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ABSTRAKT 
 
Marina Augustsson 
 
Hur ska vi börja? 
Introduktion av matematik i skolår 1 
 
How shall we begin? 
Introduction of mathematics in first class 
       
                                                                                                        Antal sidor: 52                                        

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några olika lärare väljer att introducera 

matematikämnet i skolår 1 och vad de väljer att lägga fokus på. Enligt flera forskare kan den 

första kontakten med matematik vara avgörande för det fortsatta intresset för matematiken hos 

eleverna. Det är lärarens uppgift att introducera matematiken på ett roligt och lustfyllt sätt. 

Läraren bör därför inte glömma bort att koppla samman elevernas tidigare kunskaper med det 

nya som de får lära sig i skolan. En koppling bör även finnas mellan teori och praktik. 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och till viss del observationer för att 

finna svaret på mitt syfte. Intervjuerna genomfördes med sex lärare som alla undervisar i 

skolår 1. 

 

Resultatet av min studie visar att matematikundervisningen hos samtliga lärare var varierande 

i olika grad och att matteprat samt konkret material var en del av vardagen. Antalsuppfattning, 

sifferträning och begreppsuppfattning var något som lärarna la stor vikt på vid den första 

introduktionen.  

 
 
Sökord: Introduktion av matematik, nybörjarmatematik och matematik från början 
 
 
Postadress                                   Gatuadress                                       Telefon 
Växjö universitet                         Universitetsplatsen                         0470-70 80 00 
351 95 Växjö 
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1. Inledning 

Matematik är ett ämne som kan uppfattas som mycket stimulerande, inspirerande och 

intressant vid en positiv första kontakt men som kan uppfattas som tråkigt och tungt vid en 

felaktig introduktion. Detta är något som jag har kommit i kontakt med under mina 

verksamhetsförlagda veckor (VFU) på lärarutbildningen. Under dessa veckor har jag besökt 

flera skolor och har i och med detta sett åtskilliga sätt att undervisa i matematik. Det är under 

dessa tillfällen som mitt intresse för matematiken och matematikinlärningen har väckts. 

 

Mitt intresse för matematik har även återspeglat sig på att jag har valt att läsa en termins 

studier med inriktning på matematik för de tidiga skolåren. Jag anser att matematik är ett av 

de grundläggande ämnena i skolan och att lärarna bör lägga mer fokus på att eleverna ska få 

förståelse och kunskap inom ämnet. 

 

På grund av att den första inlärningen i matematik är så viktig känns det avgörande att 

undersöka hur denna inlärning sker i dagens skolor. Min spontana uppfattning är att 

läromedlet styr till stor del samt att fokus läggs på siffror och räkning i stället för på helheten. 

Kan det vara så eller hur ser inlärningen ut i verkligheten? Detta är för mig av stort intresse 

varför jag i uppsatsen avser att undersöka matematikintroduktionen i skolår 1. 

 

Skolverkets rapport Lusten att lära -med fokus på matematik visar att en positiv bild av 

matematiken redan i unga åldrar bidrar till att ett genuint och grundläggande intresse för 

matematiken utvecklas och bibehålls. Så tidigt som de första dagarna kring skolstarten skapas 

elevernas framtida attityd till matematiken och det är därför av stor vikt att barnens första 

möte med ämnet blir positivt. (Skolverket 2003) 

 

Den här uppsatsen vänder sig i första hand till nyutexaminerade och verksamma lärare. 

Förhoppningsvis kan denna studie leda fram till nya tips och idéer gällande introduktionen av 

matematik. Läsaren får även ta del av hur verksamma lärare ser på den första 

matematikinlärningen och vad dessa har valt att lägga fokus på. 
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1.2 Problemdiskussion 

Redan när barnet kommer till skolan sin första skoldag har han/hon med sig medvetna eller 

omedvetna erfarenheter av matematik i sin ”ryggsäck”. Dessa erfarenheter och kunskaper är 

mycket varierande mellan de nya klasskamraterna, vilket dels grundar sig på deras olika 

utvecklingsgrad men även omgivningen så som föräldrar och förskola kan ha påverkat 

spridningen mellan dem. Oftast är barnen inte medvetna om att de har denna kunskap och ser 

därför matematiken som en ny erfarenhet. Ett ämne som är både nytt och spännande. Det är 

viktigt att vi som pedagoger tar till vara på denna nyfikenhet då det första mötet med 

matematiken i skolan kan vara avgörande för barnens fortsatta intresse. Det är dessutom 

betydelsefullt att belysa den kunskap som eleverna bär med sig och att utgå från denna. 

Vikten av detta poängteras även av Ahlberg i boken Matematik från början: ”Alla barns 

möjligheter att lära utvidgas då läraren från början tar utgångspunkten i barnens tidigare 

erfarenheter och vidgar deras erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser som bidrar 

till deras nyfikenhet och lust att lära” (Matematik från början 2000:9). Om detta råd inte 

efterlevs kan matematiken för vissa barn kännas betungande. Ämnet upplevs då som något 

helt nytt och om läraren inte lyckas koppla det till något som barnet kan relatera till kan 

resultatet bli att det nya och spännande upplevs negativt. Barnet kan då få alldeles för stora 

krav på sig och tidigt känna en prestationsångest av att inte riktigt hänga med och att inte 

förstå, vilket i längden kan leda till dåligt självförtroende. Matematiken blir till en sorts 

tävling där det gäller att snabbt lära sig alla siffror och att med hjälp av dessa göra olika 

beräkningar som fort ska räknas ut för att sedan gå vidare till nästa uppgift. Är det en 

förutfattad mening från min sida att matematikundervisningen fortfarande bygger på 

läroboksfokusering eller är det så att dagens matematikundervisning möter eleven på dennes 

nivå och skapar tid till reflektion och djupförståelse för ämnet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur några olika lärare väljer att introducera 

matematikämnet i skolår 1 och vad de väljer att lägga fokus på. 

 

Mitt syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

– Vad karaktäriserar den första matematikinlärningen i skolår 1? 

– I vilken utsträckning används laborativ matematik? 
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          –    På vilket sätt används läromedel i undervisningen? 

          –   I vilken utsträckning bygger undervisningen på variation? 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på lärarna och deras syn på matematikintroduktionen i skolår 1 och 

kommer därmed inte att belysa den enskilde elevens intresse för matematiken. 

 

2. Teori 

I detta avsnitt ämnar jag behandla den teori som har en direkt koppling till mitt 

problemområde. Här ska i tur och ordning olika aspekter rörande matematikinlärningen 

belysas. 

 

2.1 Barnens första möte med matematiken i skolan 

Det är viktigt att barnen ser och kan ta del av den röda tråden mellan vardagsmatematiken och 

skolmatematiken. Som lärare är det angeläget att belysa och påpeka att matematiken är den 

samma både i vardagen och i skolan. Detta kan dock vara svårt att göra om undervisningen 

enbart koncentreras på matematikboken och räkning i skolan. Oftast tycker barnen att det är 

spännande att komma till skolan där de få arbeta i en bok, men denna glädje brukar i många 

fall inte vara så långvarig. Vilket kan förklaras genom bland annat oförståelsen för den röda 

tråden. Barnen förstår inte riktigt vad räknandet är till för och nyfikenheten kan snart bytas 

mot en känsla av tvång. (Ahlberg 1995) 

 

Att matematik är mycket mer än räkning är det inte många barn som vet när de börjar skolan. 

De har en föreställning om att de ska få lära sig något helt nytt och att detta nya ska ligga som 

ett ämne på schemat. Det är nu som läraren ska kliva in och visa att matematiken är mycket 

mer än att bara sitta och räkna i en bok. Läraren ska även övertyga eleverna om att 

matematiken inte alls är ett helt nytt ämne utan att de faktiskt redan kan en hel del matematik. 

(Dahl & Rundgren 2004) Høines poängterar följande: ”Genom att lära känna, utveckla och 

visa respekt för förstaklassarnas kunskaper hittar vi rätt utgångspunkt för vårt arbete” (Høines 

2000:34). 
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2.2 Synen på matematik 

Nedanstående citat av Anna Kruse återberättat i Gudrun Malmers bok Kreativ matematik 

(1990) säger mycket om synen på matematik. 

 
 
         Man anser den första undervisningen i matematik så ytterst enkel, att det 

alls icke bör vara någon svårighet för vem det vara må att lägga grunden 
till detta viktiga ämne. ‘Nog måtte vem som helst kunna räkna så mycket!’ 
– Men här är ju icke fråga om huruvida jag kan sköta det ämne, jag skulle 
vilja kalla det den brynsten, på vilken förståndet skall skärpas, här är det 
fråga om kanske det viktigaste medlet för utvecklandet av det logiska 
tänkandet. (Kruse 1909, citerat efter Malmer 1990:12) 

 

Citatet skrevs av Anna Kruse redan 1909 och betonar att essensen av matematiken inte är att 

lära ut plus och minus i en bok utan att det i stället är pedagogens förmåga att stimulera till 

utvecklandet av det logiska tänkandet som bör ligga i fokus. Nästan varje vuxen individ har 

ämneskunskaperna, men det är inte vem som helst som är ämnad att vara pedagog. Tragiskt 

nog är det inte alla som har insett vikten av Kruses budskap än idag. (Malmer 1990) 

 

2.3 Lärarens roll och syn på matematiken 

Lärarens syn på matematiken och dess inlärning kan vara avgörande för hur eleverna 

kommer att uppfatta ämnet. En lärare som tycker att matematik är roligt och som gärna 

utvecklar sin undervisning och använder sig av kreativa metoder kan sätta en prägel på 

matematiken som något roligt och lustfyllt. Å andra sidan kan en lärare medverka till raka 

motsatsen. Läraren som inte alls tycker att matematik är ett roligt ämne utvecklar inte sin 

undervisning. Denna lärare menar sig redan veta vad och hur eleverna ska lära sig och nöjer 

sig oftast med att följa den matematikbok som klassen har tillgång till. 

 

Även om läraren inte alls är intresserad av matematik måste denne ändå försöka skapa en 

positiv atmosfär kring ämnet. Det är dessutom viktigt att reflektera kring sitt eget tänkande 

och att försöka förbättra undervisningen så gott det går. (Matematik från början 2000) 

 

Malmer poängterar starkt att det är lärarens sätt att undervisa och förmedla budskapet som är 

avgörande för vad eleverna kommer att tycka om ämnet. I Matematik ett glädjeämne (1992) 

har hon valt att citera Jean Piaget och hans funderingar kring undervisningen. 
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Samhällssyn 
Människosyn 
Kunskapssyn 

STOFFET ELEVEN 

                                 Det är inte ämnet för undervisningen, 
utan undervisningen i ämnet, 
som barnet inte förstår 
när det inte förstår undervisningen i skolan 
 
(Piaget 1976, citerat efter Malmer 1992:14) 
 

 

Vad är det då som vi lärare väljer att undervisa om och vad är det som påverkar oss till valet 

av stoff? Malmer har i en modell försökt visa detta: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Påverkar 

                                                            
                                                           Val av STOFF 

                                                      Val av STRATEGI                                       

Figur 1: figuren visar hur undervisningen utformas med fokus på läraren, eleven och stoffet. Figuren är hämtad 
från Malmer 1984:8. 
 
Var läraren väljer att lägga sitt fokus är individuellt. Som visas i figur 1 har läraren en stor 

makt över vad som lärs ut och vad som inte lärs ut. Självklart måste läraren följa läroplanen 

och de olika kursplanerna men bortsett från detta är det läraren som väljer hur undervisningen 

ska se ut. (Malmer 1984) 

 

2.4 Barnens tidigare erfarenheter av matematik 

Barn kommer tidigt i kontakt med matematiken i vardagen på olika sätt, inte minst genom 

leken. I leken uppkommer det olika problem som barnen måste lösa, exempelvis ska barnen 

dela upp saker emellan sig, de måste veta hur långt någonting är eller hur mycket någonting 

väger, vad är störst, vad är minst och så vidare. Leken är även något som prioriteras på de 

flesta förskolor. Genom leken lär sig barnen mycket och de får dessutom chansen att lära sig 

med hjälp av hela kroppen. Det går knappt att skilja mellan lek och lärande. Pedagogerna ska 

LÄRAREN 
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bidra till en god arbetsmiljö på förskolan men barnen ska själva hitta situationer då de lär och 

utmanas. Pedagogerna har dock ett ansvar vad det gäller inlärningen av matematik. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 1999) I förskolans läroplan (Lpfö98) står följande: 

 
                   Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang, 
 
- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal,  
   mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 

 
Arbetslaget skall: 
       - stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 
          matematik 

 
(Lärarens handbok 2002:31) 
 

Barnen kommer därmed inte till skolan som oskrivna blad. De har en massa kunskaper med 

sig i ”ryggsäckarna” och det är därför viktigt att möta dem på rätt nivå då de börjar skolan. 

(Matematik från början 2000) 

 

2.5 Hur bör matematikundervisningen se ut? 

Malmer poängterar vikten av att se helheten av matematikinlärningen. Handlingsmatematik 

och muntlig matematik är något som hon tycker borde ägnas mera tid. Handlingsmatematik 

innebär att göra och pröva sig fram och muntlig matematik innebär att tänka och tala kring 

matematiken. (Malmer 1990) 

 

Att matematiken bör vara allsidig och ta sitt uttryck i flera former framhävs även i boken 

Matematik - ett kommunikationsämne (1996). I boken framhålls det vidare som angeläget att 

eleverna ”ser och kan ta på den röda tråden” i matematiken. Det räcker inte att med bilder och 

symboler förklara ämnet. Som figuren på nästa sida illustrerar är det, för inlärningen, viktigt att 

ha med samtliga delar: laborativa modeller, skrivna symboler, talade symboler, 

omvärldssituationer och bilder. Matematik är ett abstrakt ämne som, för att kunna bygga 

vidare, ställer krav på tillräckligt grundläggande kunskaper hos eleven. 
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Figur 2: figuren illustrerar den mångsidighet som bör finnas i matematiken. Figuren är hämtad 

från Matematik - ett kommunikationsämne 1996:15.  

 

Som figur 2 visar finns det i denna modell fem viktiga delar i matematikinlärningen. Men det 

finns även pilar som visar hur läraren och eleverna kan arbeta med de olika delarna för att 

främja lärandet på bästa sätt. Det är av stor vikt att eleverna ser denna helhet för att kunna 

förstå vad matematiken innebär. (Matematik - ett kommunikationsämne 1996) 

 

Förutom ett varierat arbetssätt behöver eleverna även arbeta i varierade arbetsformer. Det är 

inte tillräckligt att låta eleverna arbeta individuellt, de måste även få chansen att arbeta två 

och två eller i grupper. Varierade arbetsformer främjar lusten att lära. (Skolverket 2003) 

 

I skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på matematik poängteras starkt att det inte 

finns ett sätt att undervisa på. Vikten av variation, som tidigare nämnts, är en 

huvudingrediens i matematiken. Detta då matematiken är till för alla elever och alla elever lär 

på olika sätt. (Skolverket 2003) 

 

2.5.1 Tala matematik 

Det är angeläget att låta eleverna få tillfälle att tala matematik. Genom att tala matematik 

utvecklar barnen sitt ordförråd och stärker sin språkutveckling, dessutom får eleverna 

förståelse för matematiken genom att samtala om den. De kan sätta ord på tal som de räknar 

med och på så sätt uttrycka sitt matematiska tänkande. Förutom att de bör tala med 

klasskamrater bör de dessutom tala matematik med läraren så att han/hon får inblick i 

elevernas förståelse för matematiken. (Matematik – ett kommunikationsämne 1996) 
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När barnen talar matematik är det viktigt att uppmuntra och berömma dem. Läraren bör inte 

lägga för mycket tid på att rätta eleverna då de talar. Det väsentliga är att barnen talar 

överhuvudtaget och som Malmer säger: ”barnen svarar inte ‘fel’, de svarar bara på en annan 

fråga än den vi ställde” (Malmer 1990:41). Om läraren går in och rättar för mycket kan 

elevernas självförtroende försämras och detta kan leda vidare till att de inte vågar tala 

matematik i framtiden (Malmer 1990, Høines 2000). Det är därför av största vikt att vi låter 

barnen tala sitt eget språk och att de får utgå från sin egen verklighet. Om läraren försöker 

tvinga på barnen ett nytt språk som de inte är beredda på, kan detta medverka till mer skada 

än vad det gör nytta. Allting måste utgå från barnen, deras kunskaper, deras utveckling och 

deras verklighetsbild för att det ska ske en så bra inlärning som möjligt. Barnen behöver även 

känna att ”vi talar med dem och inte till dem” (Høines 2000:34). Genom att tala med barnen 

får läraren en bild över var barnen ligger i sin kunskapsutveckling och kan utifrån dessa 

samtal bygga upp en planering för framtida lektioner. (Høines 2000) 

 

2.5.2 Introduktion av begrepp 

Läraren bör lägga stor vikt vid att eleverna förstår de grundläggande matematiska begreppen. 

Matematik är ett abstrakt ämne och det är därför viktigt att eleverna förstår de begrepp som 

kommer på tal i samband med matematiken och matematikinlärningen. Utan denna förståelse 

är det svårt att ta del av ämnet. Det kan dessutom uppkomma många situationer då elever och 

lärare missuppfattar varandra på grund av just avsaknaden av begrepp. Även språket kan vara 

ett hinder i inlärningen, det är inte alla elever som har språket klart för sig. (Malmer 1992) 

Enligt Malmer blir språket ”därigenom en barriär som utestänger många från 

begreppsbildningen” (Malmer 1992:8). 

 

Om inte eleverna förstår betydelsen av ord så som exempelvis mer, mindre, störst och minst 

skapar detta en förvirring i inlärningen. Det går helt enkelt inte att lära matematik utan en 

förståelse för vissa begrepp. Det är därför angeläget att eleverna lär sig dessa begrepp i ett så 

tidigt skede som möjligt. (Malmer 1992) 

 

2.5.3 Konkret matematik 

Det är många barn som har svårt för att sätta ord på tal som de räknar med. De har inte riktigt 

förståelsen för vad talen betyder eller kan betyda. För att hjälpa dem bör läraren tillhandahålla 
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olika sorts material som till exempel kottar, stenar eller knappar. (Malmer 1984) Med hjälp av 

detta plockmaterial kan eleverna ta på och se talen på ett annat sätt än om de endast vore 

nedskrivna i en bok; de abstrakta talen blir konkreta (Malmer 1990). 

 

Ett material som barn ofta använder sig av är fingrarna. Enligt Malmer är det inte fel att 

använda sig att dessa om det görs på ”rätt” sätt. Författaren skriver dock följande i sin bok 

Kreativ matematik ”[…] det är inte lyckligt om barn blir beroende av dem och ‘fastnar’ i 

ramsräknandet” (Malmer 1990:113).  

 

Tyvärr förknippas konkret material ofta med svaga elever eller med elever i skolår 1. Detta är 

dock fel enligt Malmer, konkret material borde användas i alla stadier och av alla elever. 

Matematik är ett så pass teoretiskt ämne att material kan behövas för att synliggöra 

matematiken hos elever i skolan. Att använda sig av plockmaterial är ingenting som eleverna 

ska behöva skämmas över utan något som ska tas till vara. (Malmer 1992) 

 

2.6 Läromedlet 

Flera studier visar på att läromedlet styr matematikinlärningen i skolan. De visar även att 

läromedlet dominerar de största delarna av matematiklektionerna. Det finns dock lärare som 

har valt att lägga matteboken åt sidan och arbeta helt utan den. (Matematik från början 2000) 

 
Ett läromedel kan dock vara både på gott och ont. En del läromedel stimulerar barnen till att 

vilja lära medan andra läromedel kan vara ensidiga och får barnen att vilja ta avstånd från 

matematiken (Skolverket 2003). De flesta barn tycker att det är spännande att få en 

matematikbok då de börjar skolan. Denna spänning och glädje brukar dock ganska snabbt 

försvinna hos en del barn, särskilt om matematikundervisningen enbart bygger på att arbeta 

med boken. Om läraren väljer att lägga fokus på enbart matteboken finns det stor risk att barn 

får uppfattningen att matematik enbart är att räkna.  Det gäller att, som tidigare nämnts, 

variera sin undervisning för att nå den optimala inlärningen. (Matematik från början 2000) 

 

Att enbart använda sig av matteboken kan även bidra till att det uppstår en sorts tävlan mellan 

eleverna. Eleverna känner en press på sig att försöka hinna med sina klasskamrater och 

reflekterar därför inte över inlärningen utan kämpar för att räkna snabbt. Att de flesta 

läromedel har olika nivåer på sina böcker bidrar inte heller till att eleverna kan känna sig 
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lugna. Istället medverkar detta till en frustration, en frustration att själv räkna i A-boken 

medan kompisen redan har börjat i C-boken. (Stendrup 2001) 

 

Lusten att lära – med fokus på matematik visar dock att det inte är användandet i sig av ett 

läromedel som är den stora frågan utan hur och varför läromedlet används. De flesta 

läromedel bygger inte på att eleverna ska arbeta med dem från pärm till pärm utan att läraren 

kan fördela uppgifterna. Om detta efterföljs och undervisningen blir varierande är det inte fel 

att använda sig av ett läromedel i matematikundervisningen. (Skolverket 2003)  

 

2.7 Individuell planering 

För att eleverna ska kunna utvecklas så bra som möjligt är det viktigt med individanpassning. 

Med individanpassning menas att undervisningen ska vara anpassad till varje enskild individ. 

Alla elever lär olika och därför är det omöjligt att låta alla elever arbeta på samma sätt och i 

samma takt. För de elever som är svaga krävs det extra individanpassning då det är extremt 

viktigt att dessa elever inte hamnar efter redan från början. Hamnar eleverna efter kan det vara 

svårt att ta igen det som missats och samtidigt lära det nya. Eleverna bör även vara medvetna 

om sina svagheter så att de vet vad de behöver arbete mer med. (Malmer 1990) 

 

Det väsentliga är att alla elever får känna att de har möjligheter och att de blir 
bejakade och accepterade. Det kan de endast om de får arbeta med lämpligt stoff 
och på den nivå och i den takt de har förutsättningar för. Då kan de kanske också 
känna motivation, uppleva lust och glädje och inse att ämnet är meningsfullt för 
framtiden. (Malmer 1999:28) 

 

 

2.8 Vad säger läroplanen? 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kan följande läsas om matematik: 
 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” 

(Lärarens handbok 2002:15). 
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I Lpo 94 står det dessutom att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov 

[…] därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lärarens handbok 2002:10). 

Lekens betydelse belyses även i kursplanen, ”särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper” (Lärarens handbok 2002:11). 

 

Under rubriken Skolans uppdrag står det skrivet om hur inlärningen och undervisningen bör 

se ut för att nå kunskap på bästa sätt. ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (Lärarens handbok 2002:12). 

 

2.9 Vad säger kursplanen i matematik? 

Fokus ligger här på vad kursplanen säger angående inlärningen i matematik. Under rubriken 

Ämnets syfte och roll i utbildningen står följande: ”Utbildningen i matematik skall ge eleven 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem” 

(Skolverket 2000:26). Matematikundervisningen ska således främja olika former av inlärning. 

(Skolverket 2000) 

 

Under rubriken Mål att sträva mot poängteras vikten av att eleverna utvecklar sitt intresse för 

matematiken och att de ska kunna förklara sig med hjälp av både muntliga och skriftliga 

resonemang. Vikten av ett mångsidigt lärande framhålls även där. (Skolverket 2000) 

 

2.10 Sammanfattande teoretisk diskussion 

Ovan har jag försökt skapa en förståelse för matematikinlärningen med hjälp av olika 

teoretiska delar. Nedan ska jag försöka väva samman dessa delar till en helhet. 

 

Enligt den här uppsatsens teoretiska utgångspunkter har det visat sig att barnens första möte 

med matematiken kan vara avgörande för barnens fortsatta intresse av ämnet. Barnet bör 

därför möta en matematik som är lustfylld och spännande. Detta kan skapas med hjälp av 

kopplingen mellan elevernas tidigare erfarenheter och skolmatematiken. Det är även av stor 
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vikt att lärarens inställning till matematiken är positiv då hans eller hennes attityd kan 

återspegla sig på barnen. 

 

Vikten av en allsidig undervisning har även poängterats ovan både i uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och i Lpo 94. Förutom räkning och siffror bör matematiken enligt Malmer 

(1990) även innehålla handlingsmatematik och muntligmatematik. Detta innebär att eleverna 

bör göra, pröva, tänka och tala kring matematiken. Den röda tråden bör alltid finnas i centrum 

för ett optimalt lärande. Matematik är ett abstrakt ämne och det räcker inte att enbart arbeta 

utifrån läromedlet, ska matteboken användas bör den användas ”på rätt sätt”. 

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är inte representativa för alla forskare och lärare inom 

matematikområdet, detta är dock en mycket frekvent använd metod inom det här området. 

Viktigt är att poängtera att denna teori inte är den enda möjliga utan att det finns flera teorier 

att bygga upp sin undervisning kring. 

 

3. Metod 

Nedan presenteras de metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för uppsatsens 

empiriska del. Här förs även ett kritiskt resonemang kring val av metoder. 

 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att fokusera min studie kring kvalitativa intervjuer och till liten del även 

observationsstudier. Att använda sig av kvalitativa intervjuer kan innebära att endast 

frågeområdena är angivna men att det även kan finnas fasta frågor. Något som dock inte finns 

är fasta svarsalternativ. Varje intervju är unik och det är viktigt att varje frågeområde 

behandlas på ett ingående sätt, olika intervjuer kan te sig på olika vis då intervjuaren anpassar 

intervjun efter intervjupersonen. Intervjupersonen har dessutom chans att komma med tillägg 

och funderingar. Denna metod bidrar således till möjligheten att samla in en bred och djup 

empiri. 

 

Innan själva intervjun genomförs är det angeläget att informera intervjupersonen om dennes 

rättigheter som råder i samband med de forskningsetiska principerna. Det är viktigt att 
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personen inte känner sig pressad och är väl medveten om att han/hon inte behöver svara på 

alla frågor och att han/hon dessutom kan välja att avbryta intervjun när som helst. 

 

För att få en bra atmosfär kring intervjun är det av stor vikt att intervjuaren försöker skapa en 

god relation mellan sig själv och intervjupersonen. Lyckas de båda parterna att skapa denna 

relation är det mer sannolikt att få sanningsenliga svar under intervjun. Något annat som 

intervjuaren kan tänka på för att inte intervjun ska bli misslyckad är att försöka vara så neutral 

som möjligt och att han/hon inte på något sätt får påverka intervjupersonen att svara på det 

ena eller det andra sättet. (Johansson & Svedner 2001) 

 

En anledning till att jag valde denna metod var att jag på ett så utförligt sätt som möjligt 

skulle lyckas nå mitt syfte, att ta reda på hur lärare väljer att introducera matematiken i skolår 

1. Valet av metod grundar sig även på att jag vill gå lite mer på djupet och ta reda på hur 

lärarna tänker kring dessa val och vad de väljer att lägga fokus på. Finns det någon speciell 

anledning till att just denna introduktion har valts och hur passar läromedlet in i 

introduktionen? Genom kvalitativa intervjuer kan jag få utförliga svar på dessa frågor men 

lärarna kan även komma med egna inlägg om de tycker att det är något speciellt som inte 

tagits upp.  

 

3.2 Observation 

Observationer är inte något som jag har valt att lägga fokus på, men jag tycker ändå att det är 

en viktig del i processen. Min tanke var att vara med och observera under en 

matematiklektion samma dag som intervjun med läraren skulle äga rum. Jag fanns endast i 

klassrummet för att beskåda och föra anteckningar som stöd för minnet. Min avsikt var inte 

att fokusera på något speciellt utan att bara finnas där. 

 

En anledning till att jag valde att ha med observationer är att, som ovan nämnts, kunna skapa 

en avslappnad miljö runt mig och intervjupersonen. Min tanke var att intervjun inte skulle bli 

så stel och att vi skulle kunna prata om och runt matematiklektionen om vi behövde något att 

referera till. Med hjälp av observationerna kunde jag se om det som intervjupersonen sa om 

matematikundervisningen i teorin stämde överens med praktiken. (Johansson & Svedner 

2001) 



 17

3.3 Urval 

Då intervjuerna utgör den empiriska grunden i denna uppsats valde jag med omsorg ut sex 

lärare i skolår 1 som undervisar i matematik. Tanken var att försöka hitta lärare som väljer att 

introducera matematiken på olika sätt.  

 

Jag valde skolor som jag tidigare på något viss varit i kontakt med under min utbildning. 

Detta på grund av att jag inte skulle vara helt ny för lärarna utan att de sedan tidigare skulle 

veta vem jag var. Jag hade dock ingen personlig relation till lärarna eftersom att det kan vara 

svårt att ”upprätthålla vetenskaplig distans till folk man känner” (Esaiasson m.fl. 2004:286). 

Det kan även förekomma att intervjupersonen inte svarar lika öppet om det finns en personlig 

relation mellan denne och intervjuaren (Esaiasson m.fl. 2004). Jag kontaktade sedan 

respektive skola och talade personligen med lärare i skolår 1. De första sex lärarna som 

kontaktades tackade ja och därför valde jag att intervjua dessa. 

 

3.4 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna och frågeområdena arbetades fram utifrån syftet och frågeställningarna, så att 

de skulle svara mot dessa. Frågorna vinklades på ett sådant sätt att det inte gick att svara ja 

eller nej på dem utan att det istället behövs en mer utförlig förklaring.  Jag tog även avstånd 

från varför-frågor då Johansson och Svedner (2001) skriver att dessa frågor bör undvikas. De 

påstår nämligen att svaret på en varför-fråga kan komma fram på ett bättre sätt genom att 

ställa frågorna vad? och hur? Intervjufrågorna var varierande och hade med både huvudfrågor 

och följdfrågor. Följdfrågornas fokus låg på vad?, hur? och på vilket sätt? (Johansson & 

Svedner 2001) Frågorna låg även i en väl genomarbetad struktur där jag hade valt att börja 

intervjun med enklare frågor för att sedan gå in på de för uppsatsen mer centrala frågorna, så 

kallade grand tour-frågor. De enklare frågorna ställdes i ett inledande skede med anledning av 

att intervjupersonen inte skulle kastas rakt in i diskussionen utan att istället få en mjukstart. 

(Esaiasson m.fl. 2004) För att ta del av frågorna se bilaga 1. 

 

Den första intervjun som genomfördes var tänkt som en provintervju. Intervjufrågorna 

fungerade dock som jag tänkt mig och därför behövde jag inte formulera om dem. Den tänkta 

provintervjun användes således som en del i det empiriska materialet.  



 18

3.5 Metodkritik 

Valet av metod grundar sig på undersökningens mål samt formulering av syfte och 

frågeställningar. Den metod som sedan valdes ut är förhoppningsvis den som passar bäst för 

undersökningen, trots detta finns det alltid något som kan tala emot valet av tillvägagångssätt. 

En stor nackdel med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. Denna effekt innefattar 

påverkan från intervjuaren oavsett om den är medveten eller omedveten men även 

intervjupersonens sätt att rätta sig efter frågorna. Resultatet kan bli att intervjupersonen inte 

svarar sanningsenligt. För att förhindra intervjuareffekten bör intervjuaren hålla sig neutral, 

vilket innebär att tänka på val av kläder, tonläge, den personliga kontakten samt att även vara 

väl medveten om risken för intervjuareffekt. (Esaiasson m.fl. 2004) 

 

Det finns flera nackdelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer, Steinar Kvale 

presenterar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) inte mindre än 10 

standardreaktioner på denna metod. Han tar bland annat upp att metoden inte är generaliserbar 

och att den inte är intersubjektiv, utan att olika läsare kan tolka intervjutexten på olika sätt och 

ge den olika innebörd. Kvale menar även att ledande frågor kan bidra till att intervjupersonen 

inte svarar sanningsenligt, dessa bör därför undvikas. Det bör dock poängteras att de 

nackdelar som författaren presenterar kommer från andra forskarläger och forskare som utgår 

från ett kvantitativt synsätt. Kvale menar dock att flertalet av dessa påstådda brister i själva 

verket är den kvalitativa intervjuns styrka, varpå han metodiskt förkastar och konstruktivt 

resonerar kring dessa. 

 

Trots att kvalitativa intervjuer är väl ansedda och användbara inom många områden rörande 

vetenskaplig forskning är det mycket viktigt att möta den kritik som framkommer mot 

metoden. Så länge uppsatsskribenten är medveten om de olika nackdelarna och inte ignorerar 

dem menar Kvale att metoden bör kunna nyttjas. (Kvale 1997) 

 

Trots nackdelarna med denna metod anser jag att den kvalitativa intervjumetoden är den rätta 

för min undersökning. Anledningen är, som ovan nämnts, att jag vill undersöka djupet i en 

tämligen smal fråga, dessutom är uppsatsens syfte inte av den karaktär att svaret går att finna i 

redan publicerad litteratur. 
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Vad som kan ses som en nackdel med mina referenser är att Gudrun Malmer är 

överrepresenterad. Dock är detta något som är medvetet då Malmer enligt Nationellt centrum 

för matematikutbildning (NCM) ”är unik i svensk skolutveckling och en matematikpedagog i 

ordets bästa bemärkelse” (Johansson & Emanuelsson 2006: http://ncm.gu.se/index.php? 

name=19991025-150) 

 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder ungefär samma sak som ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi 

avser att undersöka” (Bjereld m.fl. 2002:108). Det betyder alltså att det som undersöks ska 

stämma överens med uppsatsens syfte. Jag anser att jag har en relativt hög validitet på min 

studie. Mitt syfte är att undersöka hur några olika lärare väljer att introducera matematikämnet 

i skolår 1 och vad de väljer att lägga fokus på. Detta tycker jag att jag har fokuserat kring, 

både vad det gäller den teoretiska delen och även vad det gäller intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna är uppbyggda på så sätt att de ska svara på mina frågeställningar i syftet. 

 

”Om validiteten är beroende på vad det är som mäts, så är reliabiliteten beroende på hur det 

mäts” (Bjereld m.fl. 2002:111). Reliabiliteten har alltså att göra med hur undersökningen går 

till och noggrannheten i denna. Kvalitativa intervjuer har inte lika hög reliabilitet som 

strukturerade intervjuer. Detta i och med att den kvalitativa formen är mer öppen. Frågorna 

kan ställas på olika sätt och i olika följder, den intervjuade kan även komma med funderingar 

och utsvävningar. Trots detta bör reliabiliteten anses hög då de kvalitativa intervjuerna i 

denna uppsats har genomförts på ett sätt som motsvarar de högt ställda kraven på 

genomförande. I min studie har jag även delvis tänkt utgå från observationer som en 

inledande del till mina intervjuer. Dessa observationer kommer att se olika ut och därför 

kommer även intervjuerna att ta olika form. För att stärka reliabiliteten i min studie har jag 

valt att spela in alla intervjuer och kan på så sätt lyssna på dem om och om igen men även 

veta exakt vad respektive lärare har sagt. Dock kan användandet av bandspelare även vara en 

nackdel då intervjupersonerna kan uppfatta tanken att bli inspelade på band som störande och 

svarar där med inte fullständigt. 

 

Generaliserbarheten, det vill säga ”på vilken grad resultaten kan generaliseras och gälla för 

mer än det material som använts” (Johansson & Svedner 2001:72) är inte särskilt hög i denna 

studie. Intervjuerna sträcker sig till sex stycken lärare och dessa kan omöjligt anses 
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representera alla lärare. Mitt syfte är dock inte att få reda på hur alla lärare undervisar utan 

istället att undersöka hur några lärare ser på introduktionen. 

 

3.6 Genomförande och bearbetning 

Efter att ha arbetat fram frågor som jag ansåg relevanta för mitt syfte och mina 

frågeställningar tog jag kontakt med lärare som undervisar i matematik i skolår 1. Dessa lärare 

var som tidigare nämnts sex stycken och de arbetar på fyra olika skolor. Storleken på orterna 

där skolorna ligger varierar, en skola ligger i en medelstor stad, en annan i ett större samhälle, 

en tredje i ett mindre samhälle och den fjärde i ett litet samhälle. Intervjuerna genomfördes 

2006 under veckorna 17 och 18. En lärare per dag intervjuades för att jag skulle vara så 

fokuserad som möjligt på just den läraren och den skolan. Innan intervjuerna var jag med på 

en matematiklektion hos vardera lärare och observerade. Genom dessa observationer fick jag 

ta del av hur läraren undervisade, vilken stämning det var i klassrummet samt hur 

klassrummet och arbetsmiljön såg ut. Efter observationerna hade jag dessutom något att 

relatera till under intervjun då jag pratade med den aktuella läraren. Under 

observationstillfällena höll jag mig passiv och antecknade olika iakttagelser som jag gjorde.  

 

Efter avslutad lektion fick jag tillfälle att sitta ned med läraren medan assistenter eller 

liknande tog hand om klassen. Jag började med att informera läraren om de olika 

forskningsetiska principer som finns: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, detta då det är viktigt att läraren känner till sina 

rättigheter. I samband med dessa regler informerade jag även om att jag skulle spela in 

intervjun på band och att endast jag skulle ha tillgång till bandet om inte examinatorn önskade 

ta del av det. Bandet skulle dessutom raderas så snart som uppsatsen var examinerad. Ingen av 

de sex lärarna hade något att invända mot detta och intervjun sattes därmed igång. 

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum så att vi skulle vara ostörda och för att inspelningen 

skulle kunna äga rum. Intervjuerna började med några allmänna frågor för att sedan komma in 

på de mer centrala frågorna för uppsatsen. Varje intervju varade mellan 25-40 minuter.  

 

Efter att alla intervjuer var genomförda valde jag att presentera svaren i uppsatsen utifrån 

varje fråga istället för utifrån deltagande lärare. Anledningen till detta beslut vilar på att jag 

bedömde det mer fruktbart för min analys att dela upp det på detta sätt. Intervjusvaren 

presenteras i en sammanfattande omskrivning istället för i direkta citat då detta skulle bli 
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alldeles för omfattande samt att svaren på de olika frågorna går in i varandra. Jag valde 

således denna metod då den i uppkommen situation framstod som det bästa alternativet.   

 

4. Resultat och Analys 

Nedan följer en presentation av den empiri som intervjufrågorna har lett fram till. 

Resultatredovisningen sker i form av en presentation där svaren var för sig presenteras utifrån 

de frågor som ställts. Efter varje fråga och svar följer en analys som är kopplad till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter.  

 

4. 1 Presentation av intervjuade lärare 

Lärare 1 

Kön:  kvinna 

Utbildning:  är utbildad lågstadielärare och har där med läst 5 poäng matematik. Hon tog 

examen 1987. 

Skola: undervisar i skolår 1 på en F-9-skola. Skolan ligger i ett större samhälle. 

 

Lärare 2 

Kön: kvinna 

Utbildning: är utbildad 1-7 lärare i svenska/SO men har dock läst 10 poäng matematik. Tog 

examen 1996. 

Skola: undervisar i skolår F-1 på en F-9-skola. Skolan ligger i ett mindre samhälle. 

 

Lärare 3 

Kön: man 

Utbildning:  är utbildad 1-7 lärare i svenska/SO men har dock läst till 15 poäng matematik. 

Tog examen 2000. 

Skola: undervisar i skolår F-1 på en F-9-skola. Skolan ligger i ett mindre samhälle. 

 

 

 

 



 22

Lärare 4  

Kön: kvinna 

Utbildning:  är utbildad lågstadielärare och tog examen 1977. Har läst till 5 poäng matematik 

hösten 2005. 

Skola: undervisar i skolår 1 på en F-6-skola. Skolan ligger i en medelstor stad. 

 

Lärare 5 

Kön: kvinna 

Utbildning: är utbildad lågstadielärare och har behörighet att undervisa i matematik. Hon tog 

examen 1976. 

Skola: undervisar i skolår 1 på en F-9-skola. Skolan ligger i ett större samhälle. 

 

Lärare 6 

Kön:  kvinna 

Utbildning: är utbildad lågstadielärare och har behörighet att undervisa i matematik. Hon tog 

examen 1974. 

Skola: undervisar i skolår 1 på en F-6-skola. Skolan ligger i ett litet samhälle. 

 

4.2 Undervisningen i ett inledande skede 

Hur bygger du upp undervisningen i ett inledande skede, det vill säga elevernas första 

kontakt med matematiken i skolår 1? 

  

Lärare 1 

Lärare 1 har valt att arbeta mycket med antalsuppfattning med hjälp av multilinkklossar 

(klossar i olika färger som kan byggas ihop i olika konstellationer) och sifferkort i ett 

inledande skede. Barnen lägger ett tal med klossar och visar sedan med hjälp av sifferkorten 

hur mycket det blev. Efter det så kommer boken allt mer och i den så fortsätter det med 

antalsuppfattning och sifferträning. Klassen arbetar dessutom mycket med att räkna saker, 

lampor i taket, böcker i bokhyllan och så vidare. Först och främst arbetar de med siffrorna ett-

fem. Lärare 1 anser följaktligen att steg ett bör vara att eleverna kan koppla siffran till antalet, 

men framhäver även att det går att göra på andra sätt.  
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Lärare 2 

Detta läsår var lite speciellt för lärare 2: s del då hon kom tillbaka från sin mammaledighet. 

Hon kände inte eleverna alls, så det blev inte riktigt som det hade blivit om hon hade känt 

dem tidigare. Lärare 2 har inte själv haft möjlighet att välja läromedel utan blev tilldelad ett. 

Hon känner dock att de mål som hon har uppsatta för skolår 1 finns ganska väl återgivna i det 

valda läromedlet. Eftersom att hon inte kände barnen så valde hon att göra en fördiagnos med 

samtliga barn. När fördiagnosen var gjord fick eleverna sin mattebok och de började så smått i 

den samtidigt som de arbetade parallellt med olika lekar, spel och plockmaterial. Fokus i 

början på matteboken ligger på antalsuppfattning, jämförelse och sambandet antal och siffra.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 har valt att bygg upp den första undervisningen kring mycket matteprat. Han tycker 

inte att han introducerar matematiken för eleverna utan att den redan har blivit introducerad 

tidigare. Han säger istället att han mer känner av läget, vad eleverna har för kunskaper och så 

börjar de arbeta därifrån. Han lär dem att tänka matte och ger dem redskap för att kunna 

utveckla och arbeta med matematik. Lärare 3 lägger även fokus på taluppfattning och de tre 

första tecknen, plus, minus och lika med och han tycker att eleverna bör använda dessa tecken 

så fort som möjligt. Relationer hur mycket någonting är tycker han dessutom är av stor vikt, 

är det tio eller 100 fingrar som hålls upp. Hans största fokus ligger på att fånga upp eleverna 

där de är och fortsätta därifrån.  

 

Lärare 4 

Lärare 4 utgår från varje tal och arbetar jättemycket med ett tal i taget. Hon börjar på talet fem 

och utgår från handen. Eleverna har även plockat mycket med material så som klossar.  De 

har då byggt olika saker som blivit fem och sedan har de gått vidare med de andra siffrorna på 

liknande sätt. Idén att utgå från händerna fick lärare 4 av Bodil Jönsson som föreläste om 

denna metod och lärare 4 har därefter valt att anamma hennes teori.  

 

Lärare 5 

Lärare 5 börjar med att kontrollera att alla elever kan pekräkna. Därefter är det mycket med 

sifferskrivningen, de byggde också med multilinkklossar och skrev siffror, det var först och 

främst till talet tio, plus och minus. I boken behandlas även geometriska figurer.  
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Lärare 6 

Lärare 6 har valt att utgå mycket från praktiskt arbete i inledningen på termin 1. Innan 

matteboken introduceras så arbetar de mycket med att sortera, jämföra mängder, större än och 

mindre än och eleverna utgå även från sina kroppar då de jämför hur stort någonting är. 

Denna träning behövs för att öva in de matematiska begreppen säger lärare 6. Förutom att 

arbeta med praktiskt material pratar eleverna även mycket matte i början. Läraren poängterar 

även att eleverna är väldigt sugna på en mattebok då de börjar skolan.  

 

Analys 

Samtliga lärare tycker att den första inlärningen i matematik bör kretsa kring 

antalsuppfattning och sifferträning. De tycker även att fokus bör läggas på att få eleverna att 

se sambandet mellan antal och siffra. Något annat som lärarna relaterar till den första 

inlärningen är konkret material; med hjälp av material blir det lättare för eleverna att få 

förståelse för matematiken. Tecken som plus, minus och lika med bör även introduceras i 

början av inlärningen anser de flesta lärarna. Det finns inte bara ett sätt att introducera eller att 

undervisa på i matematik framkommer det ur skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på 

matematik (2003). I rapporten kommer det även fram att det är viktigt med variation i 

undervisningen eftersom att olika elever lär på olika sätt. Man kan därför inte säga att en 

introduktion är bättre än den andra då detta helt beror på elevernas tidigare erfarenheter och 

lärarens sätt att undervisa. Det viktiga är dock att introduktionen är anpassad så att den passar 

alla elever.  

 

4.3 Elevers tidigare erfarenheter 

På vilket sätt utgår du från elevernas tidigare erfarenheter då du planerar upp 

undervisningen?  

 

Lärare 1 

Lärare 1 anser att elevernas tidigare erfarenheter kommer in automatiskt i undervisningen. 

Hon menar även att det är viktigt att ta tillvara på dessa erfarenheter och att låta eleverna få 

berätta hur de har tänkt. Kanske hjälper detta andra elever som ännu inte kommit på lösningen 

på uppgiften att utveckla nya tankar. Läraren visar även på att det är okej att tänka på olika 

sätt. Lärare 1 säger att hennes förslag på lösningar bara är tips och att barnen får räkna som de 

vill. Det är bra att lyssna på barnens funderingar och få reda på hur de har tänkt. 
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I förskoleklassen arbetade eleverna med antalsuppfattning och räknade bland annat föremål i 

rummet. De använde sig inte av någon bok. Däremot kom matematiken in i leken då de bland 

annat lekte affär. Lärare 1 har valt att bygga vidare på antalsuppfattningen i skolår 1. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 utgår från den fördiagnos som hon gör i början på terminen och i och med den kan 

hon se vilka förkunskaper eleverna har i matematik. Hon diskuterar även med förskolelärarna 

för att ta del av vad eleverna har arbetat med där. 

 

Lärare 3 

I förskoleklassen arbetar eleverna med en mattebok som heter Flex, i den tränar de siffrorna 

ett till tio. Boken är uppbyggd mycket kring att måla, fylla i och att leka. Lärare 3 bygger 

sedan vidare på de kunskaper eleverna har när de kommer till honom. 

 

Lärare 4 

I förskoleklassen har barnen arbetat en del med konkret material och haft mycket 

sorteringsövningar. Lärare 4 har därför valt att arbeta lite runt det och att se antal, hon 

försöker därmed knyta ihop förskolearbetet med skolarbetet.  

 

Lärare 5 

Någon mattebok har inte förekommit i förskoleklassen enligt lärare 5 för övrigt så vet hon inte 

hur de har arbetat med matematiken i förskolan. Hon tror dock att det har kommit in naturligt 

i deras arbete med olika saker. Hon tycker även att det kan vara svårt att bygga vidare på det 

arbete som barnen gjort på förskolan. Lärare 5 har istället valt att utgå från samtal som hon 

har med förskolelärarna där hon får reda på vilka elever som är svaga respektive speciellt 

duktiga. Alla elever börjar med samma sak i ettan och efterhand så ser läraren tydligare vilka 

som har det lite svårare och vilka som har det lite lättare för sig.   

 

Lärare 6 

I förskoleklassen har eleverna arbetat med arbetsblad där de övade på att jämföra, sortera, 

måla bilder och att träna de matematiska begreppen. Med anledning av bland annat arbetet i 

förskolan försöker lärare 6 att fånga upp eleverna där de är. Hon utgår även från en diagnos 

som hon gör när eleverna börjar i hennes klass. Utifrån diagnosen kan hon sedan anpassa sin 

undervisning efter de olika förmågor som eleverna har. Hon menar även att eleverna inte ska 
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behöva sitta och träna på sådant som de är stensäkra på utan att de ska gå vidare i sin 

utveckling. 

 
 
Analys 

Många av lärarna är medvetna om hur eleverna har arbetat med matematik i förskolan. De 

lärare som inte har haft tillfälle att ta del av barnens arbete där har i efterhand samtalat med 

förskolelärarna och försökt att bilda sig en så tydlig uppfattning som möjligt över barnens 

förkunskaper i matematik. För att ytterligare få en förståelse för barnens kunskaper har ett par 

av lärarna valt att göra diagnoser på barnen. Att ta tillvara elevernas tidigare kunskaper inom 

matematik är betydelsefullt menar Ahlberg i boken Matematik från början (2000). Hon tycker 

även att det är lärarens uppdrag att få eleverna att se sambandet mellan deras tidigare 

erfarenheter och den nya skolmatematiken. 

 

Høines har som tidigare nämnts skrivit följande i sin bok Matematik som språk, ”genom att 

lära känna, utveckla och visa respekt för förstaklassarnas kunskaper hittar vi rätt utgångspunkt 

för vårt arbete” (2000:34). Denna tanke verkar ha funnits hos de flesta av lärarna då de 

planerat upp sin undervisning. Lärare 1 säger bland annat att hon lägger stor vikt vid att lyssna 

till eleverna och att låta dem förklara hur de tänker, av detta kan nämligen både hon och 

eleverna lära sig mycket. Betydelsen av att ta tillvara elevernas tidigare kunskaper kan vara av 

avgörande vikt för deras fortsatta intresse för matematiken. Om eleverna inte ser nyttan med 

den och inte kan koppla den till verkligheten kan det olyckligt nog leda till att 

matematikintresset försvinner lika snabbt som det kom. (Matematik från början 2000) 

 

4.4 Individanpassning 

På vilket sätt är din undervisning individanpassad? 

 

Lärare 1 

Alla elever utgår från samma bok och alla arbetar med bassidorna i boken. För de elever som 

är räknar lite snabbare finns det något som kallas för klöversidor i boken. Klöversidorna 

består av extrauppgifter som är lite svårare. Efter varje avslutat kapitel gör barnen en diagnos 

i en utvärderingsbok och där ser läraren att barnen har klarat av grundkursen. De elever som 
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är snabba hinner kanske även med fler sidor eller extrablad. Alla behöver inte göra allt utan 

eleverna gör det som passar dem själva. 

 

Lärare 2 

Eleverna har ett arbetsschema som de arbetar med och olika barn kan få olika scheman 

beroende på vad de behöver träna på. För de elever som är snabba finns det extradiagnoser i 

boken som de kan arbeta med men läraren plockar även in extra övningar och 

kopieringsunderlag om det behövs. Eleverna har även en läxbok där läraren kan ge dem 

individuella läxor om det är något speciellt som de behöver träna mer på. Lärare 2 anser att 

kravet på att individanpassa undervisningen blir större när barnen blir äldre. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 har valt att individanpassa sitt arbetssätt genom att lägga in extrauppgifter, mellan 

kapitlen i matteboken, för de barn som är snabba. Dessa extrauppgifter består av ett häfte. Det 

finns ett häfte till varje kapitel i stegrande svårighetsgrad. Totalt finns det sju häften.  

 

Lärare 4 

Ett bra självförtroende är a och o anser lärare 4 och därför tänker hon till en extra gång innan 

hon ger eleverna olika uppgifter. Vet hon att det är någon elev som inte klarar av uppgiften så 

sätter hon inte den i händerna på eleven för att då blir det ett misslyckande och det är absolut 

inte meningen. Hon anser därför att det är viktigt att känna sina elever så att rätt krav ställs på 

dem. 

 

Lärare 5 

Eleverna arbetar i sin egen takt i boken och för de elever som är snabba finns det extra sidor i 

boken som är lite svårare, klöversidor, och dessa behöver inte alla arbeta med. De som hinner 

och klarar av dem arbetar med dessa annars hoppar eleverna över dem. Eleverna får dessutom 

välja vilka klöversidor de vill arbeta med och de kan ta dem i vilken ordning de vill. Är det 

någon sida som eleven inte klarar av så kan han/hon hoppa över den.  

 

Lärare 6 

Lärare 6 tycker inte att hennes undervisning är så individanpassad som hon skulle önska. Som 

det ser ut idag så följer alla elever ganska mycket boken och för de elever som är extra 

duktiga stryks en del sidor bort och sedan ges dessa elever andra uppgifter som är lite svårare. 
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Tidigare fick eleverna arbeta i sin egen takt i boken men det får de inte längre på grund av att 

de inte lär sig på ett lika effektivt sätt då anser lärare 6.  

 

Analys 

Nästan alla lärare har valt att mer eller mindre individanpassa undervisningen för de elever 

som är snabba. Är eleverna snabba får de arbeta vidare med liknande uppgifter eller andra 

extrauppgifter. Endast en lärare har valt att lägga tyngdpunkten på de svaga eleverna, denna 

lärare anser nämligen att elevernas självförtroende är viktigt och att det bör bibehållas. Vikten 

av ett intakt självförtroende är något som även Malmer och Ahlberg har valt att ta fasta på. Ett 

lågt självförtroende bidrar inte till ett ökat intresse för matematiken. Malmer utvecklar även 

detta i sin bok Bra matematik för alla (1999) där hon skriver att alla elever måste få känna sig 

accepterade och känna att de utvecklas på sin egen nivå, för först då kan de njuta av ämnet. 

 

4.5 Läromedlet 

Använder du dig av lärobok och/eller annat läromedel?  

 

Lärare 1 

Lärare 1 använder sig av ett läromedel som heter Tänk och räkna (Gleerups). Hon anser inte 

att eleverna behöver arbeta med boken från pärm till pärm utan att hon kan välja att hoppa lite 

som hon vill. Lärarhandledningen är bra och ger tips och idéer som läraren kan ta del av. 

Lärare 1 har inga stopp i boken utan eleverna får arbeta i sin egen takt. När ett kapitel är klart 

gör eleverna utvärderingsboken och när läraren har sett att det är okej så får eleverna arbeta 

vidare.  

 

Lärare 2 

Läromedlet som lärare 2 har valt att använda sig av heter Matteboken av Rockström och Lantz 

(Bonniers förlag).  Kapitlen i Matteboken är inte så omfattande så de hinner alla elever med 

att göra. Några elever hinner dessutom med mer och då får de exempelvis arbeta med 

räknesagor eller några andra extrauppgifter.  
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Lärare 3 

Även lärare 3 använder sig av läromedlet Matteboken (Bonniers förlag). Eleverna arbetar 

själva med kapitlen och om de är snabbt klara får de ett extrahäfte. Läraren har även annat 

plockmaterial som architek, det är viktigt att eleverna får arbeta med händerna också och inte 

bara sitta och skriva vilket blir drygt säger lärare 3.  

 

Lärare 4 

Lärare 4 har valt att inte använda sig av någon lärobok i skolår 1. Hon har istället valt att 

fokusera på plockmaterial, där Gleerups förlag har haft bra material med exempelvis 

sifferkort. Hon har även använt sig av multilinkklossar, kapsyler och annat plockmaterial som 

dominobrickor och andra spel där eleverna har fått arbeta med exempelvis dubbelt och 

hälften. Lärare 4 anser att det finns att göra utan mattebok och att det är kul och utmanande att 

arbeta på detta sätt. 

 

Lärare 5 

Använder sig av matteboken Tänk och räkna (Gleerups). Till detta läromedel tillhör även en 

hel del konkret material som används parallellt med boken. 

 

Lärare 6 

Lärare 6 använder sig liksom två av de övriga lärarna av läromedlet Matteboken (Bonniers 

förlag). Läromedlet styr arbetsgången till viss del tycker lärare 6 dock anser hon att 

matteboken är lite väl ojämn ibland. Först kommer plus och sedan kommer två sidor minus 

efter det följer klockan och sedan så ska eleverna mäta. Hon anser att detta arbetssätt är 

förvillande för barnen därför har hon valt att hoppa lite i boken ibland. De brukar även arbeta 

med vissa teman så som exempelvis klockan och då arbetar de med alla klocksidor i boken 

och tar in material så som klockor i klassrummet. Med hjälp av läromedlet så vet läraren dock 

att hon inte missar några moment och det tycker hon är bra. 

 

Analys 

Det är endast en av sex lärare som har valt att arbeta helt utan mattebok. Det är två lärare som 

har valt att arbeta med Tänk och räkna från Gleerups förlag och tre lärare som har valt 

Matteboken från Bonniers förlag. Att bruka ett läromedel kan både vara på gott och ont. 

Läromedlet kan både bidra till viljan att lära men det kan även få eleverna till att vilja ta 

avstånd från matematiken, detta kan man läsa i skolverkets rapport Lusten att lära med fokus 
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på matematik (2003). I rapporten står det dessutom att det inte är användandet av ett 

läromedel i sig som är avgörande för inlärningen, utan att det istället beror på hur läraren 

använder sig av läromedlet och orsaken till att läraren har valt att använda sig av just det 

aktuella sättet. Vid en vidare läsning i rapporten ges att de flesta läromedel inte är uppbyggda 

på ett sådant sätt att eleverna ska arbeta med dem från pärm till pärm, något som ett par av de 

intervjuade lärarna har anammat.  

 

 

När tycker du att man bör introducera en lärobok? 

 

Lärare 1 

Lärobok eller inte är en fråga som lärare 1 har ställt sig. Hon kom fram till att det visst går att 

arbeta utan lärobok men att det kräver lite mer av läraren. Det positiva med en mattebok är att 

läraren har någonting att hänga upp undervisningen på och hon har kommit fram till att arbete 

med lärobok passar henne bäst. Hon anser inte att eleverna behöver en mattebok de första 

veckorna i ettan, men efter ett par veckor. Hon säger även att eleverna älskar att få en lärobok.  

 

Lärare 2 

Lärare 2 menar att det beror på vilken grupp det gäller och lite på vilket läromedel som ska 

användas när introduktionen av läromedlet bör ske. Används det läromedel som hon har valt, 

Matteboken (Bonniers förlag), så anser hon att hela året behövs för att hinna med boken. Men 

det finns som bekant andra läromedel, de hade tidigare haft boken Flex (Gleerups) och den 

tyckte hon var lättare att individanpassa än vad Matteboken är. Flex börjar eleverna med redan 

i förskoleklass men Matteboken finns inte för förskoleklass, så det beror alltså på vilket 

läromedel som har valts när introduktionen tidigast kan ske.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 tycker att introduktionen av ett läromedel kan ske så fort barnet vill, men läraren ska 

inte tvinga på dem en lärobok. Dock är eleverna ofta sugna och laddade då de börjar ettan och 

vill gärna ha en bok. Om läraren inte har fått någon signal från barnen innan att det inte är 

okej så kan läromedlet användas från början. Det är dock viktigt att inte välta någon på vägen, 

det är naturligtvis inte meningen att göra dem skoltrötta redan i ettan.  
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Lärare 4 

Lärare 4 är just nu uppe i den fas då hon funderar på om hon ska skaffa ett läromedel till nästa 

termin. Hon har under ettan känt att hon har fått producera en del material själv och skulle 

tycka att det kanske vore skönt att ha en mattebok som stöd. Hon känner sig dock fortfarande 

lite tveksam men det lutar nog mot att hon ska köpa in matteböcker. Den största anledningen 

är att hon har hittat en mattebok som hon tycker verkar bra, Tänk och räkna. Den verkar så 

väl genomarbetad säger hon, det är inte så mycket räkna plus och minus utan det är många 

andra stimulerande uppgifter runt omkring.  

 

Lärare 5 

Det räcker att introducera ett läromedel i ettan. I förskolan tycker jag inte att eleverna ska ha 

lärobok, där tycker jag att de ska lära sig på andra sätt säger lärare 5. Hon har även funderat 

på om hon ska strunta i läroboken helt men har kommit fram till att hon gärna vill ha en bok 

att stödja sig emot. Hon tycker dock inte att eleverna behöver göra allt i en mattebok, hon kan 

stryka sidor både för svaga och duktiga elever om hon inte tycker att uppgifterna är bra. Hon 

poängterar även att barnen tycker att det är kul med en mattebok. 

 

Lärare 6 

Lärare 6 för liksom ett par andra lärare i intervjun ett resonemang kring lärobokens vara eller 

icke vara. Hon kommer dock fram till, liksom de andra lärarna, att det kan vara ganska skönt 

att ha en mattebok att luta sig emot. Har man inte ett läromedel så kräver det en hel del av dig 

som lärare säger hon inte minst vad det gäller att fabricera material. En nackdel med att ha ett 

fast läromedel tycker hon är att läromedlet styr upp undervisningen en hel del, men även att 

det styr upp eleverna då de vill arbeta med alla sidor i boken och inte hoppa över någon. 

Lärare 6 introducerar sin lärobok för eleverna efter ungefär tre veckor men hon menar även att 

det kan vara lätt att introducera boken lite för tidigt då eleverna gärna vill ha en bok då de 

börjar skolan. 

 

Analys 

När lärarna anser att läromedlet ska introduceras är individuellt, de flesta tycker dock att det 

bör ske någon gång efter ett par veckor i skolår 1. Ett par av lärarna framhåller även att 

elevgruppen och läromedlets utformning spelar in när introduktionen bör ske. Som tidigare 

nämnts är det flera lärare som ställer sig frågan: lärobok eller inte. De ifrågasätter sitt 

arbetssätt men samtliga lärare, som arbetar med ett läromedel, kommer ändock fram till att de 
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vill ha ett läromedel att stödja sig emot. Ett annat resultat som kommit fram är att nästan alla 

lärare säger att eleverna längtar efter en mattebok och att de tycker om att ha en bok. Detta är 

även något som Ahlberg skriver om i sin bok Barn och matematik (1995), dock understryker 

hon betydelsen av att hålla denna glädje vid liv. Enligt rapporten Lusten att lära med fokus på 

matematik (2003) tappar ofta barnen denna glädje och motivation ju äldre de blir.  

Anmärkningsvärt är även att den lärare som inte har något läromedel funderar på att använda 

sig av ett i framtiden. 

 

 

Hur mycket styr läromedlet den första inlärningen i matematiken? 

 

Lärare 1 

Läromedlet styr inte den första inlärningen i matematik enligt lärare 1, men det beror kanske 

på erfarenhet lägger hon till. Om en lärare är ny så styr det kanske lite mer än om man har 

arbetat flera år. Har en lärare mer erfarenhet så vågar denne mer och kan anpassa 

undervisningen efter sig själv.  

 

Lärare 2 

Om läromedlet är väl förenligt med målen så styr det en hel del tycker lärare 2. Om 

läromedlet är uppbyggt efter vad läraren tror på och vad denne tycker så kan man slappna av 

och tycka att det är skönt. Är det däremot inte det så får läraren bygga upp det helt 

annorlunda. Läromedlet styr därmed en del men inte allt.  

 

Lärare 3 

Den första inlärningen i matematiken tycker inte lärare 3 att läromedlet styr alls för den börjar 

redan i 3-4 årsåldern enligt honom. Däremot så bestämmer han nu till exempel om de ska 

arbeta med skriftlig huvudräkning eller med algoritmer. Han ser både för och nackdelar med 

båda.   

 

Lärare 4 

Läromedlet styr inte lärare 4:s undervisning utan hon utgår från talen. 
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Lärare 5 

Lärare 5 styrs ganska mycket av sitt läromedel just nu beroende på att det är helt nytt för 

henne. Förutom boken så ska det även användas geometriska figurer och multilinkklossar som 

ska brukas för att kunna bygga tredimensionellt. Tycker hon att något i läromedlet inte passar 

hennes undervisning så kan hon frångå det, hittar hon några andra uppgifter eller övningar 

som är bättre så väljer hon att arbeta med dem istället. I ettan tycker hon att det bör finnas en 

ganska klar struktur och att det sedan i tvåan kan vara lättare att ändra mer.  

 

Lärare 6 

Läromedlet styr så mycket som läraren låter det styra säger lärare 6. Hon antyder även att det 

är väldigt lätt hänt att läraren har boken som bas och utgår ifrån den men att läraren sedan kan 

plocka in eget material i anslutning till de momenten som finns i boken.  

 

Analys 

Resultatet på denna fråga visar att fler än hälften av lärarna inte anser sig styras av läromedlet, 

något som inte överrensstämmer med teorin i boken Matematik från början (2000) där det står 

att flera studier visar på att läromedlet styr matematiken i skolan. Flera av de intervjuade 

lärarna framhäver dock att läromedlet styr så mycket som man låter det styra. De lärare som 

säger sig styras av sitt läromedel menar att anledningen till detta är att de har ett nytt 

läromedel och att de därför behöver uppbackning av boken. Lärare 3 anser inte alls att han 

styr över den första inlärningen utan att den första inlärningen sker hos barnen redan i 3-4 

årsålder. Detta instämmer Doverborg och Pramling Samuelsson i, genom sin bok 

Förskolebarn i matematikens värld (1999).  

 

 

Hur hänger det aktuella läromedlet samman med din önskan att bedriva         

undervisningen?   

 

Lärare 1 

I och med att läromedlet (Tänk och räkna) är nytt så tycker hon att det är bra och att det 

fungerar så som hon har tänkt sig. Vad som gör detta läromedel så bra enligt henne är att 

boken varvas med praktiska aktiviteter. Till läromedlet tillhör även multilinkklossar, 

geobräden (en bräda med ett antal spikar som man kan använda för att skapa olika 

geometriska figurer) och geometriska figurer i papper bland annat. Läromedlet bygger på att 
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eleverna ska koppla det praktiska arbetet till boken och att de ska se ett samband mellan 

dessa. Får eleverna för lite av något moment i boken kan läraren ta ut det momentet och 

arbeta vidare med det vid sidan av boken.  

 

Lärare 2 

Matteboken lägger tyngdpunkten på det som lärare 2 tycker är viktigt nämligen taluppfattning. 

Men den bygger även på att få en automatik och en förståelse för lilla och stora plus och lilla 

och stora minus samt att se logiken. Inledningen på varje kapitel består av en bild som 

inbjuder till att diskutera matematik, vilket är viktigt. Det finns även en hel del om 

mattespråket med begrepp och liknande vilket lärare 2 tycker eleverna behöver öva på. Även 

lärarhandledningen är bra och består av en hel del tips och idéer som läraren kan ta del av. 

Något som läraren kan sakna i läromedlet är variationen mellan skriftlig huvudräkning och 

algoritmer. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 svarade följande: ”Man älskar ju inte allt i en mattebok det gör man ju inte man får ta 

det onda med det goda.” Lärare 3 har tillsammans med sitt arbetslag tänkt ut vad de tycker är 

viktigt i matematiken och utifrån det så har de valt detta läromedel (Matteboken). Lärare 3 

tycker att läromedlet är bra på grund av bland annat att det inte introducerar algoritmer för 

tidigt och för att det inte blir så statiskt. Uppgifterna är uppbyggda på olika sätt så att de 

kanske har plockat bort ett tal i mitten, början eller också att det fattas svar och ibland står lika 

med tecknet till vänster. Detta får eleverna att tänka till och det anser lärare 3 är viktigt. 

 

Lärare 4 

På grund av att lärare 4 inte använde sig av något läromedel så ställdes inte denna fråga. 

 

Lärare 5 

Det aktuella läromedlet (Tänk och räkna) är helt nytt för lärare 5. Hon läste om det och tyckte 

att det verkade bra samt att läromedlet hade fått väldigt fina omdömen. Lärare 5 tycker mer 

och mer om läromedlet. Hon poängterar att det viktiga inte är att hinna bli klar med boken 

utan att eleverna tar det i sin takt. Det är inte mycket som hon tycker är dåligt med boken, hon 

kände dock att den första delen av läromedlet var lite tråkig då det var mycket siffror. Hon 

skulle dessutom vilja ha lite mer av lärarhandledningen, den tycker hon är lite enformig. Å 

ena sidan så får hon själv tänka till lite, å andra sidan tycker hon att om läromedelsförfattarna 
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har en tanke med ett visst material så bör de skriva ner den så att lärarna kan ta del av 

tankegångarna. 

 

Lärare 6 

Önskan om att kunna arbeta på andra sätt ibland finns hos lärare 6 dock får man ställa sig 

frågan om det är värt allt extra jobb säger hon. Hon säger även att följa läromedlet ibland är 

den lättaste vägen att ta och att man som lärare får lita på att läromedelsförfattarna vet vad de 

gör. Det som hon tycker är allra bäst med matteboken är att den introducerar flera olika sätt 

att lösa uppgifterna på, det finns inte bara ett sätt som är rätt. 

 

Analys 

Samtliga lärare hävdar att deras läromedel är bra och att det stämmer väl överens med deras 

förväntningar på det. Positiv kritik som läromedlet Tänk & räkna har fått är att den varvar 

praktiska kunskaper med teoretiska kunskaper och att boken går så väl in i det praktiska 

arbetet. Kritik som den får av en lärare är att lärarhandledningen inte är så utförlig utan att den 

läraren skulle vilja ha lite mer tips och idéer att ta del av. Positivt som har sagts om 

Matteboken är att den introducerar olika lösningsstrategier och att algoritmer inte introduceras 

för tidigt. Det som sägs vara mest negativt med boken är att det saknas variation vad det gäller 

skriftlig huvudräkning och algoritmer. Som tidigare nämnts rörande skolverkets rapport 

(2003) så är det hur läraren väljer att använda ett läromedel som är den viktiga frågan och att 

läraren är insatt i läromedlet så att hon/han vet vad som ska fås ut av det.  

 

4.6 Tala matematik 

I vilken utsträckning talar eleverna matematik på lektionerna? 

   

Lärare 1 

I inledningen på lektionerna talar eleverna matematik i helklass. Eleverna talar även 

matematik när de arbetar i par eller då de spelar spel bland annat. 

 

Lärare 2 

Vid varje kapitelstart i boken så försöker läraren och eleverna att tala matematik. De försöker 

även arbeta med räknesagor som eleverna kan tala kring. Både med redan klara räknesagor 

men även med egna sagor som eleverna har gjort själva.  
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Lärare 3 

Lärare 3 och eleverna i hans klass har ofta matteprat i samlingar. I början hade han till 

exempel tio knappar på ett snöre och så släppte han ned två och så frågade han hur många han 

hade kvar i handen. De har dessutom matteprat på schemat varannan vecka då de brukar prata 

ca 15-20 minuter.   

 

Lärare 4 

Lärare 4 försöker variera tillfällena då eleverna talar matematik, hon anser att det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att tala så mycket matematik som möjligt. Hon menar även att tala 

matematik kommer in automatiskt då eleverna arbetar i par. Att tala matematik kommer att 

komma in mer och mer ju mer eleverna lär sig läsa och ju mer erfarenhet de får av 

matematiken. 

 

Lärare 5 

När klassen arbetar laborativt är det viktigt att låta eleverna berätta hur de tänker. Det är svårt 

för många barn att förklara hur de tänker men övning ger färdighet. När eleverna lär sig att 

läsa bättre kan de ta del av andra övningar inom matematiken, de kan exempelvis läsa 

uppgifter tillsammans och så kan de berätta hur de löste uppgifterna för varandra. Matematik 

kommer in i alla möjliga tillfällen och ibland så vet inte eleverna att det är matematik de talar.  

 

Lärare 6 

Eleverna talar matematik en stund varje mattelektion då får de exempelvis ett problem eller 

ett knåp att lösa tillsammans. Eleverna talar även matematik då klassen sitter ned och 

diskuterar olika moment med hjälp av praktiskt material.  

 
Analys 

Vikten av att tala matematik finns med i tankarna hos samtliga lärare då de planerar upp sin 

undervisning. Hur denna undervisning sedan tar sin form beror dock på de enskilda lärarna. I 

Matematik ett kommunikationsämne (1996) poängteras vikten av att låta eleverna tala 

matematik. Där står även att eleverna genom att tala utvecklar sitt ordförråd och stärker sin 

språkutveckling. I boken står det även skrivet att eleverna förutom att tala med sina 

klasskompisar även bör tala matematik då lärarna lyssnar. Vikten av detta har samtliga 
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intervjuade lärare valt att ta hänsyn till. Lärare 5 säger även att det är betydande att låta 

barnen berätta hur de tänker och att barnen bör öva på detta.   

 

4.7 Variation i undervisningen 

Vad anser du om variation i undervisningen vad det gäller matematik? Är det viktigt? 

 

Lärare 1 

Lärare 1 anser att variation i undervisningen är viktigt och hon tänker då främst på att varva 

praktiska uppgifter med mer teoretiska uppgifter.  

 

Lärare 2 

Lärare 2 tycker att det är jätteviktigt med en grundstruktur och att eleverna vet hur de ska göra 

och i och med detta så behöver de inte oroa sig.  Men sedan så behövs det variation eftersom 

att bara följa strukturen blir tråkigt i längden. Det behövs variation med att arbeta i 

matteboken, med att arbeta med plockmaterial, att prata i grupp, att spela små spel och så 

vidare. Därför har lärare 2 valt att arbeta med detta parallellt.  

 

Lärare 3 

Matematik har eleverna inte bara med matteboken även om de kanske uppfattar det så, 

matematik har de även på utedagar eller på gymnastiken säger lärare 3. Han tillägger även att 

eleverna kanske inte vet att de tänker matematiskt då men att det inte gör någonting för att då 

känner han att han har lyckats. Han säger även att när han känner att han har koll på 

matteboken och känner att eleverna hinner med allt i den, det är då han kan sväva ut lite. Han 

har även variation vad det gäller plockmaterial säger han. 

 

Lärare 4 

Lärare 4 arbetar inte med en lärobok som bas och därför varierar hon undervisningen med 

andra arbetsuppgifter istället. Bland annat så arbetar klassen med att tala matematik, arbeta 

med händerna och att använda sig av konkret material. En hel del stenciler används även. 

Lärare 4 anser att det är viktigt med variation för att bibehålla elevernas glädje till 

matematiken. 
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Lärare 5 

Lärare 5 anser det viktigt med variation men poängterar att man inte får hålla på att hoppa 

fram och tillbaka och hit och dit för att då tror hon att det blir rörigt. Läraren ska inte vara 

rädd för att hålla på med ett moment ett tag och låta det komma tillbaka så att eleverna 

befäster det. Så småningom kommer hon att arbeta mycket ute med eleverna för att få mer 

variation i undervisningen. Hon säger även att det inte brukar bli så mycket variation i ettan 

som hon vill då tiden är knapp och det är svårt att hinna med allt som ska göras.  

 

Lärare 6 

Variation i undervisningen anser lärare 6 är jätteviktigt. Utan variation kan 

matematiklektionerna lätt bli något tjatiga och matematik kan bli något som är konstigt och 

som inte hör ihop med verkligheten. För att eleverna ska möta matematiken i sin vardag kan 

läraren exempelvis bygga upp en liten affär dit eleverna får gå och handla. 

 

Analys 

Att variation i undervisningen är betydande belyses bland annat i boken Matematik ett 

kommunikationsämne (1996), men även de intervjuade lärarna har valt att ta fasta på detta. 

Hur variationen ser ut är dock olika, en del lärare anser sig ha variation vad det gäller att 

varva teoretiskt och praktiskt, andra vad det gäller plockmaterial och en lärare säger att han 

har variation då han använder sig av matematik på idrotten och på utedagar. Två lärare anser 

dock att man bör vara försiktig med för mycket variation i början av skolår 1. De menar 

nämligen att eleverna bör befästa en struktur innan de börjar variera sig för mycket, variation 

för tidigt kan nämligen leda till förvirring och oroligheter hos barnen. I skolverkets rapport 

Lusten att lära med fokus på matematik (2003) poängteras även vikten av ett varierande 

arbetssätt. Förutom att arbeta individuellt måste eleverna även få tillfälle att arbeta i par eller i 

grupp. Betydelsen av detta har även belysts flera gånger i lärarnas intervjusvar.   
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4.8 Konkret material 

I vilken utsträckning används konkret material? 

 

Lärare 1 

Klossar, stenar, geobräden och geometriska figurer används bland annat för att eleverna ska 

bygga upp en förståelse för talen. Ibland hämtar lärare 1 material till eleverna om de har kört 

fast, för att de ska få ett annat synsätt och ibland hämtar eleverna material själva. Eleverna får 

hämta material när de vill. Pengar finns också att tillgå. I läromedlet Tänk och räkna kopplas 

boken till praktiken, eleverna ska bland annat rita av det som de har byggt i praktiken i boken. 

Även spel finns i boken och läraren kan dessutom lägga till fler spel om det behövs.   

 

Lärare 2 

I lärarhandledningen finns det tips på plockmaterial exempelvis röda och blå knappar. I 

elevernas bok återkommer sedan uppgifter med dessa knappar. Annat material som används 

är sifferkort, talkort, tiostavar och ental, kastanjer, stenar och pengar. Vilket material som 

används beror på vad eleverna föredrar. De elever som har det jobbigt frågar efter materialet 

om de vill ha det, och det är ju en utveckling i det också säger lärare 2.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 har infört spelhåla på schemat varje fredagseftermiddag och då blir det till 99 % 

mattespel. Det är pengaspelet, eleverna tävlar om vem som har mest pengar när spelet är slut, 

det är architek och dessutom är det gåtor. 

 

Lärare 4 

Lärare 4 försöker få sina elever att använda sig av konkret material då det är en del av hennes 

arbetssätt. Genom att eleverna använder sig av konkret material underlättar det för dem. 

Alla elever kan ha plockmaterial till olika uppgifter och då blir det inte förknippat med att det 

enbart är de svaga barnen som använder sig av konkret material. Men å andra sidan så bär alla 

elever med sig sitt material hela tiden då lärare 4 har valt att utgå från händerna.  

 

Lärare 5 

Konkret material används i ganska stor utsträckning med fokus på multilinkklossarna i lärare 

5: s klass. Hon uppmanar barnen att använda klossarna för att komma bort från fingrarna. Hon 
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för ett resonemang om användningen av fingrarna är bra eller dåligt och kommer fram till att 

eleverna alltid har fingrarna med sig och att det är bra men att det å andra sidan finns vuxna 

som fortfarande räknar på fingrarna och det tycker hon inte alls om. Hon försöker puffa på 

sina elever att använda sig av konkret material oavsett om de är svaga eller extra duktiga. 

Konkret material som används förutom multilinkklossar är geometriska former, kastanjer, 

kapsyler, stenar och knappar. Geobräden kommer även att användas i framtiden. 

 

Lärare 6 

Pengar är ett material som används i ganska stor utsträckning och anledningen till detta är att 

lärare 6 anser att pengar är något som barnen kan relatera till och som de kan handskas med. 

Detta i jämförelse med tiotalsstavar och liknande som inte betyder någonting för barnen. 

Barnen har tillgång till detta material men även knappformar och träklossar finns tillgängliga 

för barnen när de vill. Barnen får använda sig av det material som passar dem bäst och en del 

föredrar då händerna vilket lärare 6 inte anser är fel. 

 

Analys 

Alla lärare använder sig av konkret material i någon utsträckning, somliga mer och andra 

mindre. Material som eleverna kan använda sig av i klassrummen kan vara följande: stenar, 

kapsyler, kastanjer, multilinkklossar och geobräden. Vikten av att lärarna tillhandahåller 

denna sorts material är något som Malmer anser väsentligt. Med hjälp av konkret material blir 

talen mer ”synliga” för eleverna menar hon vidare. Ett par av lärarna tycker att det är av 

avgörande vikt att inte låta eleverna dra ett streck mellan konkret material och svaga elever. 

Detta är något som Malmer står bakom då hon skriver i sin bok Matematik ett glädjeämne 

(1992) att konkret material bör användas av alla elever oavsett styrka inom matematiken. Hon 

poängterar även att användandet av plockmaterial inte är något som eleverna ska behöva 

skämmas över utan de ska se materialet som en tillgång. 

 

Lärarnas uppfattningar angående användandet av fingrar vid räkning skiljer sig. Vissa lärare 

anser att händerna bör användas medan andra ser det som någonting som eleverna inte bör 

ägna sig åt alls. Malmer (1990) anser dock att användandet av fingrar kan användas om det 

används på ”rätt” sätt. 
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4.9 Begrepp 

Vilken vikt lägger du vid att introducera begrepp (mer, mindre, större osv.) i ett inledande 

skede i samband med matematiken i skolår 1? 

 

Lärare 1 

I samband med att eleverna och läraren talar matematik kommer de olika matematiska 

begreppen in. Läraren säger exempelvis att barnen ska lägga något som är dubbelt så mycket 

eller hälften så mycket och på så sätt tränas dessa begrepp. Dessutom säger lärare 1 att 

eleverna övar begreppen själva då de pratar med varandra vid exempelvis pararbete.  

 

Lärare 2 

Lärare 2 lägger den största vikten vid att introducera begreppen i början av den första 

terminen. Även i läromedlet läggs denna fokusering i början på boken. Hon framhåller 

dessutom att det ibland kan vara bra att repetera de olika begreppen så att man som lärare är 

säker på att eleverna förstår dem.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 använder sig inte av någon speciell introduktion utan börjar nyttja begreppen från 

början. Man ska inte vara rädd för att använda konstiga ord förklara dem bara, använd dem 

ofta och våga göra det säger han.  

 

Lärare 4 

I inledningen på den första terminen valde lärare 4 att arbeta med material som hade med 

begrepp att göra. Eleverna fick lägga en mer, två färre och så vidare. Hon anser att man 

arbetar med detta ända tills plus introduceras.  

 

Lärare 5 

Lärare 5 arbetade med att introducera begrepp i början på den första terminen. Då använde de 

sig av multilinkklossar och eleverna fick lägga två mer än, två mindre än och så vidare.  

 

Lärare 6 

Vikten av att lära barnen de matematiska begreppen i början på terminen anser lärare 6 är 

jätteviktig. Hon arbetar mycket med begreppsuppfattning i början då barnen får lägga en 
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knapp mer och en mindre och så vidare. Eleverna använder sig även av sig själva då de får 

ställa sig i grupper och säga vilken grupp som är fler än och vilka som är färre bland annat.  

 
Analys 

Samtliga lärare tycker att det är viktigt att barnen har förståelse för de matematiska 

begreppen. Några av lärarna har valt att inleda den första terminen med en 

begreppsintroduktion medan någon lärare har valt att inte göra det utan istället använda sig av 

alla begrepp på en gång och förklara dem efter hand. Vilket sätt läraren än väljer så bör de 

lägga stor vikt vid att eleverna förstår de matematiska begreppen anser Malmer (1990). Hon 

menar nämligen att eleverna utan denna förståelse inte kan lära matematik på ett effektivt sätt 

då ämnet är så pass abstrakt. Flera av lärarna har även nämnt att eleverna i samband med 

introduktionen fick lägga exempelvis klossar som var dubbelt så många eller två mindre än en 

annan hög med klossar, detta för att träna de olika begreppen. Malmer menar att om 

betydelsen av begreppen inte finns hos barnen så skapar detta en förvirring i inlärningen och 

därför är det av stor vikt att lärarna väljer att arbeta med de olika begreppen på detta sätt. 

Malmer menar även att det är angeläget att barnen lär sig dessa begrepp i ett så tidigt skede 

som möjligt och detta är något som de flesta intervjuade lärare har tagit fasta på.  

 

4.10 Tips från lärarna 

Nedan följer tips från de intervjuade lärarna, de belyser vad lärare särskilt bör tänka på då de 

ska introducera matematiken för elever i skolår 1. 

 

Lärare 1 

Det absolut viktigaste med introduktionen är att man visar glädje, att matematik är ett roligt 

ämne säger lärare 1. Matematik ska därmed vara lustfyllt och ses som ett positivt ämne. Det är 

dessutom viktigt att variera med praktisktarbete och matteboken. Om man arbetar med boken 

hela tiden blir det tråkigt och om man arbetar praktiskt hela tiden så blir det tråkigt, man 

måste variera anser lärare 1.  
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Lärare 2 

Lärare 2 vill gärna involvera föräldrarna. Hon har talat med föräldrarna om vikten av att låta 

barnen vara med och handla, att låta dem vara med vid matlagning och att i allmänhet ta del 

av matematiken hemma i vardagen. Det är också angeläget att man binder samman 

matematiken i vardagen med matematiken i skolan säger hon.  

 

Om läraren inte känner barnen som ska börja i klassen tycker lärare 2 att det är viktigt att göra 

en fördiagnos på alla barn. Det är även viktigt att du som klasslärare och inte specialläraren, 

gör diagnosen säger hon. Hon anser även att det inte är fel att hänga upp sig på ett läromedel 

när man är ny lärare. Men man måste titta i och läsa lärarhandledningen och fundera på varför 

har de gjort boken på detta sätt. Sedan handlar det mycket om att prata och att lägga fokus på 

att taluppfattningen blir bra säger hon tillsist.  

 

Lärare 3 

Antalsuppfattning är viktigt men det viktigaste är att eleverna får chansen att prata mycket 

matte säger lärare 3. Sedan tillägger han: ”Jag kan inte trolla med eleverna här om de inte har 

en mamma och pappa som ger dem en plånbok, som ser till att de får en klocka när de börjar 

ettan och så vidare. Barn som får den uppbackningen får ett försprång som är något enormt”. 

 

Lärare 4 

Man får inte glömma bort begreppen, läraren får kolla upp vad eleverna kan och detta kan de 

göra med hjälp av en utvärderingsbok som tillhör läromedlet Tänk och räkna säger lärare 4. 

Eleverna kan även plocka mycket med kapsyler för att få begreppsbildningen rätt. Hon 

poängterar även vikten av att det första mötet med matematiken bör vara positivt eftersom att 

eleverna annars redan där kan vara igång med dåligt självförtroende. Tappar man eleverna i 

början är det svårt att reparera det. Med anledning av bland annat detta är det angeläget att 

individualisera så att läraren kan ställa rätt krav på var och en av eleverna anser lärare 4. 

Slutligen framhåller hon vikten av att arbeta med plus och minus tillsammans.  

 

Lärare 5 

Lärare 5 anser att den praktiska matematiken är jätteviktig.  Hon menar även att det är viktigt 

att bli klar helt med ett avsnitt innan man går vidare till nästa. Dock måste läraren gå vidare 

ibland men man får inte glömma bort de elever som har hamnat efter. Hon poängterar vikten 

av att låta eleverna arbeta i sin egen takt. Läraren måste även prata mycket med eleverna så att 
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de inte jagar efter att få den nya boken, jagandet bidrar nämligen till stress. De första åren i 

skolan är viktiga och därför är det angeläget att eleverna hamnar rätt ifrån början säger lärare 

5. 

  

Lärare 6 

Lärare 6 anser att det är betydelsefullt att prata mycket matematik. Eleverna måste se 

sambandet mellan matematiken i skolan och matematiken på fritiden. De måste även se nyttan 

med matematiken poängterar hon. Barn vet ofta vad de ska ha läsningen till men kan ibland 

ha svårt för att koppla matematikens användning till vardagen. För att se kopplingen till 

vardagen bör de därför vara med och baka, handla och så vidare. Lärare 6 understryker även 

betydelsen av att eleverna måste lära sig de matematiska begreppen innan de börjar räkna i en 

mattebok. 

 

5. Slutsatser 

Nedan har jag valt att presentera mina frågeställningar och svaren på dessa. 
 
Vad karaktäriserar den första matematikinlärningen i skolår 1? 

Matematiken tar sitt uttryck i flera olika former hos de olika lärarna. Det är inte enbart 

läroboken som styr undervisningen i form av teoretiska uppgifter utan den laborativa 

matematiken finns även där till stor del. Då lärarna ska introducera matematiken lägger de 

stor vikt vid att arbeta praktiskt. Moment som de flesta lärarna anser extra relevanta vid den 

första inlärningen är antalsuppfattning och sifferträning men även att se sambandet mellan 

dessa. Andra moment som prioriteras är begreppsuppfattning och förståelsen för de olika 

tecknen. För att träna dessa områden arbetar lärarna mycket med konkret material och att tala 

matematik. Elevernas tidigare erfarenheter uppmärksammas av samtliga lärare då de börjar 

skolan. Därför har de flesta av lärarna valt att arbeta vidare utifrån vad eleverna redan kan. Att 

binda samman förkunskaperna med skolmatematiken är av stor vikt. Utan denna koppling kan 

det vara svårt för eleverna att se nyttan med matematiken och då kan matematiken snabbt bli 

något tråkigt som eleverna inte känner att de behöver lära sig. Individanpassning är även 

något som de flesta lärarna har enligt dem själva, denna individanpassning sträcker sig dock i 

de flesta fall enbart till de snabbare eleverna (de som snabbt blir klara med uppgifterna). 

Endast ett fåtal av lärarna individanpassar undervisningen för de elever som är 
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prestationssvaga. Ett par av lärarna menar att det kommer att bli mer individanpassat när 

eleverna har lärt sig att läsa och när de har mer erfarenheter inom området matematik.  

 

I vilken utsträckning används laborativ matematik?  

Som tidigare nämnts lägger lärarna stor vikt vid att arbeta laborativt och då främst med hjälp 

av konkret material och att samtala om matematik. Multilinkklossar är ett material som flera 

av de olika lärarna nämner som ett bra material att arbeta med. Med hjälp av dessa klossar kan 

eleverna bygga tredimensionella figurer, de kan bygga tiostavar samt räkna med hjälp av 

klossarna. Annat material som används i skolorna är stenar, kastanjer, geobräden, låtsaspengar 

och geometriska figurer. Dessa olika typer av material används ofta vid genomgångar av nya 

moment men även då eleverna känner att de skulle behöva stöd av materialet. I de flesta 

klassrum finns det material att tillgå och eleverna får hämta material när de vill. Vilket 

material som hämtas beror till viss del på eleven då denne hämtar det material som passar just 

honom eller henne. En av de intervjuade lärarna har valt att utgå från händerna då hon lär 

barnen räkna. Hon anser att denna metod är bra och att händerna är ett material som eleverna 

alltid bär med sig. Med hjälp av matematiksamtal lär sig eleverna att uttrycka sig med hjälp av 

det talade språket istället för med det skrivna. Att tala matematik är bra på flera sätt, bland 

annat stärker det elevernas begreppsuppfattning men även elevernas ordförråd. Genom att 

samtala med eleverna kan läraren få en förståelse för hur de tänker och kan utifrån detta 

bygga upp undervisningen så att den passar eleverna.  

 

På vilket sätt används läromedel i undervisningen? 

Läromedel används av samtliga lärare utom en. De läromedel som brukas är Tänk & räkna 

och Matteboken. De flesta läromedel används på så sätt att de ligger till grund för 

matematikundervisningen, dock betyder inte detta att alla lärare har valt att arbeta med den 

från pärm till pärm. De flesta lärare tycker att matteboken bör introduceras ett par veckor efter 

terminsstart. Det är flera lärare som ifrågasätter sitt eget användande av boken men samtliga 

lärare har kommit fram till att det är det mest praktiska och att det är skönt att ha någonting att 

luta sig emot.  Fler än hälften av lärarna ansåg inte att den första inlärningen i matematik styrs 

av läromedlet. De menar istället att läromedlet styr så mycket som man låter det styra. De 

hävdar även att lärare med mer erfarenhet inte alls behöver stödja sig lika mycket som en 

nyutexaminerad lärare behöver göra. De lärare som säger sig styras av läromedlet påstår sig 

göra det på grund av att läromedlet är nytt för dem. För att kunna ta till sig ett nytt läromedel 

på bästa sätt är det viktigt att man sätter sig in i hur läromedlet fungerar men även att man 
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förstår tanken bakom boken säger de. Samtliga lärare säger sig även tycka bra om det 

läromedel som de använder sig av. Det finns både för och nackdelar med de flesta läromedel 

och därför är det viktigt att komplettera med nytt material om det är något som man inte 

tycker är bra med boken.  

 

I vilken utsträckning bygger undervisningen på variation? 

De flesta lärare försöker att variera sig i så stor utsträckning som det går. Denna variation kan 

beröra praktik och teori, variation av material samt variation genom att arbeta med matematik 

på utedagar eller på idrotten. Att det är viktigt med variation är det ingen lärare som 

ifrågasätter, dock är det två lärare som inte tycker att variation av lektionerna bör ske för tidigt 

då detta lätt kan skapa förvirring hos barnen. Förutom att variera undervisningen bör även 

arbetssätten vara varierande. Eleverna bör därför arbeta både individuellt, i par och i grupper, 

detta har de flesta lärarna tagit hänsyn till.   

 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur några olika lärare väljer att introducera 

matematikämnet i skolår 1 och vad de väljer att lägga fokus på. Med hjälp av svaren på mina 

frågeställningar anser jag att mitt syfte är besvarat. 

 

6. Diskussion 

Det råder ingen större skillnad mellan lärarnas intervjusvar och teorin som min uppsats 

bygger på. Lärarna verkar vara väl medvetna om hur matematikämnet bör se ut. De har 

därmed även klara mål för hur undervisningen ska planeras och vilka mål eleverna ska uppnå. 

 
I inledningen skrev jag att min spontana uppfattning var att läromedlet till stor del styr 

matematikinlärningen samt att fokus läggs på siffror och räkning istället för på helheten. Vad 

det gäller det första påståendet kan man säga att jag till viss del hade rätt. Läromedlet tar upp 

väldigt mycket plats i matematikundervisningen och lärarna väljer att utgå ifrån boken. Dock 

har undervisningen en större variation än vad jag hade förväntat mig. Att praktiska uppgifter 

gick så väl hand i hand med de teoretiska kom som en positiv överraskning. Vad det gäller det 

andra påståendet så stämmer det inte så väl överens med vad jag fick erfara under mina 

intervjuer. Siffror och räkning tar upp en stor plats i matematiken men lärarna har även sett till 

att helheten finns med som en grund för ämnet.  
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I min problemdiskussion avslutade jag med frågan: är det en förutfattad mening från min sida 

att matematikundervisningen fortfarande bygger på läroboksfokusering eller är det i själva 

verket så att dagens matematikundervisning möter eleven på dennes nivå och skapar tid till 

reflektion och djupförståelse för ämnet? Som jag tidigare skrev så bygger 

matematiklektionerna till stor del på läromedlet men det betyder inte att den praktiska 

matematiken blir lidande. Eleverna är i centrum när undervisningen planeras, men jag måste 

ändå säga att studien visar att elevernas individuella kunskaper till viss del glöms bort på 

vägen. Lärarna försäkrar att deras undervisning är individanpassad men är den verkligen det 

då endast de starka elevernas behov tillgodoses? Vad gör lärarna för att bemöta de svaga 

eleverna? Och finns det verkligen tid till att skapa reflektion och djupförståelse för ämnet i 

den utsträckning som önskas? Kommer alla elever till tals? 

 

Eftersom att jag inte intervjuat mer än sex lärare kan jag inte dra någon generell slutsats 

gällande mitt resultat. Jag kan heller inte vara säker på att de intervjuade lärarna svarat 

sanningsenligt men jag utgår ifrån att de i stor utsträckning svarat så uppriktigt som möjligt. 

Jag kan inte se några hinder för detta då frågorna inte var särskilt utmanande och då jag hade 

hunnit bygga upp ett litet förtroende mellan mig och läraren då jag var med på en lektion och 

observerade innan intervjun. 

 

Denna studie har fått mig att tänka på hur jag på bästa sätt ska kunna introducera matematik i 

framtiden. Efter att ha intervjuat dessa lärare känner jag att introduktionen bör vara 

individanpassad, både vad det gäller mig som lärare men även eleverna. Jag kan inte 

undervisa på något sätt som inte passar mig, jag måste brinna för min sak och tycka om det 

jag gör annars kommer definitivt inte eleverna att göra det.  

 

Jag ställer mig även frågan; är det så dumt att ha ett läromedel att luta sig emot egentligen? 

Min uppfattning är att så länge läraren är insatt i det aktuella läromedlet och känner att 

han/hon kan gå utanför det för att komplettera så kan det vara helt okej. Dock bör läraren 

tänka på hur läromedlet används. Att följa en bok från pärm till pärm är kanske inte det bästa 

sättet.  

 

Jag tror mycket på kopplingen mellan teoretisk matematik och praktisk matematik. Ser 

eleverna inte kopplingen mellan dessa så kan inte den totala förståelsen uppnås. Det är även 

viktigt att eleverna ser nyttan med matematiken annars förstår de inte varför de ska lära sig 
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den. Sist men inte minst är det av stor vikt att de ser matematiken som en helhet, matematiken 

är densamma i skolan, i affären och när de bakar. 

Jag hoppas att denna uppsats har bidragit till nya tips och idéer gällande introduktionen av 

matematik och att ni som läst uppsatsen har funnit den intressant och stimulerande. Jag känner 

själv att den har givit mig en god inblick i hur lärarna väljer att introducera matematiken och 

jag känner nu att jag har en grund att stå på då jag själv ska bege mig ut i arbetslivet.  

 

Jag skulle gärna undersöka ämnet vidare och uppmanar andra till att göra detsamma eller att 

åtminstone ta till sig de teorier och den forskning som utgör grunden för min undersökning. 

Något som skulle vara intressant att undersöka är vad barnen anser om matematik beroende 

på lärarnas sätt att introducera ämnet men det skulle även vara intressant att studera lärarna 

under en längre tid, undervisar de verkligen som de säger att de gör? Denna studie ägde rum 

på vårterminen när praktiskt taget introduktionen var avklarad därför skulle det vara väldigt 

intressant att göra en liknande studie på höstterminen då lärarna är mitt uppe i 

introduktionsprocessen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning inom matematik?   

 -  Hur länge har du varit lärare?  

 

2. Hur bygger du upp undervisningen i ett inledande skede, det vill säga elevernas första    

    kontakt med matematiken i skolår 1 ? 

 - Vad lägger du fokus på? 

 

3. På vilket sätt utgår du från elevernas tidigare erfarenheter då du planerar upp  

    undervisningen? 

 - Hur har barnen arbetat med matematik tidigare på förskolan eller i förskoleklassen? 

 - Hur tar du hänsyn till detta i din planering? 

 

4. På vilket sätt är din undervisning individanpassad? 

 

5. Använder du dig av lärobok och/ eller annat läromedel? 

 -  På vilket sätt använder du dig av denna/dessa, ge exempel. 

 - Om inte, vad använder du dig av istället? 

 

6. När tycker du att man bör introducera en lärobok? 

 - Hur tänker du då? 

 

 7. Hur mycket styr läromedlet den första inlärningen i matematiken? 

 

8. Hur hänger det aktuella läromedlet samman med din önskan att bedriva             

    undervisningen?   

 - Vad är det som gör att just detta läromedel är så bra? 

 - Hur skulle du vilja att läromedlet såg ut istället? 

 

9. I vilken utsträckning talar eleverna matematik på lektionerna? 
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  -  Vilka områden behandlas? 

 

10. Vad anser du om variation i undervisningen vad det gäller matematik? Är det   

      viktigt? 

- Hur har du valt att variera dig? 

- Hur tänker du då? 

 

11. I vilken utsträckning används konkret material? 

- Hur ofta och på vilket sätt används detta material? 

 

12. Vilken vikt lägger du vid att introducera begrepp (mer, mindre, större osv.) i ett  

       inledande skede i samband med matematiken i skolår 1? 

 - Hur ser denna introduktion ut? 

 - Om du inte valt att lägga någon vikt vid detta, hur tänkte du då vid detta beslut? 
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