning 
 

Figur 1. Cirkeldiagrammet på sida 8 visar frekvensen av det resultat som svenska elever i 

årskurs 4 visat vid kunskapsprov genomfört av TIMSS 2007 (Skolverket, TIMSS 

2007 – analysrapport 323, 2008). 

Figur 2. Talet 5 presenteras med hjälp av klossar, ett sätt som kan vara tydligt för elever 

(Kronqvist och Malmer, 1993). 

Figur 3. Diagram som visar svarsfrekvensen för Skola A i områden aritmetik och 

taluppfattning samt geometri och mätning 

Figur 4. Diagram som visar svarsfrekvensen för Skola A i områden aritmetik och 

taluppfattning samt geometri och mätning 

Figur 5. Cirkeldiagram över svarsfrekvens inom området aritmetik. 

Figur 6. Cirkeldiagram över svarsfrekvens inom området geometri. 
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Bilaga 1 
 

Missiv 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin vid Högskolan i Gävle. När vi är färdiga till 

jul blir vi lärare i grundskolans tidigare år med inriktning mot svenska och matematik.  Denna 

termin ska vi skriva vårt examensarbete, en C-uppsats, som vi valt att inrikta mot ämnet 

matematik.  

Vi kommer att basera vår uppsats på TIMSS 2007, en undersökning som gjorts i 59 länder 

med elever i årskurs 4 och 8. Den undersökningen visar att resultatet inom matematik år 2007 

var det lägsta hittills. Vi är därför intresserade av att ta reda på vad som kan ha orsakat denna 

nedåtgående trend samt vad vi som blivande lärare bör fokusera på för att hejda den. 

Vi vill att uppsatsen främst baseras på intervjuer. Vi har även planerat att ge elever ett 

matematiskt test där de ska lösa uppgifter som vi därefter ska analysera. Intervjuerna och 

analysen blir, efter sammanställning, jämförda mot tidigare forskning tagen från relevant 

litteratur samt från databaser på Internet med inriktning mot matematik. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Gävle.  

Intervjun är anonym, inga namn eller heller orter kommer att framträda i uppsatsen och ditt 

deltagande i uppsatsen är frivilligt. Ditt deltagande kan även när som helst avbrytas utan 

närmare motivering. 

Vid funderingar om intervjuundersökningen går det bra att ställa frågor via våra mejladresser.  

Med vänlig hälsning 

Lisa Norén     Anna Södergren 

plu06lnn@student.hig.se   plu06asn@student.hig.se 

 

Handledare:  

Else-Maj Eineborg Falk 

Fil. dr                                                                                                                Högskolan Gävle 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Till två utbildade grundskolelärare 

1. Hur arbetar ni för att alla elever, trots olika förutsättningar och förkunskaper, ska 

utvecklas inom ämnet matematik?  

2. Till hur stor del använder du läroboken i din undervisning? 

- Alternativt konkret material, tar du enbart in annat material om något saknas? 

- Används det konkreta materialet i en allt större del i olika moment? 

- Använder du er av samtal kring matematiken, i så fall hur? Och till hur stor 

del? 

3. Hur ”mäter” du kunskap i klassen för att veta hur eleverna ligger till och vad de 

behöver hjälp med?  

4. Vilken kunskap anser du är den viktigaste att befästa i den tidiga 

matematikinlärningen?  

- Varför? 

5. Hur ser och påverkas du av TIMSS undersökningarna? 

- Påverkas er undervisning, i så fall på vilket sätt? 

- Vad tror du att det beror på? 

 

 

Annat att tillägga? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Specialpedagog 

1. Ser du några likheter med TIMSS undersökningarna att fler elever presterar sämre 

inom ämnet matematik? 

- vad tror du att det beror på? 

2. Hur arbetar ni: 

- med läroboken? 

- med konkret material? 

3. Vilken kunskap anser du är den viktigaste att befästa i den tidiga 

matematikinlärningen? 

- varför? 

4. Hur ”mäter” du framgång/ hur ser du en förbättring hos eleven? 

- när vet du att eleven är redo att gå vidare? 

5. Har ni för tillfället någon grupp av elever som har lätt för matematiken och därför 

behöver extra stimulans? 

 

 

Annat att tillägga? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

Matematikutvecklare 

1. Ser du några likheter med TIMSS undersökningarna att fler elever presterar sämre 

inom ämnet matematik? 

- vad tror du att det beror på? 

2. Hur arbetar ni: 

- med läroboken? 

- med konkret material? 

3. Vilken kunskap anser du är den viktigaste att befästa i den tidiga 

matematikinlärningen? 

- varför? 

4. Hur ”mäter” du framgång/ hur ser du en förbättring hos eleven? 

- när vet du att eleven är redo att gå vidare? 

5. Vad går ditt huvudsakliga arbete ut på?  

6. Vad har du fokus på? Arbetar du genom lärarna eller direkt till eleverna? 

7. Hur anser du att läraren ska inleda matematikinlärningen i årskurs ett och hur och med 

vad tycker du att läraren bör lägga upp arbetet med eleverna? 

 

 

Annat att tillägga? 
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Bilaga 5 

Informationsbrev 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin vid Högskolan i Gävle. När vi är färdiga till 

jul blir vi lärare i grundskolans tidigare år (1-7) med inriktning mot svenska och matematik.  

Denna termin ska vi skriva vårt examensarbete, en C-uppsats, som vi valt att inrikta mot 

ämnet matematik.  

Vi vill undersöka vilka strategier svenska elever idag använder vid lösning av matematiska 

uppgifter. Vi har riktat in oss på detta område eftersom det är ett aktuellt ämne då 

undersökningar visar på att elevers kunskaper i matematik har sjunkit de senaste åren. Vi 

kommer att grunda vår uppsats på TIMSS 2007, en undersökning som gjorts i 59 länder med 

elever i årskurs 4 och 8. Den undersökningen visar att resultatet 2007 var det lägsta hittills. 

Därför vill vi undersöka vilka strategier elever använder sig av idag och hur lärare kan arbeta 

för att höja elevernas kunskaper i matematiken.  

Enkäten kommer bestå utav 30 uppgifter som är tagna från undersökningen TIMSS 2007. 

Enkäten är anonym och eleven behöver enbart uppge kön och födelsemånad. Elevens 

deltagande i uppsatsen är frivilligt. Eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 

närmare motivering 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Gävle.  

Vid funderingar om enkätundersökningen går det bra att ställa frågor via våra mejladresser.  

Med vänlig hälsning 

Lisa Norén     Anna Södergren 

plu06lnn@student.hig.se   plu06asn@student.hig.se 

 

Handledare:  

Else-Maj Eineborg Falk 

Fil. dr                                                                                                                Högskolan Gävle. 
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Bilaga 6 

 

Flicka  

Pojke 

 

Sätt ett X i den månad du är född. 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 
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Geometri och 

mätning 
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Krister har många brickor som ser ut så här:  

 

 

Julius har många brickor som ser ut så här: 

 

 

Peter har många brickor som ser ut så här: 

 

 

Björn har många brickor som ser ut så här: 

 

 

1. Vem skulle behöva det minsta antalet brickor för att täcka 

golvet i ett klassrum med sina brickor? 

A. Krister 

B. Julius 

C. Peter 

D. Björn 

 



49 

 

 

 

 

2. Rosa, Nina och Lisa turas om med att ordna 3 brickor. Var 

och en ordnar dem i olika former, så som visas. Vilket av 

följande påståenden om formernas areor är sant? 

A. Rosas form har större area än de andras. 

B. Ninas form har större area än de andras. 

C. Lisas form har större area än de andras. 

D. Alla formerna har samma area.  
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3. 

 

 

 

Hur många trekantiga brickor, så som den här ovan, behövs 

för att täcka figuren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:________________________________
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4. Figuren är gjord av en rektangel och en triangel. Triangeln 

har tre lika långa sidor. Hur lång är sidan AB? 

A.  8 centimeter 

B.  9 centimeter 

C. 10 centimeter 

D. 11 centimeter 
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Jill hade ett rektangulärt papper. 

 

 

Hon klippte pappret längs den streckade linjen och gjorde en 

L-form, så här: 

 

 

5. Vilket av dessa påståenden är sant? 

A. L-formens area är större än rektangelns yta. 

B. L-formens area är lika stor som rektangelns yta. 

C. L-formens area är mindre än rektangelns yta. 

D. Det går inte att räkna ut vilken area som är störst utan att 

mäta. 
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6. Kvadraten är klippt i 7 bitar. Sätt ett X i de 2 trianglar som 

har samma storlek och form.  
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7.  Spegla figuren i den streckade linjen i rutnätet. Rita in 

speglingen. 
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8. Skriv bokstäverna för de former som är trianglar. 

 

Svar:________________________________________ 
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9.  
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10. Mannen på bilden är 2 meter lång. Uppskatta hur högt 

trädet är. 

A. 4 meter 

B. 6 meter 

C. 8 meter 

D. 10 meter 
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11. Patrik målar en sida av ett plank. Planket är 4 meter långt 

och 3 meter högt. Hur stor area måste Patrik måla? 

A. 4 kvadratmeter 

B. 7 kvadratmeter 

C. 12 kvadratmeter 

D. 14 kvadratmeter 
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12. I vilken av de här teckningarna är den streckade linjen en 

symmetrilinje? 
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13.  
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14. Två figurer visas här nedanför. Beskriv något som är 

gemensamt och något som skiljer dem åt.  

 

 

A. Gemensamt: 

 

 

B. Skiljer: 
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15. Vilken omkrets har rektangeln? 

 

A. 7 cm 

B. 10 cm 

C. 20 cm 

D. 21 cm 
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Aritmetik och 

taluppfattning
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1. 4 _ 1  
5    5  

 

 

A.  3  
 5 

 

B.  3 
10 

 

C.  3 
25 

 

D.  3 
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2. 12,36 – 9,7 = 
  

 

 

 

 

 

 

Svar:    
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3. David, Robert och Linnea går hem från skolan tillsammans. 

Det tar dem 25 minuter att komma hem till Linnea. Sedan 

tar det David och Robert 10 minuter att komma hem till 

Robert. Därifrån tar det David 5 minuter att gå hem.  
   

Vilken tid måste de gå från skolan för att David ska komma 

hem till kl 15.50? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:    
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4. De första talen i en talföljd visas här. 

  

2, 4, 8, 16, … 

 

 

 

Vilket är nästa tal i följden?  

 

A. 24 

 

B. 30 

 

C. 32 

 

D. 64 
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5. 

 

 

 

Svar:    

 

 



69 

 

 

6. 

 12 / 3=       / 2 

 

Vilket tal ska stå i rutan? 

 

A. 2 

 

B. 4 
 

C. 6 
 

D. 8 
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7.  Förra året var det 92 pojkar och 83 flickor i Mariaskolan. 

I år är det 210 elever och 97 pojkar. Hur många fler 

flickor är det i år än det var förra året? Visa din 

uträkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:    
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8.  En flaska innehåller 1 liter vatten. Tony häller ur 250 

milliliter i ett glas. Hur mycket vatten finns det kvar i 

flaskan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:    
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9.  Vilket av dessa tal ligger närmast 10 i storlek? 

 

 

A. 0,10 
 

B. 9,99 
 

C. 10,10 
 

D. 10,90 
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10.  Temperaturen en morgon kl. 07.00 var 12 grader. Den 

ökade med 2 grader varje timme tills den blev 20 grader 

kl. 11.00. Vad var temperaturen kl. 09.00? 

 

A. 14 grader 

 

B. 15 grader 

 

C. 16 grader 

 

D. 17 grader 
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11.  Hur stor del av rektangeln är skuggad? 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1 
4 

 

B. 1 
3 

 

C. 6 
12 

 

D. 2 
3 
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12.  I vilket alternativ är talen ordnade från det STÖRSTA till 

det MINSTA?  

 

 

A. 36, 43, 66, 87 
 

B. 66, 43, 36, 87 
 

C. 87, 66, 36, 43 
 

D. 87, 66, 43, 36 
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13.  

  

 

 

 

 

Det finns plats för 4 personer vid ett bord. 

 

Hur kan du räkna ut hur många bord som behövs för att 28 

personer ska få plats? 

 

A. Multiplicera 28 med 4 
 

B. Dividera 28 med 4 
 

C. Subtrahera 4 från 28 
 

D. Addera 4 till 28 
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14.  

 

 

Det finns 12 kakor. Ringa in 1/3 av kakorna.              
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15.  Multiplicera 53 • 26 = 

 

 

 

 

 

 

Svar:    


