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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på det konkreta 

arbetets betydelse för elevers taluppfattning i årskurs 1, samt att undersöka om det finns 

någon skillnad i elevernas taluppfattning i två klasser som arbetat olika mycket konkret inom 

matematiken den första tiden i grundskolan. Den metod som använts är kvalitativa intervjuer, 

samt en undersökning av elevers taluppfattning i två olika klasser. Intervjuerna visade att 

samtliga intervjuade lärare använde sig av konkret arbete för att eleverna ska få en god 

taluppfattning. Undersökningen i klasserna visade att den klass som arbetat mindre konkret 

inom matematiken presterade bättre på den skriftliga diagnosen, medan elever från båda 

klasserna förklarade på ett bra sätt med hjälp av ett material hur de löser en uppgift. En 

slutsats som dragits av denna undersökning är att elever kan lära på olika sätt, och att lärare 

tycker att det konkreta arbetet i matematik är viktigt för att ge eleverna en god taluppfattning. 
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1 INLEDNING 
Under min studietid och framförallt under min verksamhetsförlagda utbildning har jag 

utvecklat ett starkt intresse för det konkreta arbetssättet inom matematiken. Under min egen 

skoltid var detta något som i princip inte förekom, på sin höjd fanns det pengar att ta till om vi 

elever behövde hjälp med att förstå. Idag är konkret material något som finns i nästan alla 

klassrum. Uppfattningen angående hur, när och hur mycket eleverna bör arbeta konkret inom 

matematiken skiljer sig mycket från lärare till lärare. Läroboken i matematik har i många 

klassrum inte samma betydelse som förr, och en sak till jag är nyfiken på är hur lärare idag ser 

på läroboken i matematik och vilken betydelse de anser att den har för undervisningen. 

 

Den studie jag valt att göra som avslutning på min lärarutbildning handlar om huruvida det 

konkreta arbetssättet kan hjälpa eleverna att få en bättre taluppfattning under de första åren av 

grundskolan, och hur lärare anser att detta bäst uppnås. Jag har försökt få svar på denna fråga 

genom att intervjua lärare som undervisar i matematik i de tidigare skolåren samt att göra en 

fältundersökning bestående av en diagnos innehållande aritmetik och begreppet hälften och 

dubbelt på två klasser som arbetar olika mycket med konkreta material. 

1.1 Bakgrund 

I den nu gällande läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2001 (Lgr 11), står att läsa att: 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Skolverket, 2011) 

 

Det finns många sätt att fånga upp elevernas intresse för matematik i de tidiga skolåren. 

Många elever har en positiv inställning till att arbeta i matematikboken. De upplever att 

matematiken blir ”på riktigt” när de räknar i boken och skriver siffror. Även föräldrar har ofta 

denna uppfattning, vilket kan göra det svårt för lärare att bryta mönstret och arbeta med 

matematik på ett mindre traditionellt sätt. Min erfarenhet är att när det konkreta arbetssättet i 

matematik väl kommer igång är elevernas entusiasm enorm!  

 

I Lgr 11 finns under centralt innehåll i årkurs 1-3: 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning. 

 

I de tidigare skolåren handlar undervisningen kring taluppfattning alltså mycket om att 

eleverna ska lära sig att koppla ihop antal med rätt siffersymbol samt hur talen kan delas upp 

(”talkompisar”). Det undervisningen ska leda till är alltså att eleverna ska känna sig säkra på 

talens innebörd. 

 

Om eleverna inte kan skapa sig egna bilder av talen finns en risk för att de får svårigheter med 

matematiken senare under skolgången. Något som kan bli en svårighet om eleven inte har 

klart för sig vad talen består av och hur talen mellan 1-9 kan delas upp är till exempel 

tiotalsövergångar.  

 

Att jobba med konkreta material ger eleverna möjlighet att själva laborera med hur talen kan 

delas upp och hur de är uppbyggda. Att samtidigt se hur materialen läggs upp hjälper många 

elever att skapa sig egna bilder av hur talen är uppbyggda. Arbetet med att skapa dessa 
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talbilder börjar oftast redan i förskoleklassen, men det är många elever även i grundskolans 

första klass som behöver arbeta med att skapa sig bilder av talen.  

 

Det vanligaste arbetssätt i de klasser jag kommit i kontakt med under min studietid och min 

tid som vikarie på olika skolor är att eleverna arbetar med matteboken och tar till de konkreta 

materialen när de stöter på svårigheter. Att då få hjälp av till exempel centimomaterial (se 

bilaga 4), plockmaterial (se bilaga 4) eller pengar hjälper eleverna att lösa många av de 

uppgifter de inte klarade.  

 

Syftet med denna undersökning är att få lärares uppfattningar om vad det konkreta arbetssättet 

i matematik har för betydelse för taluppfattningen samt att få en uppfattning om hur 

kunskaperna i en matematik kan skilja sig beroende på hur mycket eleverna arbetat konkret 

under den första tiden i grundskolan.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Vad är konkretisering? 
Att konkretisera innebär att göra någonting synbart eller att skapa en synbar förklaring. Man 

kan även säga att det innebär att demonstrera någonting. Att konkretisera är motsatsen till att 

abstrahera, som innebär att skapa en förklaring som är tillgänglig enbart för tanken.  

 

Enligt Löwing & Kilborn (2002) är ett problem med konkretisering att all matematik inte har 

sitt ursprung i verkligheten. Den akademiska matematiken är ofta någonting som inte finns i 

verkligheten. Eftersom det finns de elever i grundskolan som en dag kommer att arbeta med 

den typ av matematik som inte finns i verkligheten, det vill säga den abstrakat matematiken, 

är det viktigt att vi förbereder dem även för detta. Det är svårt att avgöra vilka elever som 

kommer att behöva den abstrakta matematiken. Det man samtidigt måste komma håg är att för 

en del elever kommer den abstrakta matematiken att vara ett hinder för förståelsen. 

 

Ett problem med att konkretisera är dock att när en matematiklärare ska demonstrera 

någonting finns allt som oftast inget konkret objekt att ta till. I andra ämnen är det ofta relativt 

lätt att ta fram det som ska studeras, eller en kopia eller modell av objektet. För 

matematikläraren är det svårare. Det finns inga modeller av till exempel den distributiva 

lagen. Här måste vi alltså arbeta med andra objekt som får representera och beskriva det vi 

vill demonstrera. Eleverna måste själva abstrahera det läraren försöker påvisa. Målet med att 

konkretisera är att hjälpa eleverna i detta arbete med att utveckla tankeformer. (Engström 

m.fl, 2007) 

 

Löwing (2006) menar att lärare för det mesta inte konkretiserar när eleverna inte förstår det 

abstrakta och konkretisering måste ske för att abstraktion ska vara möjligt. Enligt Szrendei 

(1996) kan en förklaring på detta vara att många av de lärare som är ovilliga att jobba med 

konkreta material uppfattningen att matematik är abstrakt och vill skapa abstrakta koncept hos 

eleverna. De ser inte nyttan av att konkretisera matematiken. Vidare skriver Löwing att det 

som ger matematiken dess karaktär är de generellt giltiga formlerna och beskrivningarna. Det 

laborativa arbetet inom matematiken måste leda till att eleverna hittar dessa formler och 

beskrivningar samt till förståelse av det som konkretiseras, det ska inte användas för att lösa 

enskilda uppgifter. När eleven möter en ny matematisk situation ska de matematiska modeller 

som eleven skapat kunna användas, det ska inte vara nödvändigt att söka efter nya 

lösningsmodeller.  
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Att prata om konkreta material är egentligen inte möjligt enligt Löwing (2006), eftersom det 

inte är materialen i sig som ger konkretisering. Även Szrendei (1996) menar att lärare måste 

inse att materialen i sig inte kan lära eleverna matematik. 

 

Materialen i sig kan inte skapa konkretisering, däremot kan en lärare använda materialen på 

ett sätt som gör att matematiken blir konkret för eleverna. Ett bättre och mer sant ord är 

laborativt material eller bara material. Vilket material som används är inte heller den stora 

frågan. Det som påverkar vilken uppfattning eleven får av det som ska konkretiseras är på 

vilket sätt läraren använder materialen. (Löwing, 2006) 

 

Olof Magne (1998) beskriver matematik som logiskt uppbyggda och tänkta utsagor som 

antingen är sanna eller falska, men ingenting däremellan. Enligt Magne skapas matematisk 

kunskap inte genom erfarenhet utan genom reflektion. Även Magne hävdar alltså att enbart 

arbete med ett laborativt material inte leder till någon matematisk kunskap. Kunskapen 

kommer när eleven reflekterar över sitt arbete. 

  

1.2.2 Att arbeta konkret med matematik 
Det är det viktigt att en lärare verkligen har en klar tanke om hur arbetet med olika material 

ger eleverna konkretisering, enligt Löwing (2006). Aktivitet är inte samma sak som 

konkretisering. Att utföra en laboration genom att enbart följa en instruktion är inte 

konkretisering enligt Löwing. Eleverna måste få möjlighet att ta egna initiativ, läraren måste 

vara medveten om vad materialet ska hjälpa eleverna att upptäcka och vara säker på att 

materialet verkligen hjälper eleverna med detta. Eleverna lär sig inte automatiskt genom att 

arbeta konkret. Lärandet sker när eleverna reflekterar över vad de gör. Det konkreta arbetet 

måste leda till abstraktion, och helst ska det leda till en generell abstraktion. 

 

Enligt Szrendei (1996) finns tre typer av konkret material: material som är specialtillverkat för 

undervisning (till exempel Cuisinaires-stavar och centimo-material), föremål från verkliga 

livet, till exempel pengar, samt spel. Szrendei menar vidare att materialen i sig inte är några 

mirakelkurer som löser alla problem eleverna har med matematiken, utan att användandet av 

dem kräver planering och förutseende.  

 

Szrendei (1996) påtalar att kritik har framförts mot användandet av de material som är 

framtagna enbart för undervisning. Kritikerna menar att eftersom eleverna inte får någon 

koppling till verkligheten med dessa specialtillverkade material är det bättre att använda 

material från verkliga livet. De menar även att det kan hända att lärare använder de 

specialtillverkade materialen på ett felaktigt sätt utan att någon reagerar, eftersom varken 

lärare, elever eller föräldrar har samma känsla för dessa material som för materialen från 

verkliga livet.  

 

Bland annat Malmer (2002) menar att elever måste få möjlighet att erhålla matematiska 

begrepp som är grundade på förståelse innan arbetet med de abstrakta matematiska 

symbolerna påbörjas.  

 

Piaget menade att kunskap kommer till genom människans egna handlingar och att 

människan konstruerar sin kunskap (Carlgren & Marton, 2000). Piaget har tillsammans med 

Vygotsky haft stor inverkan på den svenska skolan, våra läroplaner och andra styrdokument. 

Det de båda har gemensamt är att de anser att yttre handlingar övergår till att bli inre 

handlingar (Malmer, 1990). 
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När Malmer förklarar varför mycket av matematikundervisningen i de tidiga skolåren bör ske 

konkret refererar hon till Piaget's stadier i utvecklingen av barnets logiska tänkande. Denna 

utveckling sker gradvis i dessa fyra stadier: 

 Förlogiskt stadie uppnår barnen mellan 2 och 4 år. 

 Åskådligt tänkande uppnår barnen mellan 4 års ålder och upp till 7-8 års ålder. 

 Konkret tänkande kommer när barnen är mellan 7 och 8 år och håller i sig till 11-12-års 

ålder 

 Abstrakt tänkande kommer efter det konkreta tänkandet, och det uppnås i 11-12-årsåldern.  

 

Det finns forskare som anser att Piaget's stadier ligger för långt upp i åldrarna, men med 

utgångspunkt i detta går att konstatera att barn har ett stort behov av konkret undervisning 

relativt långt upp i skolåren. Att enbart förklara verbalt är inte nog om intentionen är att 

eleverna ska förstå de matematiska begreppen. (Malmer,  

 

John Dewey hade tankar om att det inte var en bra idé att lägga allt fokus på lärostoffet. Det 

var viktigt att även vara medveten om vad som hände när barnet lärde sig någonting. Läraren 

kan inte tillföra eleven kunskapen utan att eleven på något sätt är aktiv. Han menade att det 

var viktigt att eleven fick modellera, tillverka, undersöka och experimentera. Kunskapen blev 

inte fullvärdig utan erfarenheter. (Carlgren & Marton, 2000) 

 

Det Piaget, Vygotsky och Dewy har gemensamt är att de är övertygade om att elever lär sig 

bäst när de kan knyta an sina kunskaper till erfarenheter och konkreta handlingar. Många 

matematik-didaktiker, bland annat Gudrun Malmer (2000) och Madeleine Löwing (2006)  

delar deras uppfattning om att elevers lärande i matematik behöver utgå från deras egen 

verklighet och att konkretisering av det abstrakta behövs för att eleverna ska förstå 

matematiken.  

 

Calrgren & Marton (2000) skriver att en lärare kan ta tills sig av metoder och trender, men när 

en verklig situation uppstår och det gäller en enskild elevs förståelse säger metoderna och 

trenderna inte så mycket om vad som bör göras. Även om det är trendigt och inne att arbeta 

laborativt inom matematiken menar Löwing (2006) att många lärare inte inser att aktivitet inte 

automatiskt innebär konkretisering. 

 

1.2.3 Taluppfattning 
Det finns mycket skrivet angående vad som är god taluppfattning och hur detta uppnås. Här 

kommer jag att redogöra för några valda definitioner av taluppfattning och hur en lärare kan 

arbeta för att eleverna ska få en god taluppfattning. 

 

Barbara J. Reys och Robert E. Reys har i ett flertal artiklar beskrivit taluppfattning. I A 

proposed Framework for Examining Basic Number Sense (1992) skriver de tillsammans med 

Alistair McIntosh att det är ironiskt att så många människor fortfarande ser matematik som 

fakta, regler och formler när vi lever i en tid där känslan för matematik är mer värd. De talar 

om ”number sense” (taluppfattning), som är ett begrepp som togs för att ersätta ”numeracy” 

(räknefärdighet) i syfte att skapa ett begrepp med en mindre konservativ syn på matematik. 

Kort beskrivet menar de att ”en god taluppfattning ger en intuitiv känsla för tal och hur de 

tolkas och används” (Nämnaren nr 1, 1995, s 28).  

 

Att jobba med att ge elever god taluppfattning handlar inte om att införa ett nytt område i 

matematikundervisningen, det handlar snarare om att se på kunnande och lärande inom 

matematiken ur en ny synvinkel. För att eleverna ska förstå vikten av en god taluppfattning 
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krävs att läraren visar att det viktigaste inte är att använda regler och algoritmer utan att det är 

viktigare att se meningen med matematiken. Aktiviteter som får eleverna att tänka på tal som 

numeriska samband och se kopplingen till den omvärld de lever i hjälper eleverna att nå en 

god taluppfattning. Exempel på sådana aktiviteter kan exempelvis vara att föra en dialog om 

matematik med eleverna eller att låta eleverna uppfinna egna metoder för problemlösning. 

(Reys mfl, 1995) 

 

Enligt Reys mfl (1995) är en god taluppfattning att ha en generell förståelse för tal och 

operationer med tal. Dessutom handlar det även om lust att använda och arbeta med tal för att 

utveckla strategier som fungerar effektivt när operationer med tal ska utföras. En person med 

god taluppfattning har en syn på tal som enheter med mening och klarar själv att genom 

kontroller och jämförelser avgöra om ett svar är rimligt eller inte. Om svaret inte verkar 

rimligt i personens ögon försöker personen själv hitta en strategi för att hitta det rimliga 

svaret. 

 

Elever som har en god taluppfattning har lättare att se matematiken som något meningsfullt 

enligt Reys mfl (1995). Dessa elever har även lättare att använda sina kunskaper för att lösa 

ett problem än de elever som har en skev taluppfattning. Att en elev presterar bra på ett 

skriftligt prov behöver inte alltid betyda att de har en god taluppfattning. Snarare visar studier 

på att elever som presterar bra på skriftliga prov har förvånansvärt dålig taluppfattning 

 

Ett bra resultat på ett skriftligt prov innebär inte automatiskt att eleven i fråga har förmågan 

att dela upp ett tal eller att representera tal på olika sätt, vilket enligt Reys mfl är tecken på 

god taluppfattning. Många undersökningar visar att dessa elever i själva verket har svagheter i 

sin taluppfattning.  

  

McIntosh, Reys & Reys (1992) har tagit fram sex områden som tillsammans ger en god 

taluppfattning:  

 förståelse för tals betydelse och storlek 

 förståelse och användning av ekvivalenta uttryck och representationer av tal 

 kännedom av operationers innebörd och funktion 

 förståelse för och användning ekvivalenta uttryck 

 strategier för beräkning och antalsbestämning 

 referenspunkter vid mätning 

 

 

Enligt Johansson & Wirth (2007) menar att det finns fyra olika typer av taluppfattningar, 

nämligen spontan antalsuppfattning, kardinaltalsuppfattning, ordinataltsuppfattning och 

talsortsuppfattning.  

 

Den spontana antalsuppfattningen är medfödd, och innebär att objekten i en mängd kan 

uppfattas spontant men utan automatik. 

 

Kardinaltal betecknar antalet element inom en mängd. När denna taluppfattning uppnåtts 

löses aritmetikuppgifter genom uppräkning, antingen genom att räkna ut summan direkt eller 

genom att varje talord samordnas med ett föremål. Nästa steg är att barnet börjar räkna upp 

från det största talet, och då används en kombination av kardinaltal och ordinaltal, men 

ordinaltalsuppfattningen är ännu inte fullt utvecklad. 
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När aritmekikuppgifter löses genom att talen ses som siffror och inte längre behöver 

översättas till föremål eller föreställningar har barnet uppnått ordinaltalsuppfattning. Det 

utmärkande för denna taluppfattning är att barnet inte längre behöver föreställa sig 

konkretiseringen, utan kan hoppa direkt på talraden.  

 

Talsortsuppfattning, som kommer efter ordinaltalsuppfattning uppnåtts, är ingenting som 

kommer spontant. Här krävs undervisning och denna strategi används inte förens efter något 

år i skolan.   

 

McIntosh (2009) skriver att Subitisering är den medfödda förmåga som vi människor har att 

uppfatta skillnaden och likheterna i antal mellan enheter. Detta är det som Johansson och 

Wirth (2007) benämner som spontan antalsuppfattning. Vi kan kasta ett öga på en mängd med 

fyra objekt och snabbt konstatera att det finns en mer i denna mängd än i mängden med tre 

enheter. Våra erfarenheter får oss att utveckla vår känsla för antal och kan på så sätt göra mer 

noggranna jämförelser. När vi utvecklat förståelsen för att ett antal föremål i en mängd inte 

ändras såvida vi inte flyttar föremålen och att föremålens storlek eller det faktum att de ligger 

tätt ihop eller utspritt inte påverkar antalet har vi uppnått Antalskonservation. Denna 

antalskonservation har sedan länge ansetts nödvändig för att barnet ska förstå tal och antal. 

Har inte barnet antalskonservationen kommer det inte att förstå sambandet med att en mängd 

som inte ändras alltid har samma antal 

 

1.2.4 Aritmetik 
Att koppla samman siffror med räkneorden kan vara svårt för många barn. Det är vanligt att 

barn är osäkra på vad vi har talsymboler till och vad de verkligen betyder. För att motverka 

detta är det viktigt att använda räkneramsan för att bestämma hur många, samt att sortera och 

klassificera föremål i vardagen. Jämförelse av mängder är betydelsefullt för att barnen ska få 

upptäcka om det är lika många, fler eller färre. När elever har svårigheter med dessa 

grundläggande moment är det inte meningsfullt att använda sig av tyst räkning i böcker. Det 

som ger bäst resultat är att samtala och använda laborativt material. (McIntosh, 2009) 

 

På ett tidigt stadium kan många barn vara omedvetna om sambandet mellan uppräkning och 

addition och subtraktion. Införandet av sifferräkning med symboler på ett för tidigt stadium 

kan förstärka svårigheterna att se detta samband. (McIntosh, 2009) 

 

När vi löser en uppgift av typen "om vi har 3 klossar och får 7 klossar till" går vi igenom 

många steg innan denna kunskap blir automatiserad. Vi går från att räkna alla klossarna till att 

börja med den största mängden till att så småningom automatisera kunskapen att 7 + 3 = 10. 

(McIntosh, 2009) 

 

För en del barn som har svårigheter med aritmetiken är räkning det samma som att följa 

förutbestämda lagar och regler. De har inte insett att räknelagarna inte är bestämda regler om 

vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra med talen, utan att de faktiskt beskriver egenskaper 

hos olika talmängder. För att hitta det enklaste och effektivaste sättet att lösa uppgiften på 

måste den analyseras. Det kan till exempel handla om att inse att det går snabbast att börja 

från det största talet eller att först räkna upp till jämt tiotal. För att förebygga problem med att 

förstå operationer med tal förespråkar McIntosh att undervisningen till en början ska innehålla 

mycket muntligt arbete och att det skriftliga arbetet med operationerna inte bör påbörjas för 

tidigt. I ett tidigt skede bör även sambanden mellan räknesätten klargöras.  (McIntosh, 2009) 
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1.2.5 Läroboken i matematik 
TIMMS-undersökningen från 2007 visar att Sverige är ett land där läroboken i matematik har 

en stor betydelse för undervisningen. Om undervisningen i matematik till stor den bygger på 

läromedlet innebär det att läraren och kursplanen får mindre betydelse. Det finns en risk att 

eleverna aldrig får komma i kontakt med den matematik som just det valda läromedel som 

används inte tar upp. Att arbeta med ett läromedel som huvudsaklig grund för undervisningen 

behöver dock inte betyda att undervisningen sker på samma sätt i alla de klasser som 

använder samma läromedel, och inte heller att undervisningen går till på det sätt läromedlets 

författare hade i åtanke. Alla lärare använder och tolkar läromedel utifrån sina egna 

erfarenheter och andra yttre omständigheter. (Brandell & Pettersson, 2011 

 

Ahlberg (2000) skriver att elever gärna arbetar med läroboken om de får välja aktivitet under 

matematiklektionerna. Det finns undersökningar som visar att lärare anser matematik vara ett 

enkelt ämne att undervisa i. Ahlberg frågar sig om detta kan bero på att lärare i hög 

utsträckning snarare än att planera undervisningen utifrån vad eleverna behöver förstå förlitar 

sig helt på läromedlets upplägg och arbetssätt.  

 

Enligt Ahlberg (2000) finns det olika grader av lärares benägenhet att knyta undervisningen 

till läromedlet. En del har en enda utgångspunkt i sin planering, och det är läroboken. Andra 

har läroboken som huvudsaklig utgångspunkt, men försöker även känna av stämningen i 

klassen och avgöra vad eleverna behöver arbeta med. Till sist har vi de lärare som arbetar utan 

någon bestämd lärobok. Dessa lärare har barnens tankar och erfarenheter som utgångspunkt 

och använder ofta delar ur olika läromedel för färdighetsträning.  

 

Angående läromedlet skriver Malmer (1997) att det är vanligt att lärare litar på att författaren 

till läromedlen har kunskap om läroplanerna och om hur undervisningen ska läggas upp. Det 

är svårt att komma ifrån att det valda läromedlet blir vägledande för vad klassens 

gemensamma arbete i matematik ska behandla, även om spridningen i klassen är stor. Malmer 

(2000) menar även att många lärare anser att de inte har tid med matematiska samtal eller 

laborativt arbete, eftersom arbetet i läromedlen då måste försakas.  

 

Johansson & Wirth (2007) menar att tidig sifferskrivning inte alls är någonting negativt. 

Enligt dem är en möjlighet att barn som är intresserade av att skriva siffror utvecklar sin 

förmåga att föreställa sig vad symbolerna betyder samtidigt som de skriver siffrorna.  

 

Malmer (2002) menar däremot att barn med matematiksvårigheter ofta har tillåtits börja med 

sifferskrivningen i ett för tidigt skede, innan de förstod innebörden av de matematiska 

symbolerna. Malmer menar att innan eleverna är mogna för räkning med matematiska 

symboler behöver de ha förståelse för begreppen. Denna förståelse måste bestå av att de får 

ord kopplade till sina erfarenheter. När eleverna har detta är det möjligt för dem att översätta 

orden till det matematiska symbolspråket. 

 

1.2.6 Matematikarbetet i de tidiga skolåren 
Johansson & Wirth (2007) menar att barns intresse för räkneramsan är ett tecken på att de är 

intresserade av att fördjupa sig i den och skapa en förståelse för räkneordens betydelse. 

  

Enligt Lundberg och Sterner (2002) är det viktigt att barn tidigt får upptäcka matematik och 

att även tidigt uppmärksamma barnets intresse för matematik. Ett problem enligt dem är att 

förskolorna arbetar för lite med matematik.  
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Ahlberg (2000) uttrycker att ett barn dagligen möter många situationer som förskolan med 

fördel kan använda för att stärka barnens matematiska förståelse. Arbetet i förskolan bör dock 

vara av den karaktären att lek och upptäckande står i centrum. Om arbetet blir alltför styrt av 

pedagogerna och alltför skolliknande finns faktiskt en risk att det tidiga arbetet inte främjar 

barnens kommande skolarbete.  

 

När barnen så småningom börjar grundskolan och blir elever kan det vara svårt för dem att 

använda det matematiska tänkande och de strategier de tidigare använt när de möter den 

formella skolmatematiken, eftersom denna är så olik de erfarenheter de har av matematiken 

sedan innan. Det är lätt hänt att barnen överger de lösningsmetoder de skapat på egen hand. 

För att detta inte ska ske är det viktigt att barnen känner att det sätt de uppfattar matematiken 

på är godtaget. Utsikterna för att eleverna ska få en bra tilltro till sin egen matematiska 

förmåga ökar om de möter en matematik de kan koppla samman med sitt eget tänkande. Om 

eleverna är vana med ett laborativt arbetssätt från förskolan är det alltså säkerligen en god idé 

att fortsätta med detta arbetssätt även i grundskolans tidigare år.  (Ahlberg, 2000) 

 

För att elevernas möjligheter att lära ska bli så stora som möjligt bör utgångspunkten vara 

deras tidigare erfarenheter. Deras erfarenheter bör sedan vidgas genom att nya upplevelser 

väcker deras nyfikenhet. (Ahlberg, 2000) 

 

Malmer (2002) skriver att svag abstraktionsförmåga och luddiga föreställningar är vanligt 

bland elever med matematiksvårigheter.  

 

Många lärare har insett vikten av att arbeta med konkretisering, och anser att det är både 

nödvändigt och självklart. Dock finns det många lärare som fortfarande anser att detta 

arbetssätt hör ihop med svagpresterande elever eller den rena nybörjarundervisningen. Att 

jobba med att motverka denna föreställning om det laborativa arbetssättet är viktigt, inte minst 

av den anledningen att föräldrars rätt att påverka skolans verksamhet blivit allt starkare. 

(Malmer, 2002) 

 

Att som lärare arbeta med matematiken på ett sätt som skiljer sig från det traditionella 

arbetssättet kan få många föräldrar att reagera, eftersom de inte är vana med detta arbetssätt 

(Ahlberg, 2000). Ahlberg menar även att det är en del av matematiklärarens uppdrag att 

motarbeta de föreställningar som finns angående matematik. Barnen påverkas av dessa 

föreställningar, och kan ge dem bristande tilltro till sin förmåga att lära matematik. Exempel 

på sådana föreställningar är att en del barn inte skulle ha förmågan att lära matematik samt att 

flickor skulle ha svårare att lära matematik än pojkar. Det finns idag inget stöd i aktuell 

forskning för att dessa påståenden skulle vara sanna. 

 

Arbetssättet enligt Malmer (2002) bör vara att inleda med en konkret laborativ uppgift och 

utforma den så att den leder till att eleverna får förståelse för de matematiska begreppen, kan 

skapa sig matematiska modeller och ser samband. Med andra ord anser även Malmer att det 

viktiga är att eleverna genom det laborativa arbetssättet finner generalisering.  

Om en elev är svag i matematik kan det underlätta för eleven att få arbeta med den 

representationsform som passar denne bäst.  

 

Malmer (2002) menar att många elever slås ut för tidigt i matematikundervisningen och att 

det skulle bero på att de inte får tillräckligt med tid och stöd i sin inlärning. Ett stort problem 

är att de inte hinner befästa de grundläggande begreppen. Utifrån dessa erfarenheter beskriver 

Malmer matematikinlärningen med ett antal inlärningsnivåer.  
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1. Erfarenheter, ordförråd och associationer - Arbete med det eleverna kan känna igen 

och har varit med om. 

2. Konkret handlande - Laborationer med helkonkret material. 

3. Representationsformer - eleverna väljer själva hur de vill framställa sin kunskap, till 

exempel genom att bilder, figurer, mönster eller diagram 

4. Abstrakt symbolspråk - här kommer de matematiska uttrycken och symbolerna in. 

Eleverna jobbar med att förstå och formulera problemen med det matematiska språket. 

5. Tillämpning - Arbete med problemlösning och vardagshändelser. 

6. Kommunikation - Arbete med att få eleverna att förstå hur viktig matematiken är.  

 

Enligt Malmer (2002) är ett vanligt förfarande att lärare på grund av tidsbrist hoppar direkt till 

steg 4. Gör man på det viset är det inte rimligt att bli förvånad över att alla elever inte förstår 

matematiken. Eleverna har då inga erfarenheter att knyta det abstrakta symbolspråket till 

 

 

1.3 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Vilka uppfattningar har lärare om det konkreta arbetet i matematik och dess betydelse 

för taluppfattningen i årskurs 1? 

Enligt Ahlberg (2000) är lärare olika benägna att göra sig fria från läromedlet i 

matematik. Det finns de som enbart utgår från läromedlet, de som arbetar utifrån en 

lärobok men kompletterar med det klassen behöver och de som arbetar utan någon 

bestämd lärobok. Malmer (2000) menar att många lärare anser att de inte har tid med 

det konkreta arbetet, eftersom det stjäl tid från arbetet i läroboken.  

McIntosh (2009) skriver att använda räkneramsan, att klassificera och sortera är 

mycket viktigt för att elever ska bli säkra på vad talsymbolerna betyder och vad de 

används till. Även Malmer (2002) menar att mycket av matematikarbetet i de tidiga 

skolåren ska vara konkret för att eleverna ska få möjlighet att få förståelse för de 

matematiska begreppen. 

Jag funderar över hur lärare idag resonerar kring att arbeta konkret inom matematiken 

och vad de tror att det konkreta arbetet har för betydelse för elevers utveckling av 

taluppfattning. 

 

2) Finns det någon skillnad i taluppfattning hos eleverna i två klasser som arbetat olika 

mycket med konkret inom matematiken? 

Enligt bland annat Malmer (2002) börjar elever att skriva siffror alldeles för tidigt och 

undervisningen i matematik är inte konkret nog för elever som går i första klass. 

Malmer menar även att lärare hoppar över det konkreta arbetet och direkt börjar med 

det abstrakta symbolskrivandet, eftersom de inte anser sig ha tid med det konkreta 

arbetet. Andra, till exempel Johansson och Wirth (2007), menar att tidig 

sifferskrivning inte alls är något negativt. 

Eftersom det finns skilda uppfattningar om när det är lämpligt att gå från det konkreta 

till det abstrakta vill jag undersöka hur kunskaperna kan se ut i två olika klasser som 

arbetat olika mycket konkret den första tiden i grundskolan. 
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2. METOD 

2.1 Urval 

Jag har valt att intervjua 5 stycken olika lärare. Dessa lärare har valts ut utifrån att de är 

utbildade lärare för de lägre åldrarna och undervisar i ämnet matematik. Innan lärarna valdes 

ut slutgiltigt tog jag reda på hur mycket de arbetar med konkreta material. Detta gjordes för att 

få informanter som både jobbade mycket och mindre med konkreta material.  

 

För att hitta klasser till diagnosen skickades förfrågningar ut till olika rektorer i kommunen. 

Överlag var rektorerna positivt inställda till undersökningen. Innan klasserna till 

undersökningen valdes ut gjordes kortare besök på några av de skolor som tackat ja, för att få 

en uppfattning om hur klasserna arbetade. Min intention från början var att hitta en klass där 

undervisningen baserades på konkreta material och där läromedlet var av underordnad 

betydelse och en klass där undervisningen i princip bara utgick från ett läromedel. Att hitta en 

klass där mycket av undervisningen utgick från konkret arbete var inte så svårt. Att hitta en 

klass som i princip inte alls arbetade konkret var betydligt. Efter lite letande hittades dock två 

klasser som bedömdes vara relevanta för undersökningen. 

 

Den första klassen som valdes ut (Klass A) arbetar dagligen med konkreta material. I 

klassrummet finns materialet alltid tillgängligt för eleverna. Klassens lärare inleder varje 

matematiktillfälle med att ha en genomgång som innefattar något konkret material. Klassen 

har ett läromedel i matematik, och eleverna arbetar efter dagens genomgång med just de sidor 

som behandlar det som tagits upp i genomgången.  

 

Den andra klassen som valdes ut (Klass B) arbetar en del konkret, men har inte materialet 

tillgängligt i klassrummet. Undervisningen baseras till stor del på ett läromedel där eleverna 

får arbeta i egen takt. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa intervjuer med 5 stycken lärare har genomförts. Dessa intervjuer gjordes för att 

förstå lärarens uppfattning om hur ett konkret arbetssätt inom matematiken har för inverkan 

på elevernas taluppfattning. Kvalitativa intervjuer tillämpades eftersom Trost (2005) menar att 

dessa intervjuer är passande när frågeställningen går ut på att försöka förstå människors sätt 

att resonera. Enligt Johansson (2001) ger kvalitativa intervjuer informanten möjlighet att tala 

om ämnet fritt och förbehållslöst. Innan de fem lärarna intervjuades gjordes en testintervju 

med en lärare som valdes ut med samma kriterier som informanterna till undersökningen. 

Detta gjordes för att undersöka om intervjufrågorna gav svar på de frågor jag ville ha svar på. 

 

Inför intervjuerna förbereddes olika samtalsområden och följdfrågor ställdes utifrån hur den 

intervjuade svarade. Trost (2010) menar att den intervjuguide varje intervjuare måste skapa 

inför intervjun måste passa den enskilde intervjuaren. Därför skapades en mall som inte var 

alltför strikt styrd och med många möjligheter till att prata om det som kändes relevant vid 

varje enskild intervju. Ordningen på frågeområdena varierade under intervjuerna, de togs upp 

när det kändes relevant. 

 

Enligt Johansson (2006) kan mättnad, det vill säga att intervjuerna visat på alla de 

uppfattningar som finns i ämnet, uppnås genom ett relativt litet antal intervjuer om 

informanterna har omfattande erfarenhet inom ämnet samt att grundliga kvalitativa intervjuer 

gjorts. Johansson menar att så få som 4 intervjuer kan räcka om dessa kriterier uppnås. I 
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denna studie har jag valt att utföra 5 stycken intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 

lärare som har minst 5 års erfarenhet av undervisning i matematik.  

 

För att kartlägga elevernas kunskaper i aritmetik i de olika klasserna har en diagnos har 

genomförts med eleverna. För att få rätt nivå på denna diagnos har jag läst diagnosmaterialet 

Diamant, samt pratat med lärare i de tidiga skolåren som använder materialet för att få veta 

ungefär när de använder respektive diagnos. Denna diagnos görs för att svara på 

frågeställning nummer 2. Diagnosen kan ses i bilaga 2. 

Diamant är ett diagnosmaterial som är framtaget av skolverket i samarbete med Institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Materialet har tagits fram för att skapa 

ett hjälpmedel för lärare i arbetet med att kartlägga hur långt elever kommit i sin 

matematikutveckling. Med hjälp av denna kartläggning ska lärare lättare kunna skapa 

undervisning som leder till att elever når kunskapsmålen i matematik. Materialet kan ses i sin 

helhet på skolverkets hemsida, http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-

bedomningsstod/2.6011/2.1193/2.1312/diamant-1.111287. 

 

Eftersom ett skriftligt prov enligt Rays mfl inte alltid säger hela sanningen om elevers 

taluppfattning har jag även utfört intervjuer med eleverna där de fått förklara olika 

matematikuppgifter för mig. Eleverna har haft olika materiel tillgängligt vid detta tillfälle. De 

material som fanns tillgängligt var centimomaterial, plockmaterial i form av stenar och 

pengar. Jag valde dessa material eftersom det enligt klassernas lärare var de material eleverna 

var vana vid att arbeta med. Eleverna har fått i uppgift att förklara för mig hur de tänker när 

uppgiften 3+3 räknas ut. Under dessa intervjuer har jag fokuserat på hur eleven väljer att 

förklara, om de fokuserar på mängd eller talsymboler.  

 

2.3 Procedur 

Intervjuer med 5 stycken lärare genomfördes vid olika tillfällen under våren 2011. 

Intervjuerna skedde på lärarens arbetsplats.  

 

De lärare som skulle intervjuas visste att temat för intervjuerna var taluppfattning och 

konkretisering inom matematiken, men visste ingenting om vilka frågeområden som skulle 

behandlas. Anledningen till att upplägget var på detta sätt var att jag ville att lärarna skulle få 

möjlighet att fundera lite över ämnet innan, men ändå få fram relativt spontana svar. 

Intervjuerna genomfördes individuellt. Min önskan var att få spela in varje intervju, men en 

av lärarna sa sig inte vilja detta. Jag valde att tillgodose hennes önskan för att få en så bra 

intervju som möjligt. Enligt Trost (2005) ska ett nej på frågan om det går bra att banda 

intervjun accepteras. Under denna intervju förde jag istället anteckningar kontinuerligt. 

 

För att kunna genomföra testet och samtalen med eleverna behövdes tillstånd från elevernas 

målsmän. Ett brev skickades hem till elevernas föräldrar för att få deras godkännande att 

eleverna deltog i undersökningen. Enbart de elever vars föräldrar hade svarat ja deltog i 

undersökningen. Om en elev inte lämnat in ett godkännande från sina föräldrar räknades detta 

som att föräldrarna inte godkänt deltagandet och eleven deltog inte i vare sig kunskapstestet 

eller elevintervjuerna.  

 

Diagnoserna med eleverna genomfördes under april månad i de båda klasserna. Eleverna hade 

alltså gått i skolan lika länge när testen genomfördes. Testet genomfördes på så sätt att 

eleverna fick 10 minuter på sig att besvara testet. När 10 minuter hade gått samlade alla test 

in, även från de elever som inte hunnit besvara alla uppgifter. Både lärare och elever kände till 

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/2.6011/2.1193/2.1312/diamant-1.111287
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/2.6011/2.1193/2.1312/diamant-1.111287
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syftet med mina besök i klasserna. Eleverna var väl medvetna om att kunskapstestet skulle 

användas i en undersökning. Att utföra kunskapstestet i klasserna var helt problemfritt.  

 

När elevintervjuerna genomfördes fanns material (centimomaterial, plockmaterial och pengar) 

framlagt på ett bord, och jag bad eleverna att förklara uppgiften 3+3 för mig genom att 

använda materialet. Jag observerade hur eleven valde att förklara, och gjorde en bedömning 

om eleven fokuserade på mängd eller inte. Efter att varje elev hade intervjuats förde jag lite 

anteckningar om vad eleven hade sagt. Vissa lösningar med materialet fotograferade jag, efter 

att ha frågat eleven om tillstånd. 

2.4 Analysmetoder 

Intervjuerna med lärarna har skrivits ned ordagrant efter genomförandet, förutom i det fall då 

lärarens önskan var att intervjun inte skulle spelas in. Under denna intervju fördes 

anteckningar både under intervjun och direkt efter, för att minimera risken att något som sagts 

skulle glömmas bort eller återges felaktigt. Intervjuerna har lästs igenom många gånger. 

Enligt Johansson & Svedener finns tre huvudalternativ när materialet från intervjuer ska 

analyseras: 

 Inriktning på uppfattningar 

 Inriktning på representativa individer 

 Inriktning på att urskilja olika grupper bland de intervjuade 

I denna uppsats har inriktning på uppfattningar valts. Informanternas lika och olika 

uppfattningar om olika teman har sedan tagits fram och sammanställts. Uppfattningarna har i 

resultat-delen av denna uppsats styrkts med citat som speglar informantens uppfattning om 

det valda temat.  

 

De uppgifter som ingick i den diagnos som gjordes i de båda klasserna bestod av tre 

delmoment, addition, subtraktion och matematisk terminologi. Vid analyseringen av 

diagnosen sammanställdes resultatet i tabeller, dels uppgift för uppgift och även efter de tre 

delmomenten. Eftersom de båda grupperna inte bestod av exakt lika många elever 

sammanställdes resultaten i hur stor procent av grupperna som klarat de olika uppgifterna.  

 

För att ytterligare kartlägga elevernas taluppfattning utfördes intervjuer med eleverna. Under 

dessa intervjuer fördes anteckningar och noteringar gjordes angående hur eleven valde att 

använda materialet för att styrka mängdläran i uppgiften.  Jag valde att bara intervjua eleverna 

om en uppgift, eftersom barn enligt Trost (2005) kan ha svårt att koncentrera sig en längre 

stund. Enligt Trost (2005) kan det även vara bra att under en intervju med barn vara konkret, 

till exempel genom att använda sig av saker. Jag valde att till intervjuerna ta med olika 

material som jag bad eleverna använda när de förklarade uppgiften för mig. Alla elever fick 

förklara samma uppgift.  
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3 RESULTAT 
 

Innan resultatet presenteras vill jag definiera vad som i denna uppsats menas med ”lärobok”. 

Med lärobok menas det som i dagligt tal kallas ”mattebok”. Att basera sin undervisning på en 

lärobok innebär alltså att undervisningen läggs upp utifrån det upplägg som finns presenterat i 

en vald lärobok.  

3.1 Frågeställning 1: Vilka uppfattningar har lärare om det konkreta arbetet i 

matematik och dess betydelse för taluppfattningen i årskurs 1?  

 

Efter att intervjuerna bearbetats har olika områden tagits fram. De olika lärarnas åsikter och 

uppfattningar om dessa områden redovisas här nedan. 

 

Tabell 1: Lärarnas uppfattningar om att arbeta konkret inom matematiken. 

Tema Citat 
Lärobok i matematik 

 

Läroboken i matematik 

är bra att ha som grund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattning: Utan ett 

läromedel kan eleverna 

lära sig mer matematik. 

 

  

”Det är tryggt att arbeta med en bok. Innan jag var föräldraledig hade vi 

ingen bok. Man har en röd tråd i och med en bok.” 

(Lärare 1) 

 

Om man har en mattebok som utgångspunkt spar man ju mycket tid. 

(Lärare 2) 

 

”Fördelen med matteboken är att den står för något sorts skelett. Det är 

ingen nackdel att luta sig mot ett bra läromedel.” 

(Lärare 3) 

 

”Det är lättare som lärare om du har en mattebok om du är osäker på att 

arbeta med de konkreta materialen.” 

(Lärare 4) 

 

”Jag ser läroboken som en utgångspunkt för min undervisning.” 

(Lärare 5) 

 

”Om man tittar i ettans mattebok så upplever jag att de flesta redan kan 

dessa tal om de får jobba med dem konkret, men de klarar inte av dem i 

boken för att det blir för jobbigt att forma siffrorna.” 

(Lärare 4) 

Att skriva siffror 

 

Uppfattning: Eleven 

måste förstå innebörden 

av talen innan de börjar 

skriva siffror 

 

 

 

 

”Eleverna måste förstå antalet, mängden. Först mängd, sedan siffra.” 

(Lärare 1) 

 

”Om de inte förstår vad siffrorna betyder är det ingen mening att lära sig 

matte Först mängd, sedan siffra. De måste veta vad tex 5 är.” 

(Lärare 2) 
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Uppfattning: Förståelsen 

av talet hänger inte ihop 

med förmåga att skriva 

siffror 

 

Uppfattning: Eleven 

måste ha den motorik 

som krävs. 

”Inte innan eleven har talbilden klart för sig.” 

(Lärare 4) 

 

”När man förstår innebörden av talen 0 – 9 kan man väl börja räkna 

addition och subtraktion med dessa tal.” 

(Lärare 5) 

 

 

”Att skriva siffror är svårt för många, men det har inget att göra med 

förståelsen av talet. Många förstår vad till exempel en fyra är, även om de 

inte kan skriva en fyra.” 

(Lärare 3) 

 

”När eleven är så pass motoriskt färdig att de inte längre upplever det 

jobbigt att forma siffrorna.” 

(Lärare 4)  

Hur jag vet att 

eleverna förstår 

innebörden av talen? 

Uppfattning: Det märks 

när eleverna arbetar med 

matematiken. 

 

 

 

 

Uppfattning: Genom att 

samtala om talen med 

eleverna 

 

 

 

”Man ser det i matteboken, klarar de uppgifterna där har de förstått” 

(Lärare 2) 

 

”Det märks om en elev inte förstår, till exempel att de bara skriver 

någonting i boken (gissar)” 

(Lärare 3) 

 

”Genom samtalet med eleverna, i det stora hela. Det är olika från elev till 

elev, men när de kan förklara hur de tänker eller förstår när jag föreslår 

att de ska tänka på ett sätt som jag vet innebär att man förstår” 

(Lärare 1) 

 

”När man pratar med eleverna och ber dem beskriva hur de tänker kan 

de flesta eleverna tala om vad de ser, vad de har för talbild. Eleverna kan 

oftast tala om vad de tänker på när de hör siffran 4, och då kan jag 

avgöra om de vet innebörden av talet eller inte.” 

(Lärare 4) 

 

”När man pratar med eleverna samtidigt som de arbetar och ser att 

eleven räknar saker och förstår man att det är antal och inte förknippar 

det med att första saken heter ett, andra saken heter två osv.” 

(Lärare 5) 

 

Lämpliga material 

 

Uppfattning: Det är 

viktigt att eleverna kan 

knyta an till materialen i 

verkligheten. 

 

 

 

”Jag tycker inte att kastanjerna är sånt jättebra material. Pengar är 

bättre, för det finns i verkligheten” 

(Lärare 1) 

 

”Pengar, eftersom det ligger så nära eleverna. Det är någonting de 

använder i vardagen.” (Lärare 2) 
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Uppfattning: Materialet 

måste ge eleverna 

konkretisering 

 

”Vi använder pengar för det mesta eftersom det ligger eleverna nära och 

de använder det i sin vardag.” 

(Lärare 3) 

 

”Vardagsnära saker är viktigt för mig. Jag använder mycket sådant som 

eleverna möter i sin vardag.” 

 (Lärare 4) 

 

 

”Att materialet gör så att eleverna förstår bättre och att de så småningom 

kan koppla ihop det konkreta med det abstrakta.” 

(Lärare 5) 

 

 

Alla de intervjuade lärarna hade uppfattningen att en lärobok i matematik är bra att ha som en 

grund för undervisningen. En lärare uttryckte att en viktig funktion med läroboken är att 

behålla kontrollen över kunskaperna i klassen: 

 

”Jag känner mig säkrare i att bedöma dem nu än tidigare. Vi införde boken för att det var lätt 

att tappa barn på vägen utan bok.” 

(Lärare 1) 

 

Parallellt med denna uppfattning menar de att det är viktigt att vara kritisk när läromedlet 

väljs ut, och inte lita på att alla elever uppnår målen i matematik enbart genom att jobba med 

ett läromedel. Om läromedlet används på fel sätt kan det innebära att eleverna inte når sin 

fulla matematiska kapacitet. En lärare uttryckte till exempel: 

 

”Jag har ju upplevt förr att det är ett stort problem att eleverna tävlar med varandra om vem 

som hunnit längst och egentligen inte förstår vad de gör, det enda som blir viktigt är att vara 

först i matteboken.” 

(Lärare 2) 

 

När det gäller synen på att jobba utifrån en lärobok i matematik är det egentligen bara lärare 

nummer 4 som har en helt avvikande åsikt. Även om denna lärare ansåg att ett bra läromedel 

kan vara en tillgång uttrycktes även att läromedlet i många fall kan leda till att eleverna sänker 

sin matematiska förmåga. Formandet av siffrorna kräver så mycket koncentration så att syftet 

med matematiken försvinner.  

 

När det gäller att introducera arbetet med talsymboler är informanterna överens om att 

eleverna behöver ha bilden av talet klart för sig innan de börjar arbeta med talsymboler. 

Lärare 4 menar att de elever som inte är mogna för att skriva siffror inte heller är intresserade 

av att arbeta med detta, och ser det inte som något större problem att vissa elever är mer 

intresserade än andra av sifferskrivning. Denna lärare menar att de elever som är mogna för 

att skriva siffror får göra det samtidigt som de elever som har svårt att forma siffror kan jobba 

konkret med matematiken och på så sätt fortsätta att utvecklas matematiskt trots en bristande 

motorisk förmåga: 
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”Jag väljer att jobba med stenciler eller ge dem en bok, men jag vill ändå att dessa elever ska 

vara med på det konkreta arbetet vi gör” 

(Lärare 4) 

 

Lärare 3 uttrycker att hon inte ser ett samband mellan formandet av siffror och förmågan att 

förstå vad ett tal innebär, men att hon ändå tycker att eleverna behöver skriva siffror även fast 

de har det jobbigt motoriskt.  

 

När det gäller hur de olika lärarna säger sig veta att eleverna förstått innebörden av talen, att 

de har en god taluppfattning, finns två kategorier av svar. Den första kategorin är de lärare 

som säger sig kunna avgöra detta genom att se om eleverna räknar rätt eller inte när de arbetar 

i läroboken i matematik. Om eleverna klarar av de matematiska operationerna har de enligt 

dessa lärare förstått innebörden av talen. Den andra kategorin är de lärare som säger sig 

avgöra om eleverna förstått innebörden av talen eller inte genom att samtala med eleverna. 

Om eleverna kan förklara för dem på ett bra sätt vad ett tal innebär anser sig dessa lärare vara 

säkra på att eleven har förstått talets innebörd.  

 

Lärare 4 och lärare 5 uttryckte att de anser att en elev förstår innebörden av ett tal när de kan 

titta på ett antal föremål och se hur många det är utan att behöva börja om från ett varje gång 

igen. Eleven har då förstått att ett tal är en mängd, och har inte uppfattningen att den första 

heter ett och den femte heter fem.  

 

4 av 5 intervjuade lärare menade att ett viktigt kriterium för ett material är att det ska vara ett 

material som eleverna möter i sin vardag, som eleverna känner igen. Alla lärare uppgav att de 

använde sig av pengar, men uppfattningen om hur lämpligt pengar är för att konkretisera 

skiljde sig åt.  

 

Lärare 2 menade att det är svårt att visa på talsystemet med pengar. Hennes uppfattning var att 

en tiokrona inte visar vad ett tiotal är på samma sätt som ett material som till exempel 

tiostavar eller pärlstavar (se bilaga). Även lärare 4 sa att det var viktigt att kunna påvisa detta 

med materialen, men att elever i ettan sällan kom så långt i matematiken att det var 

nödvändigt att använda material för detta ändamål. De lärare som hade åsikter om att pengar 

inte är optimalt i alla situationer använde dock pengar. 

 

Lärare 5 var försiktig med att uttala sig om vilka material som var lämpliga. Istället menade 

denna lärare att det är situationen och typ av uppgift som avgör vilket material som ska 

användas. Planeringen och syftet med konkretiseringen är enligt denna lärare viktigare än 

själva materialet. 

 

Alla de intervjuade lärarna uttryckte att det är viktigt att eleverna skapar sig bilder av talen, att 

de förstår mängd. Samtliga lärare uttrycker att de tränar in detta genom att eleverna får jobba 

med olika plockmaterial. Detta tolkas som att det konkreta arbetet enligt dessa lärare är 

nödvändigt för att ge eleverna förutsättningar för att utveckla en god taluppfattning. 
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3.2 Frågeställning 2: Skiljer sig talupfattningen åt i två klasser som arbetat olika 

mycket konkret inom matematiken? 

För att besvara denna frågeställning gjordes en diagnos i de två utvalda klasserna. Resultatet 

av testet visas i tabellform nedan. Testet kan ses i bilaga X.  

 

Procent elever med rätt svar
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Diagram 1: Procent elever med rätt svar per uppgift 

 

Diagram 1 visar resultatet av kunskapstestet fråga för fråga, efter hur många procent rätta svar 

varje klass hade på varje uppgift.  

 

Ur Diagram 1 går att utläsa att klass 2, det vill säga den klass som har fått undervisning som 

mer utgått från en lärobok har presterat bättre på många uppgifter. De tre första uppgifterna 

klarade 100 % av eleverna i de båda klasserna. Eleverna i klass 1 hade väldigt låga resultat på 

de uppgifter som handlade om Pre-Algebra. De uppgifter eleverna i klass 2 presterade bättre 

på än eleverna i klass är de två sista uppgifterna, som handlar om hälften och dubbelt.  
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Procent antal rätt per delmoment
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Diagram 2: Procent rätta svar per delmoment. 

 

Diagram 2 visar resultatet per delmoment. Den visar att de elever som arbetat mer laborativt 

har presterat något sämre på alla delmoment, utom matematisk terminologi.  

 

Ur Diagram 2 går att utläsa att det av de tre delmomenten presterade klass 1 bättre på 

addition, subtraktion och Pre-algebra. När det gäller Matematisk terminologi, i det här fallet 

hälften och dubbelt presterade klass 2 bättre. Detta kan tolkas som att det konkreta arbetet i 

matematik kan hjälpa elever att få en bättre begreppsbildning.  
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De elevintervjuer som gjordes för att ytterligare undersöka taluppfattningen hos eleverna 

visade på att de elever som är vana att arbeta med konkreta material hade större benägenhet 

att använda dem som stöd i förklaringen av uppgiften.  

 

De flesta elever förklarade på liknande sätt, men några elever från klass 1 utmärkte sig genom 

att visa på ett mycket bra sätt hur de tänkte. Några elever ur klass B var väldigt fokuserade på 

att bygga siffror och tecken av materialet, istället för att visa med mängd.  

 

I tabellerna nedan redovisas några elevers förklaringar på uppgifterna.  

 

Tabell 1: Typiska förklaringar från klass A 

 

Visar med material Förklarar muntligt 

 

 
 

 

 

 

Jag har tre stycken, och jag får 

tre till. Då har jag sex stycken 

sammanlagt. 

 

 
 

 

 

 

Man har tre, och sen får man lika 

många till. Det vet man 

egentligen ändå, eftersom man 

kan räkna alla en gång till. 
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Tabell 2: Typiska förklaringar från klass B 

 

Visar med material Förklarar muntligt 

 

 
 

 

 

 

Man har tre kronor. Sedan får 

man tre till, och då har man en 

enkrona och en femkrona. 

 

 
 

 

 

 

Här står det tre. Sedan står det 

plus och det betyder att man får 

mer. När man får tre till har man 

sex stycken. 

 

 

Tabell 1 och 2 visar utvalda elevers förklaringar till uppgiften att förklara vad 3+3 innebär. De 

förklaringar som presenteras i tabellerna är sådana som stack ut ur mängden i de olika 

klasserna. I klasserna fanns även många liknande förklaringar, den förklaring som ofta 

återkom i de båda klasserna var  

 

Man har tre och sen får man tre till, då räknar man upp från 3: 3, 4, 5, 6. Det blir 6. 

 

Citaten och upplägget med material visar att i klass A finns elever som i större utsträckning 

koncentrerar sig på mängd. De elever som har arbetat mindre konkret hade en tendens att 

fokusera mer på siffror och tecken.  

 

Det var även relativt tydligt att eleverna valde att använda sig av de material de var mest vana 

att arbeta med. Klass A arbetar mycket med konkreta material, och främst med material som 

tiobasmaterial och plockmaterial i form av kastanjer och stenar. I klassrummet finns mycket 

material tillgängligt, både olika sorters tiobasmateril, olika plockmaterial, pärltrappor och 

även mycket material som används till andra områden än mängdlära. Klass B arbetar mest 

med pengar när de arbetar konkret. Det material som finns tillgängligt i klassrummet är 

pengar. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

De intervjuer som gjorts med de olika lärarna har visat att det finns lärare som har 

uppfattningen att ett konkret arbetssätt är viktigt för elevers taluppfattning och lärare som har 

uppfattningen att elever behöver både det konkreta och det abstrakta arbetssättet. Av de 

intervjuade lärarna finns ingen som uttrycker uppfattningen att det konkreta arbetssättet är bra 

för elevers taluppfattning. De intervjuade lärarna jobbar olika mycket konkret inom 

matematiken, men det finns ingen informant som uttrycker att det inte finns några inslag av 

konkret arbete i matematikarbetet.  

 

Alla intervjuade lärare använder sig av plockmaterial för att stärka elevers taluppfattning, och 

alla intervjuade lärare menar att detta är ett viktigt inslag i arbetet med elevernas 

taluppfattning. Av detta dras slutsatsen att de intervjuade lärarna anser att det konkreta arbetet 

är av betydelse för elevers taluppfattning. 

 

Taluppfattningen i två klasser som arbetat olika mycket konkret inom matematiken skiljer sig 

inte nämnvärt åt. Den klass som arbetat mindre konkret presterade något bättre på en skriftlig 

diagnos, men skillnaden var mycket liten. När det handlade om att förklara med hjälp av ord 

och material förklarade den klass som arbetat mer med material något mer fokuserat på 

mängd än den klass som arbetat mindre konkret, men även här var skillnaden liten. Klass A 

består av 11 elever och klass B består av 10 elever, vilket innebär att även om skillnaden blev 

märkbar i procent så handlar det inte om speciellt stora skillnader när man ser till hur många 

färre elever i klass A som räknade fel på diagnosen.  

4.2 Tillförlitlighet 

Det urval av lärare som gjort innebar att de lärare som intervjuats arbetat som lärare mellan 5 

och 15 år. För att få ett så brett urval som möjligt valdes lärare med olika lång erfarenhet av 

undervisning. Lärare från både kommunala och fristående skolor har deltagit i intervjuerna. 

Det som kan saknas här är en lärare som arbetat en längre tid än 15 år. När det gäller de 

utvalada läraranas användning av konkreta material i undervisningen är spridningen allt från 

en lärare som baserar 90 % av sin undervisning på konkret arbete till de lärare som utgår från 

ett läromedel i sin undervisning. Enligt Trost (2010) påverkar intervjuaren informanten på ett 

eller annat sätt vid kvalitativa intervjuer. Detta gör att det är omöjligt att säga om samma 

resultat fåtts fram om en annan intervjuare intervjuat samma lärare. Under intervjuerna 

upplevde jag att de lärare som intervjuades uppfattade vissa frågor olika. Jag gjorde dock allt 

jag kunde för att ställa rätt följdfrågor för att få fram svar på de frågor som eftersöktes.  

Intervjuerna ger svar på hur några lärare ser på det konkreta arbetets betydelse för elevers 

taluppfattning. Antalet informanter är för få för att några generaliseringar ska kunna göras. 

Intervjuerna ger svar på några olika sätt det är möjligt att lärare kan se på det konkreta 

arbetets betydelse för taluppfattningen.  

 

De två utvalda klasserna är de klasser som bäst motsvarade de två ytterligheterna ”enbart 

konkret material” och ”enbart lärobok”. Det resultat som uppmättes med kunskapstestet är 

giltiga i just de klasserna det utfördes i. Testet utfördes under samma månad i de båda 

klasserna, vilket innebär att ingen av klasserna hade fördel av att de gått längre i skolan är den 

andra.  
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För att få fram om det verkligen finns någon skillnad i elevers taluppfattning beroende på hur 

mycket de arbetat konkret med matematiken under den första tiden i grundskolan behövs ett 

betydligt större underlag. Denna undersökning ger svar på hur det kan se ut i två klasser, där 

en av klasserna arbetat mer konkret än den andra klassen. Elevers kunskaper i matematik 

beror på väldigt många saker, till exempel vilka förkunskaper eleverna hade med sig från 

förskolan, elevernas sociala situation och vilket modersmål eleverna har. För att göra en 

undersökning som är giltig generellt behövs ett betydligt större urval. I de två klasser som 

undersökts kan det givetvis finnas många faktorer som är avgörande för hur resultatet av 

diagnosen och intervjuerna faller ut, till exempel om eleverna har svenska som modermål 

eller elevernas sociala situation. Intentionen med undersökningen var att se hur det kan se ut i 

två olika klasser, inte att få fram ett resultat som är giltigt generellt sätt.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

De intervjuade lärarnas syn på det konkreta arbetes betydelse för taluppfattningen skiljer sig 

åt i vissa avseenden, men överlag anser de intervjuade lärarna att eleverna behöver ha 

förståelsen för talen klart för sig innan de börjar arbeta med aritmetiken. Alla de intervjuade 

lärarna uttrycker även att de använder sig av konkret arbete för att uppnå att eleverna förstår 

innebörden av talen. Detta stämmer väl överens med McIntosh (2009) syn på att få elever att 

förstå vad talsymbolerna betyder. McIntosh menar att det är mycket betydelsefullt att elever 

får jämföra mängder för att få en klar uppfattning av vad talsymbolerna innebär. Om en elev 

har svårigheter med detta kan till exempel laborativt arbete vara effektivt. Även Malmer 

(2002) uttrycker att det är viktigt att eleverna får skaffa sig förståelse för begreppen innan 

arbetet med symboler påbörjas.  

 

Endast en av de intervjuade lärarna uttryckte att det viktigaste med det konkreta arbetet var 

tanken bakom det som skulle göras, och inte vilket material som användes. Det är enligt 

Löwing (2006) vanligt att lärare inte inser att aktivitet inte automatiskt innebär konkretisering, 

så att endast en lärare av fem uttryckte detta är antagligen inte något konstigt. Denna lärare 

uttryckte även att material valdes utifrån vilket syftet med uppgiften är. Löwing menar att 

även detta är en viktig del i det konkreta arbetet, att ha en genomtänkt plan över vad som ska 

konkretiseras. Även Szrendei (1996) påtalar att materialen i sig inte kan lära eleverna 

matematik, det är planeringen och användandet som är betydelsefullt. 

 

När det gäller valet av material uttrycker alla intervjuade lärare att de använder sig mest av 

pengar och annat plockmaterial. Utifrån vad Malmer (2002), Löwing (2006) och Szrendei 

(1996) skriver om användandet av material finns egentligen inte mycket att säga angående 

lärares val av vilket material som är bäst att använda. Alla tre dessa författare menar att det 

inte är själva materialen som ger konkretisering, utan användandet av dem. Används de på rätt 

sätt skulle vilket material som används alltså vara av underordnad betydelse. Så länge arbetet 

ger eleverna konkretisering är det betydelsefullt att utföra det. 

 

Malmer anser att det är viktigt att elever inte börjar skriva siffror för tidigt, medan Johansson 

& Wirth menar att elever kan utveckla sin förmåga att föreställa sig talbilderna under arbetet 

med talsymbolerna. Lärare 3 uttalar att hon tycker att elever behöver både det konkreta arbetet 

och sifferskrivningen, vilket alltså inte behöver vara en felaktig tanke.  

 

När det gäller resultatet på diagnosen med eleverna är det enligt Reys m.fl. inte alls så att de 

elever som presterar bäst på skriftliga prov alltid har den bästa taluppfattningen och förmågan 

att se hur tal är uppbyggda. Hur det ligger till i de två undersökta klasserna är i princip 
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omöjligt att säga, men den klass som arbetat mest konkret presterade något lägre på de första 

delarna av diagnosen. Något som dessa elever däremot presterade bättre på var den delen som 

behandlade matematisk terminologi, det vill säga uppgifterna om hälften och dubbelt.  

 

Vad det beror på att elever ur de olika klasserna väljer att koncentrera sig på olika saker i sin 

förklarning med de konkreta materialen är svårt att avgöra utan en mer ingående 

undersökning. Enligt Johansson och Wirth uppnår elever så småningom 

ordinaltalsuppfattning, vilket innebär att de kan hoppa på talraden direkt utan att behöva 

föreställa sig konkretiseringen. Att eleverna i klass 1 valde att koncentrera sig på mängden 

kan alltså bero på att de ännu inte kommit till det stadium då de inte längre behöver 

konkretiseringen. Eleverna i klass 2 kan ha uppnått ordinaltalsuppfattningen och hoppar 

därför direkt på talraden istället för att föreställa sig talens mängd innan de räknar ut talen. 

Johansson & Wirth menar även att tidig sifferskrivning inte behöver vara något negativt och 

att eleverna utvecklar sin förmåga att föreställa sig talens mängd under tiden de arbetar med 

sifferskrivningen, vilket kan vara fallet i den klass som arbetat mindre konkret inom 

matematiken.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Det som framkommit i denna uppsats kommer att ha betydelse för min egen del, eftersom jag 

fått många bra infallsvinklar på hur man kan arbeta konkret med matematiken under de första 

skolåren, samt fått en bra inblick i vad olika mer erfarna lärare har för erfarenheter av hur det 

konkreta arbetet påverkar elevernas taluppfattning och kunskaper i matematik. Den osäkerhet 

jag känt angående om det konkreta arbetet är en viktig del av matematiken eller inte har 

försvunnit, och jag kommer att känna mig säkrare på att jag gör rätt när jag den första tiden 

arbetar mycket konkret inom matematiken. 

 

För att gå vidare med denna undersökning kan det vara intressant att utföra diagnosen och 

intervjuerna i fler klasser för att få ett mer tillförlitligt resultat på hur taluppfattningen faktiskt 

påverkas av ett konkret arbetssätt inom matematiken. För att undersöka detta noggrannare 

vore även djupare studier av varje klass intressant. Även mer djupgående intervjuer med 

eleverna vore ett intressant sätt att få ett mer tillförlitligt resultat. Ett annat sätt att gå vidare är 

att mäta kunskaper och taluppfattning hos klasser högre upp i åldrarna som arbetat olika 

mycket med konkreta material. 
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Bilaga 1 Brev till elevernas målsmän 
 

Hej! 

 

Jag heter Kristin Johansson och läser mitt sista år på lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 

Jag ska nu skriva mitt examensarbete som kommer att handla om matematik.  

 

Jag kommer att vara med i ert barns klass under några tillfällen under våren för att göra 

observationer i klassen, ett kunskapstest och några intervjuer/samtal med eleverna. För att 

kunna göra detta behöver jag ert godkännande att barnen deltar i undersökningen. 

Kunskapstestet kommer att genomföras anonymt, utan namn. I den slutgiltiga uppsatsen 

kommer alla att vara anonyma. Det kommer inte att vara möjligt att spåra i vilken skola eller 

vilken kommun undersökningen skett.  

 

Under undersökningens gång finns möjlighet att utan att bli ifrågasatt avsluta deltagandet. 

 

Om ni har några funderingar är ni mer än välkomna att kontakta mig. 

 

Lämna nedanstående blankett till läraren senast tisdag den 6:e april. Enbart de barn vars 

föräldrar har lämnat in blanketten kommer att delta i undersökningen. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Kristin Johansson 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kryssa i det alternativ ni väljer: 

 

Mitt barn får deltaga i undersökningen    (  ) 

 

Mitt barn får inte deltaga i undersökningen   (  ) 

 

 

Barnets namn: ____________________________ 

 

Förälders underskrift: ____________________________ 
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Bilaga 2 Diagnos 

 

8 + 2 = ___   11 + 3 =   ___ 

 

5 + 4 = ___   10 + 10 =  ___ 

 

1 + 7 = ___   20 + 10 =  ___ 

 

 

 

8 – 6 = ___   15 – 2 =  ___ 

 

5 – 3 = ___   20 – 10 = ___ 

 

4 – 4 = ___   17 – 10 =  ___ 

 

 

 

1 + ___ = 9   13 + ___ = 19 

 

2 + ___ = 7   15 = 3 + ___ 

 

8 – ___ = 6   11 + ___ = 16 

 

 

 

Vad är hälften av 8? 

 

_________________________ 

 

Vad är dubbel så mycket som 6? 

 

___________________________ 
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Bilaga 3 Samtalsområden vid intervjuer 

 

 Hur mycket arbetar du konkret idag inom matematiken?  

Hur och med vilka material? 

 

 

 Elevers förmåga att skapa sig en inre bild av talen 

Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

Hur vet du att eleverna har en bild av vad siffrorna betyder? 

 

 Räkning med siffror och symboler 

När är det lämpligt att införa? 

Hur avgör du när det är lämpligt att införa? 

 

 Det konkreta arbetssättets betydelse för elever taluppfattning 

 

 Hur de egna eleverna blir hjälpta av det konkreta arbetssättet 

 

 Läroboken i matematik.  

Används den i din undervisning?   

Hur mycket?  

Vad är viktigt att tänka på? 

Hur vore det att arbeta utan lärobok, tror du? 
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Bilaga 4 Bilder på olika material 

 

 

 
 

Pärltrappor 

 

 

 
Centimomaterial 

 

 

 
Pengar 
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Exempel på plockmaterial 

 

 

 

 

 


