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SAMMANFATTNING 
 
Undersökningen bygger på intervjuer och enkätundersökningar med lärare som 
arbetar med sagor i matematikundervisningen samt lärare som använder andra 
tillvägagångssätt såsom konkret material. Syftet har varit att undersöka vad lärare 
tycker om användning av sagor i matematikundervisningen inom de ”fyra 
räknesätten” och vilka medel lärare som inte använder sig av sagor använder. Det 
framkom att sagor i matematikundervisningen enligt lärarna skapar en lust hos 
barnen samt väcker intresse.  Undersökningarna har skett i årskurs 1-3 på tre olika 
skolor. Resultatet visar att samtliga lärare strävar efter att eleverna ska kunna knyta 
matematiken till verkligheten och således utgår från metoder som de upplever har sin 
utgångspunkt i elevernas verklighet. Intervjuerna visade att sagor i 
matematikundervisningen har enligt lärarna stora fördelar för elevernas förståelse. 
Det framkom att samtal är vikigt som ett led i förståelsen. Även i 
enkätundersökningen framhölls samtal som betydelsefullt för elevernas förståelse av 
de fyra räknesätten. Konkret material samt situationer som är bekanta för eleverna 
har enligt lärarna som inte använder sig av sagor stor betydelse för elevernas 
förståelse av de fyra räknesätten.   
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1 INTRODUKTION  
 
Elever bör ledas in i matematikens värld på ett för dem bekant sätt. 
Matematikundervisningen bör ge eleven en möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer. Eleven bör få möjlighet att aktivt 
söka förståelse, få nya insikter och möjlighet till olika lösningar på problem 
(Skolverket, 2008). Tillvägagångssätten för hur pedagoger leder barnen in i 
matematikens värld kan variera. I åtskilliga avhandlingar och böcker kan man läsa att 
fokus skall läggas just på att undervisningen skall upplevas meningsfull för barnen 
och utgå ifrån för de bekanta situationerna. Johnsen (2008) menar att om eleverna 
skall förstå innebörden av de fyra räknesätten behöver uppgifterna relateras till 
verkliga händelser. 
  
Det är de här tankarna som har skapat ett intresse hos mig att ta reda på om lärare 
använder sagans värld som en utgångspunkt i matematikundervisningen. Sagan blir 
enligt mig en möjlighet för barnen att utveckla ett allsidigt matematiskt språk utifrån 
för dem kända texter och bilder som kan kopplas till verkligheten. Min hypotes är att 
man med fördel kan jobba utifrån sagans värld i matematikundervisningen. Dessa 
tankar grundar jag i att jag tror att läraren med hjälp av sagan och dess bilder kan 
relatera till verkligheten samt skapa en samtalsgrund där eleverna har möjlighet att 
utveckla ett matematiskt språk. Min begynnelsepunkt är således att ta reda på om 
lärare använder sagan i matematikundervisningen och på vilket sätt? Vad har 
pedagogerna för åsikt om detta arbetssätt? Då matematikämnet är omfattande har jag 
valt att inrikta mig på ”de fyra räknesätten”. Mitt mål är att ta reda på för- och 
nackdelar med att utgå från sagans värld samt jämföra dessa med lärare som inte 
utgår ifrån sagan. Vilka verktyg använder de sig av? Kan man hitta någon gemensam 
nämnare för bägge grupper av lärare? 
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2 BAKGRUND 
 
Det finns många uppfattningar gällande hur elever lär sig på bästa sätt. Jag tror att de 
flesta pedagoger vill vara uppdaterade och tar gärna till sig nya sypunkter och 
arbetssätt. Löwing (2006) diskuterar konkretisering som en viktig del av 
matematikundervisningen då skolan består av många individer som lär på olika sätt. 
Löwing (2006) tar även upp en studie som har gjorts av skolverket om läromedlets 
roll, där det framställs att mycket av undervisningen drivs genom läromedlet. 
Effekten blir att eleverna satsar på kvantitet där de lägger stor vikt vid att räkna så 
mycket som möjligt istället för kvalitet i vilken förståelse kan utvecklas. Hon 
diskuterar även lärobokens utformning där fokus läggs på hur man ska utföra 
uppgiften istället för att förklara innebörden. Malmer (1984) resonerar kring andan 
som finns i matematikundervisningen. Hon delar upp kunskapen i matematik i två 
delar, den kvantitativa och kvalitativa. I den kvantitativa kunskapen innefattar hon 
följande: 
  
  Förvara vissa fakta, som inlemmas med ett tidigare förråd av kunskaper. Inpränta 
  saker i minnet. Skaffa sig kunskaper och färdigheter, som sedan kan tillämpas  
  praktiskt. (Malmer 1984 s 11) 
 
Medan hon i den kvalitativa kunskapen innefattar följande: 
 
  Läsa, iaktta, lyssna och få fram ett innehåll och utifrån detta dra egna slutsatser.  
  Ändra sitt sätt att tänka om någonting i verkligheten. (Malmer 1984 s11) 
 
Malmer anser att matematikundervisningen med alla tester och diagnoser samt 
tidspress är produktinriktad. Eleverna upptäcker tidigt vad som förväntas av dem 
vilket gör att de anpassar sig till att fokusera på kvantiteten. Enligt henne saknas den 
kvalitativa kunskapen i matematikundervisningen. Vilket hon menar blir en förlust 
för barnen.  
 
Ahlberg (1992) diskuterar läromedlets utformning kring problemlösning. Hon 
påpekar något som enligt henne är välbekant för lärare. Nämligen att elever har svårt 
att lösa uppgifter i läroboken. Uppgifterna framställs också på samma sätt genom 
hela boken. När eleven har svårt att besvara frågan leds han till rätt svar och har 
ingen möjlighet att varken analysera eller se uppgiften utifrån egna erfarenheter.  

2.1 Sagor, bilderböcker och bilder  
 
Nettervik (2002) menar att sagan inte är ett enhetligt begrepp. Sagan kan delas upp i 
flera olika typer. För enkelhetens skull och med tanke på uppsatsens syfte tänker jag 
hålla mig till den övergripande tolkningen av vad sagan är. Enligt Nettervik (2002) 
kan man förklara sagan med att det är texter som saknar känd författare, dock är 
fallet inte alltid så. Ett annat kännetecken är att texten börjar med ”Det var en gång” 
och slutar med ”och så levde de lyckliga i alla sina dar” (Nettervik 2002 s33). Sagor 
innehåller ofta en hjälte som är ålagd att utföra något uppdrag, detta leder oftast till 
att hjälten vinner. Sagan är oftast kronologiskt ordnad och innehåller 
tretalsupprepningar. Man kan tydligt se de goda och onda karaktärerna i sagan och 
fokus läggs också på fattigdom och enorm rikedom. Vidare definierar Kåreland och 
Werkmäster (1985) bilderboken utifrån forskarens bestämning där en bilderbok 
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innehåller en eller flera bilder på varje sida. Textens förståelse är en annan del av 
definitionen där bilderna beskriver texten.  
 
Bergius och Emanuelsson (2000) betonar att utgångspunkten för undervisningen bör 
ske från barnens egna tankar. De menar att sagor och barnlitteratur är en del av 
barnens tankar. Enligt deras forskning menar de att eleverna inte kan använda 
matematik ”utanför skolans väggar” och detta behöver förändras. Eleverna bör ha 
möjlighet att möta olika representationsformer i matematikundervisningen för bättre 
förståelse. I sin artikel beskriver Bergius och Emanuelsson (2000) ett långvarit 
arbetssätt som har pågått i klass 2 och 3 där utgångspunkten har varit bilderboken 
”Petter och hans fyra getter”. Genom samtal, skapande, laborativt material samt 
bilderbokens text och bilder har eleverna enligt författarna ”vidgat sin uppfattning 
om matematik och vad matematik kan användas till. De har också upptäckt att 
matematik finns här och nu” (Bergius och Emanuelsson 2000 s 177). 
 
Bergius och Emanuelsson (2009) skriver att fördelen med att utgå från bilderboken 
är att eleverna på ett skapande sätt kan utforska och förstå matematik. De menar att 
det är viktigt för matematikförståelsen att grunden inhämtas från barnens omvärld.  
 
Johnsen (2008) menar att det matematiska symbolspråket borde utgå från elevernas 
egna tecken, vilket är deras bilder. Hon anser att man inte ska lämna ritandet för 
tidigt eftersom det är en del av barnens erfarenheter. Eleverna kan rita egna bilder 
som kan kopplas till matematiken. Utifrån elevernas språk och deras egna tecken ska 
de ledas in i symbolspråket. Eleverna får svårt att förstå innebörden av symbolerna 
om de inte utgår ifrån deras erfarenheter.  
 
Usnick och Maxson (2005) menar i en amerikansk artikel att forskning visar att 
användning av barnlitteratur i undervisningen gör att eleverna kan koppla kunskapen 
till verkligheten. Matematikförståelse kan skapas om den anknyter till elevernas 
verklighet. Enligt artikeln växer antalet lärare som använder barnlitteratur i 
matematikundervisningen. Barnlitteraturen används på ett medvetet sätt där man 
lägger lika stor vikt vid både litteraturen och matematiken för att båda delarna ska 
utvecklas. Usnick och Maxson (2005) ger exempel på lektioner där eleverna bland 
annat försöker uppskatta kostnaden av askungens sko genom bland annat mätning.  

2.2 De fyra räknesätten  
 
”De fyra räknesätten” diskuteras av Malmer (2002) där hon tar upp tankar som 
föddes redan på 1800-talet hos Grube. Hans syn på hur man bör jobba med ”de fyra 
räknesätten” är holistiskt och kallas den ”monografiska metoden”. Den innebär att 
inget av ”de fyra räknesätten” behandlas separat utan skall samspela. De ska först 
och främst behandlas muntligt och senare övergå till det abstrakta. Med det abstrakta 
menas det matematiska symbolspråket där eleverna hanterar siffror och tecken. De 
bör ha en förståelse för tecknen innan de kan möta dessa. Malmer (2002) stödjer 
Grubes tankar och påstår vidare att barnen kan uttrycka addition, subtraktion, 
multiplikation och division muntligt. Det är när eleverna väl ska börja skriva det 
matematiska symbolspråket som vissa får problem. Eleverna får svårt att förstå 
innebörden av det matematiska symbolspråket. Som exempel kan nämnas 
likhetstecknet där det inte är ovanligt att eleverna inte förstår att likhetstecknet 
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innebär lika med, det vill säga det som är på båda sidorna om likhetstecknet har lika 
stort värde.  
 
För att elever på ett enkelt sätt skall kunna utföra beräkningar med högre tal bör de 
ha möjlighet att utveckla olika tankestrategier. Olsson (2000) menar att många barn 
använder ”ett – och – ett – räkning” där de lägger till eller drar ifrån en siffra åt 
gången. Detta kan skapa problem när högre tal skall behandlas. Därför bör de 
erbjudas flera sätt att tänka. Det är således viktigt att de utvecklar en bra 
taluppfattning. På bästa sätt bör detta göras genom att eleverna arbetar konkret med 
tal och får möjlighet att reflektera över talen. Olsson (2000) ger flera bra exempel för 
hur en bra taluppfattning som ju är grunden för förståelsen av ”de fyra räknesätten” 
kan skapas.  

2.3 Det matematiska samtalet 
 
När eleverna får jobba med matematiken på ett konkret sätt har de möjlighet att 
utvecklas och skapa förståelse. Malmer (2002) menar att när eleverna får tänka, 
samtala och plocka lösgörs tänkandet. Med plockande menar hon hanteringen av 
olika laborativa material och annat eleven kan använda som stöd i 
matematikundervisningen. Genom plockandet blir deras tankar synliga. Genom att 
eleverna får plocka med olika material har de möjlighet att med hjälp av materialet 
även uttrycka sig verbalt. Det är nödvändigt att eleverna utvecklar ett matematiskt 
språk, detta kan de endast göra genom att få höra och använda det. I det matematiska 
språket ingår som Malmer (2002) nämner matematikord. Det kan vara olika ord som 
syftar på jämförelser i antal, storlek och kvantitet. Orden kan exempelvis vara 
många, fler, färre. Det är lätt för barnen att förväxla dessa ord och använda dem fel. 
Det är inte bara jämförelseord som ingår i matematikorden, utan varje område inom 
matematiken har sina ord som eleverna behöver bekanta sig med. Lärarens uppgift 
blir enligt Malmer (2002) att göra det möjligt för eleverna att utveckla dessa termer, 
detta måste ske genom rätt inlärningssituationer.  
 
Riesbeck (2000) diskuterar ”Matematikinlärning utifrån ett diskursivt perspektiv” 
(s27), där det finns olika sätt att se på samma fenomen. Diskursen kan även skilja sig 
beroende av kontext. Eleverna möter många olika ord som beroende av kontext har 
olika innebörd. På samma sätt ter sig diskursen olika beroende av vem man för 
samtalet med. Det här är någonting som eleverna får möta och tränas i. Beroende av 
vilken situation eller ämne eleverna befinner sig i förväntas de använda ett antal 
begrepp som härrör till området. Enligt studier påpekar hon att det är svårt för 
eleverna att röra sig mellan dessa diskursiva kontexter. 
 
Med matematiska samtal och även med all annan undervisning är det viktigt att ha 
syftet i fokus och målet för lektionen annars kan samtalet enligt Riesbeck (2000) leda 
till motsatsen och att målet blir svårare att nå. Matematiska samtal ska inte föras för 
sakens skull utan ha ett självklart mål. Pedagogens roll är att hjälpa eleven att 
utveckla begrepp och möjlighet att gå till en abstrakt nivå. Detta kan inte eleven 
enligt Riesbeck (2000) utveckla själv utan medveten vägledning. Där har läraren en 
viktig roll menar Bergius och Emanuelsson. 
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Höines (2008)menar att med tanke på att barn inte har det matematiska 
symbolspråket i sin vardag behöver de tillsammans med hjälp av pedagogen utveckla 
ett muntligt språk som stödjer det matematiska symbolspråket.   
 
I skolverkets rapport (2002) understryks samtalet som en viktig del av matematik 
förståelsen.  
 
Enligt Bergius och Emanuelsson (2009) är språket centralt för att eleverna ska bilda 
sig en begreppsuppfattning. Eleverna behöver därmed stort utrymme för att kunna 
resonera och uttrycka sina tankar.  

2.4 Elevernas möte med det abstrakta 
 
Malmer (2002) menar att matematikundervisningen idag saknar viktiga delar som 
gör att elever inte kan utvecklas i den riktning som läroplanen påvisar. Exempelvis 
skall eleverna inte passivt ta emot kunskap utan medverka i kunskapsbildningen på 
ett skapande sätt. Malmer (2002) menar att eleverna räknar mekaniskt i en alltför stor 
utsträckning. De får för lite utrymme för att själva tänka logiskt och utveckla 
problemlösandet. Eleverna får för lite taluppfattning samtidigt som kreativiteten och 
fantasin inte används. Det de får möta i matematiken ligger inte nära deras egen 
verklighet och därmed får de ingen förståelse för vad den matematiska kunskapen är 
bra för. Hon anser även att undervisningen ligger på en alltför abstrakt nivå med för 
lite användning av laborativt material. När eleverna får jobba med matematiken på 
ett konkret sätt har de möjlighet att utvecklas och förstå. Även elever med 
matematiksvårigheter gynnas genom att jobba med laborativt material då det väcker 
lust och gör att de bibehåller koncentrationen.  

 
Även Löwing (2004) diskuterar laborativt material som en del av konkretiseringen 
av undervisningen. I sin avhandling tar hon upp tidigare forskning inom området. 
Dewey, Montessori, Dienes, Gattegno och Varga var några som ansåg det 
grundläggande med att konkretisera matematikundervisningen. Det gället dock för 
läraren att vara insatt i materialet för att använda det på ett bra sätt som förstärker 
förståelsen hos eleverna. Löwing betonar att konkret material i sig inte konkretiserar 
utan att det är arbetssättet med materialet som konkretiserar undervisningen.  
 
Ahlberg (2000) nämner det viktiga med att elever ska ha möjlighet att utgå från sina 
erfarenheter i matematikundervisningen genom följande citat. 
 
  Möjligheterna för att barnen ska få tilltro till sitt eget tänkande och utveckla sitt  
  matematiska kunnande ökar när eleverna möter en matematik som anknyter till  
  deras egen erfarenhetsvärld. När matematiken blir meningsfull och verklighetsnära 
  kan alla elever få tilltro till sin förmåga och erfara att de både vill och kan lära sig. 
  ( s96) 
 
Wistedt (1996) menar att när elever lär gör de det utifrån redan bekant kunskap. 
Passar inte kunskapen in i deras tidigare erfarenheter kan den misstolkas och 
eleverna: 
 
  förvränger fakta för att de ska passa in i tidigare modeller av världen. (s 65) 
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Därför menar Wistedt att det är viktigt att eleverna medvetet blir ledda i sitt 
kunskapsbildande. 
 
Enligt Bergius och Emanuelsson (2009) ökar lusten för lärande och kunskapen ökar 
när eleverna utmanas och uppmuntras i matematiken. Detta i situationer som 
aktiverar dem och leder till samtal och reflektioner på ett utforskande och skapande 
sätt. Ett sätt att närma sig det här är enligt de bilderböcker och annan barnlitteratur 
såsom sagor. Sagorna nämns då de menar att barnen är bekanta med sagor hemifrån. 
Med bilderböcker menas de böcker som eleverna känner till. Utifrån text och bilder i 
böckerna kan man skapa meningsfulla samtal och aktiviteter som leder till att 
eleverna utvecklar ett matematiskt språk, begrepp och utvecklas till att vara bättre 
problemlösare. Bergius och Emanuelsson (2005) menar att sagor, berättelser och 
bilder är en fiktiv värld i vilken eleverna identifierar sig med innehållet. Innehållet 
blir på detta sätt relevant för dem och en bra startpunkt i matematikämnet. 
 
Malmer (2002) betonar hur viktigt språket är i matematiken. Elever skall ha en 
möjlighet att utveckla ett matematiskt språk som de kan uttrycka sig genom. Fokus 
ska inte endast läggas på det skriftliga symbolspråket. Hon menar att alldeles för 
många lärare inte inser att det är viktigt att eleverna får tala matte. Malmer påpekar 
att matte har flera språk inte bara talspråket och skriftspråket utan även laboration, 
drama och bild. Det är viktigt att eleverna får känna på matematiken på många olika 
sätt innan de använder symboler. Olsson (2000) tar upp Malmers tankar genom 
följande citat: 
   
  Tes 1: Ett tidigt införande av symboler för talen hindrar elevens utveckling av  
  talraden. 
  Tes 2: Att en elev kan rita den korrekta siffersymbolen behöver inte betyda att han 
  kan koppla symbolen till den korrekta uppfattningen. (  s197) 
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3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Min hypotes är att sagor underlättar förståelsen av de fyra räknesätten genom att de 
är en del av elevernas verklighet. Därmed är syftet med undersökningen att ta reda på 
om matematikundervisningen inom främst området ”de fyra räknesätten” i årskurs 1-
3 kan ha sin utgångspunkt i sagans värld. Fokus läggs på lärarnas erfarenhet av 
arbetssättet och deras tolkning av effekterna. Utgångspunkten för frågorna som jag 
försöker besvara i detta arbete har sitt ursprung i kursplanen för matematik där 
undervisningen ”skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer” (Skolverket 2008 s27). Min 
problemformulering är följande: 
 

På vilket sätt jobbar lärare med sagan i matematikundervisningen? 
 
Vilka effekter anser pedagogerna att sagan får på elevernas 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i de fyra räknesätten? 
 
På vilket sätt gör lärare som inte jobbar med sagor i undervisningen? 
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4 METOD  
 
Då studien riktar sig mot lärare i årskurserna 1-3 och deras erfarenhet av att arbeta 
med sagor i matematikundervisningen har jag i första hand valt intervju som metod. 
Detta på grund av att frågornas öppna art ger möjlighet till fördjupning och en högre 
grad av giltighet (Jensen, 1995). Intervju gör att man kan få en djupare förståelse för 
det som undersöks. Utifrån de områden som jag ansåg vara framträdande i intervjun 
har jag skapat en enkätundersökning som skall kunna jämföras med intervjuerna.  
Val av enkät har skett på grund av tidsbrist från lärarnas sida. Enkät är dock ett 
ypperligt verktyg för att få grepp om ett problemområde. I detta fall hålls frågorna 
till största del öppna i syfte att få till grund en bra kvalitativ undersökning.  
 
Jämför man validiteten i intervjun och enkätundersökningen anser jag att validiteten 
är högre i intervjuerna. I intervjuerna har fokus varit koncentrerad på hur och varför 
sagor används i matematikundervisningen med de fyra räknesätten. Detta anser jag 
har framkommit i resultaten. Jag har haft möjlighet att ställa fler frågor till de 
intervjuade än i enkätundersökningen för att få svar på mina frågor. I en 
enkätundersökning hade jag ingen möjlighet att be lärarna besvara frågorna mer 
ingående, vilket hade varit intressant men antagligen inte ändrat resultatet. Jag har 
dock fokuserat på frågeställningarna jag ville ha besvarade.  Enkätundersökningen 
har gett mig bra underlag för att tolka resultaten och en möjlighet att besvara 
frågeställningen.  

4.1 Genomförande 
 
Trots stora ansträngningar där alla skolor inom 6 mils avstånd kontaktades hade bara 
3 lärare möjlighet att bli intervjuade samt 4 som kunde besvara en 
enkätundersökning. Detta beror till största del på att med studiens ursprung var mitt 
syfte att inrikta mig på bilderböckernas användning i matematikundervisningen. 
Kontakten gjordes med rektorerna, varpå rektorerna bad om att få ett mejl skickat till 
sig, vilket i sin tur vidarebefordrades till olika lärare. Här fick jag dock inga positiva 
svar från någon av de 37 tillfrågade skolor.  Jag fick ungefär fem svar där lärare 
meddelade att man inte jobbar med bilderböcker i matematikundervisningen. Vissa 
rektorer förmedlade även samma svar när jag ringde. Några rektorer meddelade att 
lärarna hade mycket att göra.  
 
I efterhand anser jag att det rätta tillvägagångssättet hade varit att välja enkät som 
riktar sig till ett specifikt område inom matematiken. Denna enkät kunde ha skickats 
till många fler lärare. Samtidigt skulle jag tidigt ha övergått till tankar kring att 
använda sagor i matematikundervisningen. Det förefaller som att lärare använder 
sagor i större uträckning än bilderböcker och att man särskiljer dessa. De här 
tankarna grundar jag utifrån intervjuerna.  
 
De få intervjuer som har utförts var omfattande och gav mig insyn i hur lärarna 
jobbar med sagor i matematiken och vilken inverkan de tror att det får på eleverna 
inom flera av matematikundervisningens områden. I resultatbeskrivningen har jag 
dock valt att koncentrera mig på ”de fyra räknesätten”. Intervjuerna utfördes på en 
skola där tre lärare intervjuades. Skolan är belägen i en liten stad och är en F – 9 
skola med stort antal elever. Sammanlagt utfördes två intervjuer då två av lärarna 
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intervjuades samtidigt, dock under en längre tid. Intervjuerna spelades in. För att 
man ska ha en god reliabilitet är det en fördel att intervjun spelas in (Patel och 
Davidson 2003).  
 
Enkätundersökningen utfördes på två skolor där fyra lärare i årskurs 1-3 
medverkade: två lärare i årskurs ett, en lärare i årskurs två samt en lärare i årskurs 
tre.  När det gäller reliabiliteten kan den enligt Patel och Davidson (2003) mätas först 
efter att frågorna har blivit besvarade. Genom att frågorna tolkas kan man se om 
något har missuppfattats eller varit otillräckligt.  Jag anser att reliabiliteten i 
undersökningen hade kunnat vara högre om enkätundersökningen hade bestått av fler 
frågor som därigenom givit läraren möjlighet att gå ännu djupare in i 
frågeställningen. Svaren som jag har mottagit från lärarna är givande och besvarar 
mina frågeställningar, dock endast på ytan.  

 

4.2 Urvalsgruppen 
 
Den efterfrågade populationen i studien är lärare i årskurs 1-3, vilket gör urvalet till 
ett icke slumpmässigt urval. Med andra ord inriktade jag mig specifikt på årskurs 1-
3. Urvalet har skett via telefon och mejl där ett stort antal skolor har kontaktats. Det 
gav tyvärr bara utslag på 7 lärare.  
 
Tolkar jag Trost (2001) är urvalet som jag har gjort för enkäterna ett 
bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att man inriktar sig på ett 
specifikt område, population av bekvämlighetsskäl. I mitt fall har 
bekvämlighetsskälet varit geografiskt område i närheten av där jag bor.  Till viss del 
har urvalet även varit strategiskt med tanke på att jag har en viss inblick i 
verksamheten och vet att matematikundervisningen till största del inte utgår ifrån 
sagor. När det gäller urvalet till intervjuerna är det ett strategiskt urval då 
frågeställningen berör lärare som jobbar med sagor.  

4.3 Databearbetning 
 
Intervjuerna har blivit transkriberade och bearbetade. Jag har fokuserat på att hitta 
flera punkter som lärarna har lagt vikt vid. Samtidigt har jag fått sovra sådant som 
inte hör till området ”de fyra räknesätten”. Gällande enkäten har jag gjort en 
jämförelse och inkluderat alla svar då de på ett eller annat sätt har inriktat sig på 
ämnet.  
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5 RESULTAT  
 
Resultaten från intervjuerna och enkätundersökningen fokuserar på de fyra 
räknesätten. Resultaten visar på vilka material lärarna använder och varför de anser 
att det är viktigt. Då jag inte har mätt effekten på elevernas kunskap gällande de fyra 
räknesätten är det endast lärarnas åsikter som speglas. Mitt syfte under intervjuns 
gång har varit att fördjupa mig i hur lärare använder sagor i 
matematikundervisningen, Medan enkätundersökningen fokuserar på vilka verktyg 
man brukar använda i matematikundervisningen, däribland sagor.  
 

5.1 Resultat från intervjuerna 
 
Lärarna som intervjuades är kvinnor och namnen jag använder är fingerade. Jag har 
valt att använda namnen Annika, Ulla och Anna.  
 
Redan vid intervjuernas början fick jag veta att lärarna huvudsakligen använder sig 
av en lärobok. Denna lärobok är dock helt uppbyggd utifrån sagans värld och heter 
”Mästerkatten”. Lärarna har stor tilltro till det färdigutvecklade materialet.  
 

5.1.1 Sagor 
 
Läroboken som används i matematikundervisningen innehåller ett antal klassiska 
sagor med tillhörande bilder. Lärarnas huvudsakliga argument för att använda detta 
läromedel är att sagorna och det stora antalet bilder gör att matematiken känns 
bekant och nära för barnen. Detta är något som alla tre lärare påpekar. Vidare har de 
inte helt likadana tillvägagångssätt och deras tankar skiljer sig i viss grad.  
 
  ”Alla målen går att genomföra med hjälp av sagorna” (Intervju Annika  
  2009.11.25) menar Annika.  
 
Annika tycker att det säkerligen skulle vara givande för barnen att utgå från 
bilderböcker men att det kräver tid och planering. Anna känner sig väldigt nöjd med 
boken de använder i matematiken och anser inte att det finns behov av att utveckla 
något annat material. Sagorna i matematikundervisningen är hämtade från läroboken 
men även påhittade sagor används i klassrummet. Sagorna i 
matematikundervisningen är klassiska sagor som innehåller ett stort antal bilder till. 
Anna skriver också mattesagor för barnen för att fördjupa förståelsen och sätta 
kunskapen i ett sammanhang. Hon understryker emellertid att sagorna inte är som 
vanliga sagor beroende på att syftet är att ha med ett matematiskt språk. Sagorna har 
olika syften beroende på undervisningstillfälle. Ett syfte som Anna framställde var 
att eleverna skulle förstå begreppen subtraktion och addition. Detta gjordes utifrån en 
saga som skrevs av henne och hon framhåller dock att den kanske snarare liknar en 
berättelse. En av berättelserna handlar om en dag i parken. Barnen har bekantat sig 
med ordet subtraktion och addition som ska sättas i ett sammanhang. Nedan följer ett 
kort utdrag från berättelsen som Anna läste upp. 
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  Först kom vi till en damm med grodor. De är ju väldigt bra på att hoppa, så jag  
  bestämde mig för att räkna hur många hopp en groda kunde göra. Jag räknade  
  hoppen 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 hopp. 

- Du missade två hopp sa djurskötaren 
- Hur många hopp gjorde grodan? (Intervju, Anna 2009.11.25) 

 
 Eleverna får hjälp med att bestämma om det är addition eller subtraktion som 
används och hur beräkningen ser ut. Anna säger också att hon understryker att 
barnen använder ”lika med” och inte ”det blir” vid matematiska samtal.  
Till addition finns även olika begrepp som läraren anser att barnen tidigt skall 
bekanta sig med. Som exempel ger läraren: fler, tyngre, större, färre, mindre. Anna 
uttrycker att eleverna har övat upp en förmåga att lyssna på orden som kan vara 
viktiga att ha med sig. Dessa ord blir ledtrådar som underlättar för att senare kunna 
lösa lästal. Genom att eleverna får höra orden i ett sammanhang kan detta underlätta 
vid problemlösning. 
 
Utifrån sagan skriver eleverna och lärarna även matematiska symboler tillsammans. 
Symbolerna som beskrivs i sagorna kan exempelvis röra subtraktion. Annika och 
Anna berättar att eleverna även får skriva egna mattesagor där utgångspunkten är 
exempelvis ett additionstal. Eleverna ritar en händelse och berättar en räknesaga till 
bilden samt skriver talet. Det kan exempelvis handla om att det fanns fem får och tre 
av fåren försvann. Eleverna ritar fåren och nedanför skriver de en text eller om de 
föredrar det kan de skriva 5 – 3. Detta görs även omvänt där eleverna får ett tal som 
de sen skapar en berättelse och bild kring.  
 
 Utifrån sagorna förstår barnen att matte tillhör deras vardag och de får förståelse för 
 uppgiften. Barnen förstår att det här tillhör något som kan hända och det underlättar för att 
 de senare ska kunna räkna på egen hand (Annika, Intervju 2009.11.25) 
 
Ulla skriver inga berättelser men tycker istället att eleverna skall använda kroppen 
för att förstå olika begrepp såsom ”tredje”och ”sista”. Ulla tycker att bilderna är 
beskrivande och bra grund för samtal. Eleverna kan räkna utifrån bilderna. 

5.2 Bilder och samtal 
 
En gemensam nämnare för lärarna är att de har en stor tilltro till bilderna i sagorna. 
Dessa ger de en grund för samtal. Utifrån dessa anser lärarna att de kan ha långa 
samtal med eleverna. Lärarna säger följande:  
  
 Fördelen med samtalen är att eleverna lär varandra (Intervju Ulla 2009.11.25) 
 
 Eleverna kan samtidigt höra andras sätt att tänka och rätta sig själva (Intervju Anna 
 2009.11.25) 
 
 Genom samtal lär de sig hur man tänker (Intervju Annika 2009.11.25). 
 
Samtalet sker framförallt lärarstyrt på grund av att eleverna behöver ledas i sina 
tankar och ord menar Anna och Annika. Även Ulla tycker att läraren behöver 
vägleda eleven i samtalet.  
 
Utifrån bilderna i boken vill alla tre lärare att eleverna skall använda 
det matematiska språket. Lärarna lägger stor vikt vid att elevernas egna bilder skall 
vara en förklaring till hur de har tänkt. Detta är särskilt viktigt innan eleverna kan 
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uttrycka sig i skrift anser Anna och Annika. Samtliga lärare börjar tidigt med 
symboler, vilka har en koppling till elevernas bilder. Deras elever går i en tvåa men 
lärarna berättar att de tidigt i ettan brukar börja med siffror och tecken. Bilderna blir 
en del av samtalet. Under vilka former man samtalar kring bilder skiljer sig till viss 
del mellan lärarna. Hos Anna och Annika sker samtalen huvudsakligen i helklass. 
Man anser att barnen på det här sättet får fler infallsvinklar. Annika anser att 
nackdelen med samtal i grupper är att några barn kanske blir utelämnade utan 
förståelse. Annika anmärker att det även underlättar för pedagogen då man kanske 
inte hinner gå till alla grupper utan strävar efter att få med alla i helklass.  
 
Ulla anser att samtal i grupp är en fördel då fler barn vågar uttala sig. Hon anser dock 
att det är svårt att veta om alla verkligen har förstått. Därför kan det vara bra att 
efteråt diskutera i helklass vad man ser på bilderna. Bilderna stödjer minnet och 
lusten att lära. Samtidigt väcks barnens nyfikenhet och intresse. Alla elever är 
uppmärksamma och när de arbetar enskilt finns bilderna kvar i elevernas minne och 
gör att de kan lösa uppgifterna på egen hand.   
 
Lärarna berättar att eleverna kan addera, subtrahera, multiplicera och jämföra utifrån 
bilderna. Under intervjuns gång har ingen av lärarna nämnt division. Ulla menar att 
samtalet och bilderna skapar en förståelse hos barnen om att matematik finns överallt 
samtidigt som perceptionen tränas.  

5.2.1 Fånga tillfället 
 
Ulla använder sig mycket av konkret material vid sidan om sagorna, däribland 
barnen själva. Detta kan ske väldigt spontant för att förtydliga begreppen som hör till 
”de fyra räknesätten”. Begreppen kan vara större, minst osv. Alla tre lärare 
understryker dock att de inte är bundna till sagorna utan menar att det vikigaste är att 
fånga tillfällen i vardagen som dyker upp. Det kan röra sig om händelser hemma 
eller på skolgården som innehåller matte. Elevernas vardag problematiseras. Annika 
berättade att de en dag fick lägga undan allt för att gå ut och lista ut volymen på ett 
hål i marken, detta på barnens begäran. Hon anser att det är viktigt att fånga varje 
sådant tillfälle när eleverna visar intresse.  

5.3 Enkätundersökningen 
 
I enkätundersökning har fyra lärare medverkat. Lärarna undervisar ettor och tvåor på 
två olika skolor. Då enkäten är anonym är även namnen i enkätundersökningen 
fingerade.  
 
Enkätundersökningen består av 13 frågor (Bilaga 1) samt en fråga där läraren har en 
möjlighet att uttala sig om annat inom ämnet. En av frågorna berörde vilket material 
läraren använder i undervisningen. Alla lärare använde lärobok och konkret material. 
En av lärarna använde även mattespel och datorspel. Det som användes mest var 
läroboken. Karin, Karl och Peter använde läroboken ofta, medan Mattias alltid 
använde sig av läroboken. Förutom läroboken efterfrågades nyttjande av konkret 
material, bilder, sagor samt berättelser. Detta återkommer jag till senare. Två av 
frågorna riktar sig mot samtal som ett led i undervisningen. Denna fråga ställdes för 
att jag ska kunna ha en möjlighet att se om pedagogerna använde sagor eller bilder 
som stöd för samtalet. Så var dock inte fallet.  
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5.3.1 Konkret material 
 
Det mest framstående är användningen av konkret material. Karin, Mattias och Peter 
använder sig av laborativt och konkret material vid genomgångar och introduktion av 
nya områden inom de fyra räknesätten. Karl, Mattias och Karin använder konkret 
material ofta, lika ofta som läroboken. Användningen sker hela tiden som stöd för 
undervisningen, både vid genomgång och när eleverna arbetar enskilt. Peter 
använder materialet ibland och vid genomgång. 
 
 På frågan om vad man anser är det bästa sättet att introducera något av de fyra 
räknesätten svarar tre av fyra lärare, konkret material och genomgång. Man använder 
olika hjälpmedel som stöd i presentationen av ett för barnen obekant område. Dessa 
verktyg innefattar bland annat pengar, sifferkort, pärlor, talkort, räkneplankor. Enligt 
Peter, Mattias och Karin förstärker konkret material förståelsen eftersom eleverna får 
se, känna och använda materialet.  Vid genomgång utgår däremot Karl från för 
barnen verkliga situationer vilka väcker frågor och leder till problemlösning. Vilka 
situationer det är beskrivs tyvärr inte.   

5.3.2 Samtal 
 
Karin uppger att matematiska samtal är viktiga men att hon dock inte jobbar så. Det 
blir huvudsakligen samtal om hur elever har tänkt och inget mer.  
   
  Berättande matte behövs för att underlätta för barnen (Karin  
  enkätundersökning, 2009.12.01) 
 
Det är svårt för barnen att skilja på ”de fyra räknesätten” och detta behöver därför 
tränas så att eleverna lär sig hur de ska tänka. Samma lärare tycker inte att läroboken 
är tillräcklig för att eleverna skall kunna bilda sig en förståelse av de fyra 
räknesätten. Hon anser att mycket behöver lyftas ur för att ge en bättre förståelse. De 
andra tre lärarna och så även de intervjuade anser att läroboken med tillhörande 
material är tillräcklig för förståelsen. Även här anser man dock att samtal är viktigt 
för förståelsen.  
 
  Viktigt att samtala kring hur man tänker och kan lösa olika problem   
  (Karl enkätundersökning 2009.12.01) 
 
  Skulle behöva vara mer samtal. Det blir mest korta exempel om ”förklara hur du 
  tänker” (Karin enkätundersökning 2009.12.01) 
 
Samtalet kring matematik stöds av alla intervjuade lärare. Man uttrycker att eleverna 
skall kommunicera matte för att få syn på hur de tänker. En annan synpunkt är att 
eleverna blir aktiva genom samtal. Samtalets syfte beskrivs också som förklarande 
och utvecklande.  
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5.3.3 Sagor och bilder 
 
Peter använder samma bok som de intervjuade, ”Mästerkatten”. Läraren skriver att 
boken används för första gången den här terminen och tar inte upp om någon fokus 
läggs på sagan. Istället berättar han att man använder konkret material och olika 
hjälpmedel som stöd till läroboken. Peter använder också olika stenciler som 
behandlar de fyra räknesätten. Dessa stenciler gör eleverna när de huvudsakliga 
uppgifterna i boken är färdiga. Stencilerna består av olika räkneuppgifter som 
eleverna löser samt i många fall även färglägger.  
 
Karin använder inte sagan alls i matematikundervisningen. Hon menar att detta sker 
mer i ettan och att eleverna i tvåan får gå till ett mer abstrakt tänkande. Däremot 
använder hon sig av berättelser och räknesagor. Karin anser att förståelsen förstärks 
genom ramsor. Hon uttrycker också att sagor och bilder säkerligen är bra i 
undervisningen med tanke på att eleverna får lära sig att använda matematik utifrån 
ett sammanhang. Det påpekas även att det emellertid är svårt att veta vilka sagor eller 
bilder som är mest lämpade. Det är tidskrävande att hitta rätt bild eller bok. 
Läroboken underlättar arbetet men är inte fulländad.  
 
  Bilderna talar inte tillräckligt tydligt för sig själv, om de inte är gjorda  för  
  matteträning. Eller jo, men det är arbetsamt att hitta de rätta    
  bilderna (Karin enkätundersökning 2009.12.01) 
 
Peter, Mattias och Karl uttrycker att de använder sagor och berättelser i liten skala. 
Bilder används ibland menar Peter, Mattias och Karin. Peter berättar att bilder finns i 
både böcker och annat material. Bilderna har en direkt koppling till uppgifterna. 
Antingen som en del av uppgiften eller för att göra uppgiften mer intressant för 
eleverna. Karl uttrycker att bilder används ofta. Han berättar dock inte på vilket sätt 
man arbetar med bilderna.  
 
Avslutningsvis ställdes en fråga för övriga tankar. Karin uttrycker följande: 
 
  Läroplanen betonar kunskapen kring de fyra räknesätten, att vara väl förtrogen och 
  ha förståelse. Här kan nog berättande matte spela en stor roll. (Karin   
  enkätundersökning 2009.12.01) 
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6 DISKUSSION  
 

6.1 Sagor och bilder 
 
Utifrån min hypotes att matematikundervisningen i de fyra räknesätten med fördel 
kan utgå ifrån sagans värld, kan jag utifrån intervjuerna bekräfta att det är möjligt. 
De flesta lärare i min undersökning väljer dock inte sagor som utgångspunkt i 
undervisningen. Det var endast två lärare som hela tiden använde sagan i 
matematikundervisningen. En lärare använde sagan i stor utsträckning, en lärare 
aldrig och de övriga tre använde sagan ofta. Annika, Anna, Ulla och Peter använder 
samma bok i undervisningen, ”Mästerkatten” som baseras på omarbetade klassiska 
sagor. Trots det lägger man olika stor vikt vid sagan och bilderna. Anna tar steget 
längre i berättandet och skriver egna berättelser som stöd för elevernas matematiska 
förståelse. Peter menar att han använder sagor endast ibland trots att ”Mästerkatten” 
är uppbyggd efter sagor. Detta kan enligt mig bero på som Peter själv berättar att det 
är första terminen boken används och att han därför inte är bekant med boken. Det 
kan även bero på att läraren väljer att inte diskutera kring sagorna i boken. Trots att 
Annika, Anna, Ulla och Peter använder samma bok kan jag ändå se att de jobbar på 
olika sätt. Lärarna väljer själva vad de vill fokusera på. De intervjuade lärarna ansåg 
att genom att de använde en lärobok som har sin utgångspunkt i sagans värld hade de 
möjlighet att på ett lättare sätt koppla matematiken till elevernas verklighet.  
 
Jag anser att boken är utformad på ett sådant sätt att den väcker elevernas nyfikenhet.  
De sagor som finns i läroboken är bekanta för många av eleverna samtidigt som 
boken består av många bilder. Utifrån sagorna och bilderna kan eleverna tillsammans 
med läraren föra matematiska samtal som utvecklar deras matematiska begrepp samt 
förståelse av ”de fyra räknesätten”. Matematikundervisningen med sagorna varieras 
genom att eleverna själva skriver räknesagor med tillhörande bilder. De intervjuade 
lärarna menar att eleverna utgår från sin egen verklighet när de skriver räknesagorna 
och samtidigt får förståelse för ”de fyra räknesätten”. Bilderna som eleverna ritar 
under matematikundervisningen styrker Johnsens (2008) teori gällande att bilder kan 
användas som ett led av förståelsen av symbolspråket. Anna tycker att bilderna är till 
stor hjälp för elevernas förståelse. Jag tror att bilderna hjälper eleverna att förstå 
innebörden av de olika delarna av ”de fyra räknesätten”. Eleverna kan rita på sitt eget 
sätt och använda tecken och siffror som hör till ”de fyra räknesätten”. Genom att 
eleverna använder egna bilder tror jag att de kommer ha lättare att förstå och 
bibehålla det de lär sig.  
 
Min uppfattning utifrån intervjuerna med lärarna är att sagorna och bilderna i 
läroboken har lika stor betydelse för möjligheten att föra matematiska samtal. Endast 
sagorna skulle inte kunna leda till samma givande samtal. Enligt de intervjuade 
lärarna är bilderna viktiga som en grund för samtalen.  
 
Gemensamt kan sägas att alla lärare använder bilder, berättelser och sagor i sin 
undervisning dock i olika grad. Peter menar att bilder används i uppgifter som 
eleverna jobbar med. Dessa bilder används ibland. Karl däremot använder bilder 
ofta. Anna, Annika och Ulla använder bilder alltid. Utifrån min undersökning anser 
jag att det är förvånansvärt att bilder inte används ofta av samtliga lärare. Bilder är 
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konkreta och kan hjälpa eleverna att visualisera ”de fyra räknesätten”. Skolverket 
(2003) tar upp elevernas möjlighet att kunna visualisera och konkretisera det som 
står i läroboken. Rapporten visar att barn har olika potentialer att gå från det konkreta 
språket till det abstrakta i matematikboken. Hur bra eleven är på att förstå det 
abstrakta språket och elevens möjlighet att kunna visualisera matematik varierar. 
Utifrån dessa slutsatser som skolverket lägger fram anser jag att eleverna bör 
erbjudas flera möjligheter att kunna visualisera matematik där även bilder bör ingå. 
 
Karins åsikt är att sagor och bilder säkerligen är ett bra utgångsläge då eleverna får 
lära sig matematik utifrån ett sammanhang. Att hon själv inte väljer detta arbetssätt 
beror på att förberedelsen är för krävande och att det är svårt att avgöra vilka bilder 
och sagor som är passande för syftet. Jag tror att många lärare inte ser matematiken i 
bilderböckerna då de fokuserar på det abstrakta språket där siffror och tecken bör 
nämns. Min åsikt är att många bilderböcker innehåller matematik. I bilderna kan 
elever lära begrepp, jämföra föremål i storlek och avstånd, tolka det utifrån sin 
uppfattning om verkligheten, räkna och mycket annat. Även text skapar en visuell 
bild hos eleverna som kan användas i matematiken. Bergius och Emanuelsson (2008) 
har under flera år arbetat med elever utifrån bilderböcker. En sammanställning av 
bilderböckerna finns som bilaga 2. Dessa bilderböcker kan enligt dem te sig 
matematiklösa vid första anblicken. Författarna har dock kunnat använda böckerna 
inom många områden i matematikundervisningen. Även Usnick och Maxson (2005) 
diskuterar användning av barnlitteratur i undervisningen. Detta arbetssätt ökar hela 
tiden i de amerikanska skolorna där man anser att barnlitteraturen är ett bra medel då 
utgångspunkten är bekant för eleverna.  
 
Det materialet som de intervjuade lärarna använder är omarbetade sagor i en lärobok 
som dock liknar bilderbok till sitt utseende. Jag tror därför att man på samma sätt kan 
jobba utifrån bilderböcker. Jag misstänker att många tror att vanliga bilderböcker inte 
innehåller matematik. Självklart finns det bra bilderböcker och mindre bra 
bilderböcker som kan användas i matematiken. Sagor, bilderböcker och annan 
barnlitteratur kan bli en del av matematikundervisningen, precis såsom de ingår i 
svenskundervisningen. De omarbetade sagorna som ”Mästerkatten” är uppbyggd på 
finns även i form av bilderböcker och skulle enligt mig kunna användas som ett 
komplement i matematikundervisningen. Böckerna kan vara en del av redskapen 
som används men för att alla elever skall lära behövs ett varierande arbetssätt och 
varierande innehåll. Även Bergius och Emanuelsson (2009) anser att matematiken 
har många språk och behöver uttryckas på olika sätt. Elever bör erbjudas många sätt 
att uttrycka sitt matematiska kunnande 
 

6.2 Samtal 
 
Skolverkets rapport (2002) baseras på bland annat intervjuer med elever. De elever 
som har varit mest motiverade och intresserade av matematik har varit elever som 
har jobbat processinriktat. Under matematikundervisningen har de upplevt variation i 
arbetssätt och innehåll samt kunnat samtala kring olika lösningar. Eleverna har 
jobbat reflekterande där läraren genom samtal och frågor styr eleverna in på olika 
spår där kunskap kan väckas. Min tolkning av rapporten är att variation i 
undervisningen är viktig med olika representationsformer samt samtal som en del av 
undervisningen. Min studie är inte tillräcklig för att ge svar på om lärarna i 
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enkätundersökningen varierar matematikundervisningen i hög grad och om arbetet 
sker processinriktat. Utifrån intervjuerna kan jag dock tolka det som att samtalen är 
processinriktade då eleverna kan tolka bilderna de arbetar med på olika sätt. De 
intervjuade lärarna menar att det viktiga är att eleverna använder språket. Anna, 
Annika och Ulla anser att samtalen i matematikundervisningen är viktiga. 
Utgångspunkten för samtalen är sagor och tillhörande bilder. Mattias anser att 
eleverna blir aktiva genom samtalen samt att samtalen har ett förklarande och 
utvecklande syfte. 
Det tolkar jag som att samtalen främst sker när eleverna skall bekanta sig med ett 
matematiskt problem. När Mattias uttrycker utvecklande syfte tolkar jag som att 
eleverna utvecklar det matematiska språket och olika lösningsstrategier genom 
samtal.  
 
När jag tolkar enkätundersökningen kan jag se att samtalen är viktiga för Mattias och 
Karl. Karin och Peter uttrycker att samtalen används vid genomgång och rättning. 
Jag tolkar det som att dessa två lärare inte menar samtal i den mening där eleverna 
får reflektera samt finna olika lösningar utan att det är samtal som leder eleverna till 
rätt svar. Karin menar dock att berättande matte behövs men att det inte sker. 
Samtidigt menar hon att eleverna berättar hur de har tänkt när de har löst sina 
uppgifter. Jag tror att dessa samtal också är givande då eleverna får höra hur andra 
tänker. Min tolkning är att läraren förstår och vill ha matematiska samtal i 
undervisningen men att hon antagligen inte vet var hon ska börja. Ahlberg (2000) 
menar att det är viktigt att eleverna får uppleva att man kan tänka på olika sätt och att 
det kan finnas flera lösningar. Hon menar att det gynnar elevernas syn på matematik 
om de får höra andra elevers lösningar och tankar. Dessa tankar kan kopplas till min 
studie där Karl tycker att samtalen spelar en stor roll för att eleverna ska insikt i hur 
de tänker. Det tolkar jag som att syftet med samtalen är att eleverna skall genom att 
använda språket och dela det med andra själva utveckla lösningsstrategier. 
 
Jag tror att det matematiska samtalet kan hjälpa eleverna att skapa begrepp och 
förståelse av det matematiska symbolspråket. Förståelsen kommer dock inte 
automatiskt vid samtal. Det är viktigt att tänka på hur ett samtal leds och försöka 
skapa intresse för barnen och utmana de för diskussion.  Elever är olika och därför 
kan inte ett sådant samtal alltid se likadant ut utan behöver varieras både i innehåll 
och i arbetssätt. När det gäller arbetssätt menade de intervjuade lärarna Anna och 
Annika att det bästa sättet att samtala kring ett matematiskt ämne är i helklass. De 
anser att det underlättar då eleverna är samlade, läraren inte behöver gå mellan 
grupperna samt att de får med samtliga elever. De menar att samtal i grupper sällan 
sker. Anna och Annika tror att förståelsen inte blir densamma i grupp då eleverna 
fokuserar på att lösa uppgiften istället för att diskutera. Ulla tycker däremot att det 
fungerar bra när eleverna får diskutera i grupper då det är fler som vågar uttala sig. 
Utifrån intervjuerna kan jag se att samtalen sker på olika sätt.  Enligt Wistedt 
behöver läraren vägleda eleverna i deras tankar och ord vilket kan vara svårt vid 
grupparbete. Anna och Annika menar att samtalen i helklass ger eleverna en 
möjlighet att höra olika infallsvinklar samt att det är ett viktigt stöd för de elever som 
inte har samma förmåga. Här kan läraren leda eleverna på ett annat sätt än vid 
gruppsamtal. Wistedt (1996) menar att eleverna kan få svårigheter om de vid 
gruppsamtal försöker förstå ett matematiskt problem och får höra andra som inte 
tänker likadant, de får svårt att sätta sig in i andras tankar. Eleverna behöver enligt 
honom ledas vidare i sina tankar av läraren. Wistedt (1996) menar att eleven kan ha 
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svårt att uttrycka sina tankar då tankarna hela tiden utvecklas. Ulla anser att 
gruppsamtal är att föredra då alla elever vågar uttala sig. Samtidigt menar hon att 
svårigheten för henne blir att se om eleverna har förstått. Därför föredrar hon ett 
avslutade samtal i helklass. 
 
När jag tolkar enkätundersökningen kan jag se att samtalet spelar stor roll för två av 
fyra lärare. Karin och Peter uttrycker att samtalet används vid genomgång och 
rättning. Jag tolkar det som att dessa två lärare inte menar samtal i den mening där 
eleverna får reflektera samt finna olika lösningar utan att det är samtal som leder 
eleverna till rätt svar. Karin menar dock att berättande matte behövs men att det inte 
sker. Samtidigt menar hon att eleverna berättar hur de har tänkt när de har löst sina 
uppgifter. Jag tror att dessa samtal också är givande då eleverna får höra hur andra 
tänker. Min tolkning är att läraren förstår och vill ha matematiska samtal i 
undervisningen men att hon antagligen inte vet var hon ska börja. Ahlberg (2000) 
menar att det är viktigt att eleverna får erfara att man kan tänka på olika sätt och att 
det kan finnas flera lösningar. Hon menar att det gynnar elevernas syn på matematik 
om de får höra andra elevers lösningar och tankar. Dessa tankar kan kopplas till min 
studie där Karl tycker att samtalen spelar en stor roll för att eleverna ska insikt i hur 
de tänker. Det tolkar jag som att syftet med samtalen är att eleverna skall genom att 
använda språket och dela det med andra själva utveckla lösnigsstrategier. 
 

6.3 Läroboken och konkret material 
 
Samtliga lärare i min undersökning använder läroboken i matematikundervisningen. 
Karl, Mattias och Karin använder läroboken ofta medan Peter använder boken alltid. 
Majoriteten av lärarna i min undersökning är nöjda med matematikböckerna som 
används i undervisningen. Karin anser att läroboken behöver kompletteras med 
praktisk matte samt att vissa delar behöver djupare förståelse än vad läroboken kan 
erbjuda. Karl anser att läroboken inte är tillräcklig som utgångspunkt. Jag tror att 
Karl syftar på att läroboken behöver kompletteras såsom Karin nämner genom 
praktisk matte. Mattias tycker att läroboken är tillräcklig.  Anna, Ulla och Annika 
anser att läroboken är tillräcklig och de är nöjda med utformningen av boken. De 
intervjuade lärarna använder läroboken alltid.  
 
Enligt skolverkets rapport (2003) behöver det inte vara till nackdel att använda 
läroboken i stor utsträckning. Frågan är enligt forskning beroende av hur den 
används och vad pedagogen fokuserar på. Det är viktigt att förståelsen av ett 
matematiskt problem går före färdigheten och att elever hinner förstå matematik och 
får möjlighet att uttrycka sina lösningsstrategier innan de möter ”en formaliserad, 
mer generell skolmatematik” (Skolverket 2003 s19). Enligt min undersökning tolkar 
jag det som att samtliga lärare ger eleverna möjlighet att förstå matematik genom 
olika arbetssätt, såsom genomgång, konkret material och samtal. På detta sätt har 
eleverna en möjlighet att förstå matematik innan de går över till en mer generell 
matematik där eleverna till större del självständigt arbetar i sina mateatmikböcker. 
Jag anser att skillnaden mellan elevens vardagliga språk och det matematiska språket 
som presenteras i de flesta matematikböcker är stor. Boken med alla siffror och 
tecken är abstrakt medan elevens vardag och erfarenhet är konkret. Läraren behöver 
skapa en koppling mellan elevernas verklighet och matematiska symboler. 
Kopplingen kan skapas genom olika material och samtal där eleverna muntligt lär sig 
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att förstå matematik innan de kan gå över till det skriftliga. Lärarna i min 
undersökning försöker skapa den kopplingen med hjälp av olika laborativa material, 
bekanta situationer, samtal samt spel.  
Konkret material är betydelsefullt hos fyra av sju tillfrågade lärare. Det konkreta 
materialet är varierande, där man använder sig av färdigt material samt eleverna 
själva. Utifrån intervjuerna med Anna och Annika låg fokus på sagan och jag kan 
därmed inte säga i vilken utsträckning konkret material användes. 
 

6.4 Med utgångspunkt i elevernas vardag 
 
Riesbeck (2000) har gjort en omfattande studie som syftar på kommunikationen i 
klassrummet under matematikundervisningen. Hon menar att elever har svårt att 
förena det vardagliga språket med det matematiska språket. Det är därför det är 
viktigt att eleverna får lära sig kommunicera matematik. Utifrån intervjuerna och 
enkätundersökningen tolkar jag det som att lärarna försöker skapa möjlighet för 
eleverna att förena det vardagliga språket med det matematiska språket. Tydligast 
kan detta ses hos Anna, Annika och Ulla genom deras matematiska samtal men även 
hos Karl som utgår från situationer som är bekanta för eleverna. Dessa arbetssätt ger 
möjligheten till att kommunicera matematik. Genom att barnen med hjälp av läraren 
kan diskutera matematik utifrån bild, text samt olika situationer skapar de ett språk 
som de lär sig att använda. Även Olsson (2000) anser att elevernas vardagshändelser 
är viktiga för matematikförståelsen. När eleverna utgår från egna situationer upplevs 
matematiken som meningsfull samtidigt som de förstår vad matematik används för. 
Hon anser att om elever kan lösa en räkneuppgift i boken betyder inte detta att de kan 
koppla det och använda det i vardagen. Detta kan bara ske genom att de får höra 
läraren och andra elever använda ett adekvat språk.  
 
Endast Karl skriver att han använder situationer som är bekanta för eleverna när ett 
område inom ”de fyra räknesätten” introduceras. Anna och Annika menar att det är 
viktigt att höra och ta tillvara på alla tillfällen där eleverna visar ett intresse för 
matematik utifrån sina egna händelser i vardagen. De anser att matematiken på det 
här sättet blir verklig för eleverna. Deras tankar kan kopplas till Long (2006) som tar 
upp Deweys tankar om att det elever lär sig i skolan starkare skall knytas an till deras 
verklighet i och utanför skolan. Han påstår att så är dock inte fallet utan att skolan är 
isolerad från samhället. Trots att detta skrevs för länge sedan inte har inställningen 
ändrats avsevärt. Long (2006) beskriver platsbaserad pedagogik som ett 
utomordentligt tillvägagångssätt i matematikundervisningen. Syftet med detta sätt är 
att koppla klassrummet närmare samhället och få en praktisk användning av 
matematiken. Eleven skall få möjlighet att upptäcka matematiken i sin vardag.  
 
Alla tre intervjuade lärare säger att de tidigt börjar med symbolspråket.  De menar att 
genom eleverna får se på bilder och höra sagor kan de genom samtal ledas in i det 
matematiska symbolspråket. Lärarna tror att det är till fördel att börja med tal och 
tecken tidigt. Olsson (1996) tankar stämmer till viss del överens med de intervjuade 
lärarnas. Han menar att elever måste använda matematik muntligt, laborativt, genom 
bilder, drama och för dem bekanta situationer. Alla dessa delar skall enligt honom 
samverka och leda till det matematiska symbolspråket. Av vad jag kan tolka från 
intervjun har de intervjuade lärarna möjliggjort för eleverna att erfara matematik 
genom samtal, bilder, bekanta situationer samt hos en lärare laborativt material. 
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Olsson tolkar Malmer och menar att elever behöver ha praktiserat matte på många 
olika sätt innan symbolspråket införs. Införs symbolspråket för tidigt kan det snarare 
hämma deras matematiska utveckling och leda till att eleverna inte förstår talraden 
riktigt. Olsson (1996) menar att elever kan vara bra på att lösa matematiska uppgifter 
muntligt men när det kommer till symbolspråket är inte alltid elevernas 
abstraktionsförmåga tillräcklig för förståelsen. De intervjuade lärarna berättar dock 
att deras uppfattning är att eleverna kan skriva tal och tecken och förstår innebörden 
genom deras arbetssätt trots att de tidigt börjar med matematiska symboler 
.  

6.5 Slutsatser 
 
Utifrån intervjuerna i min undersökning kan jag bekräfta att sagor underlättar 
förståelsen av ”de fyra räknesätten”. De intervjuade lärarna och även de böcker jag 
har studerat visar på att sagor är en bra utgångspunkt då det är en del av elevernas 
verklighet. Sagorna väcker intresse, leder till samtal samt hjälper eleverna att behålla 
kunskapen.  Utifrån enkätundersökningen kan jag se att konkret material är enligt 
lärarna betydelsefullt för elevernas förståelse. Jag har funnit att det finns likheter 
mellan lärarna i min studie. Det de har gemensamt är att lärarna försöker att skapa 
förståelse hos eleverna på ett för dem bekant sätt men detta görs på olika men inte 
helt skilda sätt. Samtliga lärare i min undersökning konkretiserar ”de fyra 
räknesätten” fast på olika sätt. Ett annat gemensamt drag är att samtal är en viktig del 
av undervisningen. Alla tillfrågade lärare säger intressanta saker som stöds av 
forskningen. Jag anser att man med fördel kan ta tillvara på alla arbetssätt som har 
presenterats och ge eleverna en möjlighet att bekanta sig med matematiken och ”de 
fyra räknesätten” genom olika arbetssätt. Med tanke på att elever är olika måste 
undervisningen varieras för att nå alla barn. Därför tror jag inte att 
matematikundervisningen huvudsakligen kan utgå från sagor utan måste bestå av 
flera olika representationsformer.  
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 BILAGA 1 
 
Vilket material använder ni i matematikundervisningen när ni arbetar med de fyra 
räknesätten? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Använder ni er av sagor när ni jobbar med de fyra räknesätten 
О ja     О nej 
 
Använder ni er av berättelser när ni jobbar med de fyra räknesätten? 
О ja О   nej 
 
Använder ni er av bilder när ni jobbar med de fyra räknesätten? 
О  ja О   nej 
 
Använder ni er av laborativt material med de fyra räknesätten? 
О ja О nej 
 
Vilket material använder ni mest?  
  
  Aldrig  Ibland Ofta Alltid 
Läroboken    О О   О   О 
 
Konkret 
Material    О О   О   О 
 
Bilder    О О   О   О    
 
Sagor    О О   О   О 
 
Berättelser    О О   О   О 
 
Vad anser ni är det bästa sättet att introducera något av de fyra räknesätten? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Om ni inte använder er av sagor och berättelser när ni arbetar med de fyra 
räknesätten, skulle ni kunna tänka er att göra det och varför? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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Om ni inte använder bilder när ni arbetar med de fyra räknesätten, skulle ni kunna 
tänka er att göra det och varför? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Anser ni att er lärobok för matematik är tillräcklig för förståelsen av de fyra 
räknesätten? 
О  ja О nej 
 
Om nej, vad saknas? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
På vilket sätt förstärker ni undervisningen för att eleverna skall kunna bilda sig en 
förståelse som varar? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Hur stor vikt lägger ni på samtal under matematikundervisningen? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Hur speglas samtalet i matematikundervisningen när ni jobbar med de fyra 
räknesätten? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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Övriga tankar som ni vill dela med er  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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