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ABSTRAKT 

Syftet med vår studie var att synliggöra hur pedagoger som undervisar i grundskolans tidiga 
år samtalar om undervisningen av matematikens användning i vardagen utifrån den socio-
kulturella teorin. Gruppsamtalen utgick från rubrikerna konkretisering, individualisering, 
matematik och språk samt matematiksvårigheter kopplade till vardagsmatematiken. Vi 
använde oss av fokusgrupper som undersökningsinstrument. I studien ingick 13 pedagoger 
som alla undervisade i matematik på skolans lågstadium. Deltagarna i studien var verk-
samma på fyra olika skolor i två olika kommuner.  

Undersökningens resultat bearbetades utifrån en hermeneutisk innehållsanalys. I resultatet 
synliggörs en omfattande och medveten undervisning kring vardagsmatematiken hos de 
medverkande pedagogerna. Det som upplevs som hinder eller skapande av möjligheter är 
resurstilldelningen både materiellt och personellt. Gruppstorlek och gruppsammansättning 
upplevs också som avgörande för en undervisning som lever upp till pedagogernas ambi-
tioner. Konkretiseringen ges en stor betydelse för att fånga och förklara den abstrakta mate-
matiken. Individualiseringen ses av pedagogerna som nödvändig för att få med sig alla elev-
erna i matematikundervisningens gemenskap och för att alla elever ska nå målen. Den sam-
talande matematiken beskrivs som ovärderlig för elevernas tänkande och därmed förståelse 
och lärandet. Det framgår att för elever med matematiska svårigheter är det konkreta materi-
alet, tid tillsammans med pedagog och ett varierat undervisningssätt faktorer som skapar för-
utsättningar för lärande.  
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1 INTRODUKTION 

När vi skrev vår B-uppsats tillsammans vårterminen 2010 undersökte vi det förebygg-
ande arbetet i matematik i förskoleklassen och år 1. Då väcktes intresset för hur mate-
matikämnet undervisas de kommande åren. 

I de senaste nationella undersökningarna (Skolverket, 2008c; Skolverket, 2009c) av 
elevers matematikkunskaper har det visats sig att svenska elever inte kan koppla sina 
kunskaper till vardagsnära situationer. Elever kunde räkna ut arean i läroboken men inte 
omsätta kunskapen i praktiken vid till exempel köpet av ett golv. En matematikunder-
visning som inte begränsas av läromedlets upplägg utan som fångar och utvecklar det 
språkliga och därmed tänkandet är eftersträvansvärt. I Lpo 94 (Utbildningsdeparte-
mentet, 2006), och än tydligare enligt Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011), ska 
undervisningen ge eleven förutsättningar att utveckla förmågor att formulera och lösa 
problem, använda och analysera begrepp, föra matematiska resonemang, samtala och 
argumentera och själv välja matematiska metoder. Vi vill med vår undersökning se hur 
pedagoger samtalar och resonerar kring undervisningen av vardagsmatematik. 

Nationella prov i tredje årskursen har genomförts vid två tillfällen, och nu ska den tredje 
årskullen skolbarn prövas. Alla lärare har ännu inte erfarenheter av proven. Många sko-
lor har inte hunnit lägga om undervisningen efter uppnåendemålen i år 3, eftersom de 
beslutades så sent som juni 2008. Alla mål i matematik prövas inte men resultatet ska 
vara ett stöd för pedagogens bedömning av elevens kunskaper i relation till målen. 
Resultatet ger också en formativ bedömning, där läraren får syn på vad hon behöver 
fokusera på, och vad eleven behöver fokusera på (Utbildningsdepartementet, 2011). För 
att nå ett avlägset mål måste etapper avklaras. På senare år har diagnosmaterial tagits 
fram som möjliggör en uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.  

Den samtalande och den kommunicerande matematiken som förordas i styrdokumenten 
(Utbildningsdepartementet, 2006; Utbildningsdepartementet, 2011) vill vi i vår under-
sökning koppla till de sociokulturella teorierna. Styrdokumenten förordar också elevens 
delaktighet och ett eget ansvar för sin utveckling. De trycker dessutom på den vardags-
nära matematiken eftersom det demokratiska samhällslivet förutsätter att människor kan 
göra goda val utifrån sina matematiska kunskaper. Samtidigt visar internationella studier 
(Skolverket, 2008c; Skolverket, 2009c) att svenska elevers kunskaper i matematik har 
försämrats. Dessa motiv intresserade oss när vi valde inriktning till denna studie. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger som undervisar i grundskolan 
(lågstadiet) samtalar och resonerar om undervisningen av matematikens användning i 
vardagen. Vi har fokuserat på konkretisering, individualisering, språk och matematik 
samt matematiksvårigheter kopplat till den vardagsnära matematiken. Dessa begrepp 
finner vi intressanta med tanke på elever med matematiksvårigheter. Den vardagsnära 
matematiken vill vi synliggöra genom intervjuer av pedagoger i fokusgrupper. 
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2 BAKGRUND 

Matematik är ett ämne med rötter i människans tidigaste historia. Ämnet har utvecklats i 
olika civilisationer. Det har ett exakt språk som skiljer sig från det vardagliga. I det 
moderna, demokratiska samhället är de matematiska kunskaperna oerhört viktiga för 
individen. I detta kapitel presenteras matematikens och vardagsmatematikens definition, 
historik och vad som förordas i de politiska styrdokumenten. Här tas också upp hur 
svenska elever presterar i internationella jämförelser, en ny syn på bedömning av kun-
skaper och de nationella proven i år 3. 

 

2.1  Matematikens historik och definition 

I årtusenden har den matematiska kunskapen och metodiken utvecklats (Wikepedia, 
2011). Matematiken användes av de tidiga civilisationerna för att kunna lösa praktiska 
problem i vardagen. Inom bokföring, astronomi, jordbruk och konstruktion behövdes det 
matematiska kunskaper. I antikens Babylonien och i mellanöstern under medeltiden 
fanns det framstående civilisationer med utvecklade matematiska kunskaper. Det 
positionssystem som vi använder oss av idag tog araberna med sig från Indien och spred 
det vidare till västvärlden. Under sen medeltid skapades de siffror som vi idag använder 
oss av. Under århundraden har det matematiska språket utvecklats för att resultat och 
matematisk kommunikation ska kunna uttryckas. Det naturliga språket har inte den 
exakthet som det matematiska språket, vilket är nödvändigt inom den objektiva och 
exakta matematiken. Datorn, som skapades under 1900-talet, har ytterligare bidragit till 
den matematiska utvecklingen som sker med stormsteg. Enligt Wikepedia sker det mer 
forskning än någonsin inom matematiken och matematikämnet är så omfattande att 
ingen matematiker kan ha ingående kunskap om alla dess områden (ibid). 

Matematik kommer från det grekiska ordet màthema, och betyder vetenskap. Enligt 
uppslagsboken Wikepedia är matematik läran om abstrakta kvantiteter, strukturer och 
mönster. Matematiken består av metoder för att beskriva och analysera abstrakta sam-
band, och kunskap i form av redan härledda resultat (Wikepedia, 2011, sökord mate-
matik).  

Vardagsmatematiken är central i läroplanens syfte (Utbildningsdepartementet, 2011) för 
den matematiska undervisningen. Undervisningen ska utveckla intresse för matematik 
och skapa tilltro till elevens förmåga att använda den i olika sammanhang. Den ska 
utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer. Dess-
utom ska den ge en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer som kan användas 
för att kommunicera matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Eleven ska 
ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 
vardagslivet. Det förutsätter att eleverna förstår det som lärs och kan tillämpa det på var-
dagsnära situationer (ibid). 

 

2.2 Matematikresultat i internationella jämförelser 

Resultaten i matematik har försämrats över tid i svensk grundskola enligt Skolverket 
(2009c) sedan början/mitten av 1990-talet visar nationella och internationella 
undersökningar. Vart tredje år genomförs internationella undersökningar, PISA 
(Programme for International Student Assessment), där 15-åriga elevers kunskaper i 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap undersöks. Alla tre områdena undersöks vid 
varje tillfälle, men ett av områdena står i fokus vart tredje år. Detta gör det möjligt att se 



5 

hur kunskaper hos elever förändras över tid i de olika länder som deltar i studien.  
Resultaten från PISA visar att svenska grundskoleelevers matematikkunskaper har 
försämrats mellan år 2003-2009. Det är främst pojkarnas resultat som har blivit sämre 
och skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande har blivit större. Matematiken 
som studierna i PISA bygger på är kunskaper som eleverna kan tänkas möta i verkliga 
livet. Uppgifterna som eleverna ställs inför är problemlösningar där de ska kunna lösa 
uppgifterna genom att översätta problemet till det matematiska språket. PISA använder 
sig av begreppet mathematical literacy, vilket skulle kunna översättas med den 
matematiska kunskap och kompetens man har för att klara sig i olika situationer man 
möter i yrkes- och samhällsliv. Mathematical literacy hjälper personen att använda 
matematiken i många sammanhang och göra bedömningar och beslut som krävs i dagens 
samhälle (ibid). 

I en annan internationell undersökning som Sverige har deltagit i, TIMSS 2007 (Trends 
in International Mathematics and Science Study), undersöks matematiken och natur-
vetenskapen i årskurs 4 och 8. Svenska elevers resultat jämförs med elever i några 
asiatiska länder och visar att svenska elever kan lösa uppgifter de är vana vid, men har 
svårt att använda sina kunskaper i nya situationer. De asiatiska eleverna hade lättare att 
överföra sina kunskaper till nya problem och visade upp ett starkare resultat i propor-
tionalitet och geometri (Skolverket, 2008c). 

Skolverket (2009d) menar att flera faktorer tros ligga bakom Sveriges dalande resultat. 
Forskare har kommit fram till att decentraliseringen har medfört att skillnaderna mellan 
olika kommuner har blivit större sedan den genomfördes. När kommunerna fick ansvaret 
att fördela skolans resurser blev det också en stor variation mellan olika kommuner hur 
mycket som satsas på skolor. Under 90-talet startade också många friskolor som medgav 
möjligheter för elever och föräldrar att välja andra alternativ än den kommunala skolan. 
Kunskapsmätningar mellan skolor i olika länder visade en nedgång för svensk grund-
skola efter decentraliseringens genomförande, påtagligast var det i matematik och de 
naturvetenskapliga ämnena. Hur elevernas dalande resultat är en effekt av de föränd-
ringar som skedde i skolan under 1990-talet är inte enkelt att påvisa. Men Skolverket 
menar ändå att det är ett rimligt antagande eftersom det så väl sammanfaller i tiden 
(ibid). 

En rad andra förändringar i samhället påverkade också skolan under 1990-talet påpekar 
Skolverket (2009d). Den lågkonjunktur som rådde i Sverige under 1990- talet förde mer 
sig att även skolan drabbades av nedskärningar. Under det sena 80-talet föddes många 
barn och det medförde stora barnkullar i skolan under 1990. Detta i sin tur påverkade att 
lärartätheten blev lägre. Andra omständigheter under 1990-talet var att skilsmässorna 
ökade under denna tid. Elever till ensamstående lyckas sämre i skolan visar en del 
studier, och det har en koppling till förälderns socioekonomiska status. Hemmet har en 
stark inverkan på hur eleven klarar sin skolgång. Elevernas socioekonomiska bakgrund, 
samt vilka förväntningar och intresse föräldrarna har för sitt barns skolgång har visats ha 
betydelse för hur eleverna klarar sin skolgång. Enligt skolverket (ibid) har segregeringen 
mellan olika skolor avseende föräldrarnas socioekonomiska bakgrund ökat mellan åren 
1998 och 2004. Forskning visar att föräldrarnas utbildningsnivå har mycket stor 
betydelse för elevers resultat i skolan. Denna faktor har större vikt än kön och etnicitet. 
Andra faktorer som kan ha betydelse för skolresultatet för en elev är hur kamraterna 
presterar. Svensk forskning visar att kamrateffekten är ännu mer tydlig på lågpresterande 
elever som lättare påverkas av kamraters prestationer. Forskningen kan visa att Sverige 
har gått mot mer segregerade skolor där elever med liknande bakgrund samlas på samma 
skolor. Detta medför att resultatskillnaderna mellan skolor har blivit större. Lärares 
förväntningar på elever har också stor betydelse för den enskilda elevens resultat i skolan 
(ibid).  
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Med anledning av att internationella studier påvisar att svenska elevers prestationer har 
försämrats över tid har regeringen gett Statens skolverk uppdraget att göra utvecklings-
insatser inom matematik, naturvetenskap och teknik. Regeringen vill öka kvaliteten i 
skolorna genom att skapa förutsättningar för förnyelse i matematikämnet genom för-
ändringar av lärarutbildningen och fortbildningar för lärare. Deras förhoppning är att fler 
elever ska lämna grundskolan med godkända betyg i matematik (Utbildningsdeparte-
mentet, 2009).  

 

2.3 Styrdokumenten 

En ny läroplan, Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011), börjar gälla nästa läsår. Mate-
matisk verksamhet beskrivs som kreativ, reflekterande och problemlösande och den ska 
utveckla kunskaper som kan kopplas till vardagen och samhällslivet. Ämnet beskrivs 
som samtalande och kommunicerande med en koppling till dess historiska rötter. I detta 
kapitel kommer vi att behandla skolans två senaste läroplaner. 

2.3.1  Lpo 94 

I början 1990-talet decentraliserades skolan från att ha varit statlig till att bli en 
kommunal angelägenhet. Förändringen gick snabbt och från att ha varit en centralt styrd 
verksamhet blev skolan avreglerad. I och med decentraliseringen fick kommunerna ock-
så ansvaret att fördela resurser till grundskolan. Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) 
ersattes med Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) och i och med det fick lärarna 
större möjligheter att tolka styrdokumentet efter sin egna pedagogiska profession (Skol-
verket, 2009d). 

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) och de tillhörande kursplanerna i mate-
matik ska grundskolan ge eleverna kunskaper i matematiken så att de kan klara sig i var-
dagen och samhällsliv med alla dess val och det stora informationsflödet som är idag. 
Eleverna bör ha en kännedom om vad matematikens historia och begreppens utveckling 
har för betydelse för samhället idag. Eleverna ska också få möjlighet att kommunicera 
matematikens språk i meningsfulla sammanhang för att nå förståelse och se nya lös-
ningar på problem. Problemlösning i olika sammanhang får en central plats, samt att 
matematik ska ha ett nära samband med andra skolämnen (Utbildningsdepartementet, 
2006). Kursplanerna anger de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av tredje 
skolåret och vi hänvisar till dem för mer detaljerad information (Skolverket, 2008b). 
Malmer (2002) ser tydliga skillnader i Lpo 94 mot tidigare läroplaner. Hon menar att 
kunskapen har fått en förskjutning mot mer kvalitativa mål mot förut då kunskaperna var 
mer kvantitativa.  

I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) står det angivet att det finns olika sätt att 
nå målen. Undervisningen kan inte utformas lika för alla utan hänsyn skall tas till 
elevernas förutsättningar och behov. Elever som har svårigheter att nå målen ska skolan 
ta ett särskilt ansvar för. 

2.3.2  Lgr 11 

Skolverket och skolorna ute i kommunerna har gjort en stor satsning under pågående 
läsår med den kommande läroplanen, som ska börja gälla från den första juli 2011. Den 
nya läroplanen är delad i Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och 
riktlinjer samt kursplaner för varje enskilt ämne (Utbildningsdepartementet, 2011).  

Den första delen tar upp de grundläggande värden som ska genomsyra utbildningen. 
Skolan ska vila på demokratins grund, utbildningen ska syfta till att elever inhämtar och 
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utvecklar kunskaper och värden, den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. 
Människans egenvärde och vår gemensamma miljö ska främjas, aktas och respekteras av 
alla som verkar inom skolan. Detta ska ske i överensstämmelse med den etik som bärs 
av kristen tradition och västerländsk humanism. Varje enskild individ ska finna sin unika 
egenart för att kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Det är 
skolans uppgift (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Skolan ska främja förståelse och medmänsklighet. Ingen ska diskrimineras och intoler-
ans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skilda uppfattningar 
ska uppmuntras i en öppen anda. Men skolan ska ta klart avstånd från det som strider 
mot skollagens och läroplanens värden. Elever ska få en likvärdig utbildning som ska 
anpassas och utformas till varje barns förutsättningar och behov med utgångspunkt i 
elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan ska tydligt klargöra 
utbildningens mål, skolans krav, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldig-
heter för elever och föräldrar (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Ett av skolans uppdrag är ett livslångt lärande av demokratiska samhällsmedborgare i 
samarbete med hemmen. Den språkliga förmågan, den skapande människan och utveck-
lingen av entreprenörskap hos elever betonas. Skolan ska ha ett historiskt-, ett miljö-, ett 
internationellt- och ett etiskt perspektiv. Kunskapsbegreppet som fakta, förtrogenhet, 
förståelse och färdighet måste diskuteras och ge utrymme för olika kunskapsformer som 
skapar lärande. Elevernas harmoniska, kulturella, estetiska, praktiska och sociala ut-
veckling ska främjas och dessa delar tillsammans med skolans övriga innehåll ska bilda 
en helhet. Skolan ska vara en god miljö för utveckling och lärande och varje skola måste 
svara upp mot de nationella målen (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Den andra delen som tar upp Övergripande mål och riktlinjer är indelad i åtta mål. De 
är: normer och värden, kunskaper, elevernas ansvar och inflytande, skola och hem, över-
gång och samverkan, skolan och omvärlden, bedömning och betyg och rektorns ansvar. 
Varje mål som syftar på mål för elevens utveckling följs av riktlinjer för hur skolan, all 
personal eller läraren ska verka för att uppnå målen. Lärarens uppgift är mycket tydligt 
formulerad under läraren ska (Utbildningsdepartementet, 2011). 

I Lgr 11:s kursplaner (Utbildningsdepartementet, 2011) för matematik beskrivs ämnet 
som påverkat av många kulturer i en flertusenårig historia. Undervisningen ska därför 
syfta till att utveckla elevernas kunskaper om historiska sammanhang där viktiga be-
grepp och metoder har utvecklats. Därmed ska eleverna reflektera över matematikens an-
vändning, betydelse och begränsning i vardagsliv, skola och genom tiderna. Matematisk 
verksamhet beskrivs som kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Undervis-
ningen ska därför syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som kan kopplas till varda-
gen och till olika ämnesområden och därmed utveckla intresse för ämnet och tilltro till 
sin egen förmåga. Kunskaper i ämnet ska ge förutsättningar för människor att hantera 
vardagslivets valsituationer och kunna delta i samhällslivet. Ord som återkommer i tex-
ten om undervisningens syfte framställer ett samtalande och kommunicerande ämne i 
syfte att utveckla förmågor. Eleverna ska formulera och lösa problem, använda och ana-
lysera begrepp, reflektera, och värdera strategier, välja och använda lämpliga metoder, 
tolka matematiska situationer, samtala, argumentera, följa och föra logiska resonemang 
kring frågeställningar, beräkningar och slutsatser (ibid). 

Det centrala innehållet för årskurserna 1-3 är mycket detaljerat beskrivet utifrån rubrik-
erna taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, 
samband och förändringar och problemlösning. Undervisningens innehåll, mål och syfte 
är mycket tydligt och detaljrikt formulerat, men bedömning och prov av kunskaper och 
förmågor får en ny betydelse (Utbildningsdepartementet, 2011). 
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2.3.3  Nationella prov i matematik i årskurs 3 

På Skolverkets uppdrag har PRIM- gruppen utvecklat och konstruerat ämnesproven i 
matematik i årskurs 3. Skolverket och PRIM- gruppen har kommit överens om provets 
övergripande syfte och funktion (Skolverket, 2009b). 

Ämnesprovet i matematik ska: 

 pröva hur den enskilde eleven har uppnått målen i matematik för årskurs 3. 

 stödja elevens kunskapsutveckling mot målen i grundskolan. 

 kunna användas i uppföljande och utvärderande syfte såväl på skolnivå som 
på kommunal och nationell nivå (Skolverket, 2009b). 

När målen för år 3 var klara sommaren 2008 kunde ämnesproven utvecklas och 
konstrueras. De har därför endast genomförts med två årskullar vid dags dato. Förutom 
PRIM- gruppen har forskare, lärarutbildare och verksamma lärare deltagit i framtagandet 
av proven. I matematik finns så många olika mål att uppnå att alla inte har konstruerats 
som uppgifter i proven. Vissa mål är därför återkommande medan andra byts ut 
(Skolverket, 2009b). 

Proven ska visa elevens kunskaper i relation till årskurs 3, men också vara ett stöd i en 
formativ bedömning. Läraren får då syn på vad eleven ska fokusera på, men också vad 
läraren ska fokusera på i sin undervisning. Provet inramas av en berättelse och delas in i 
korta delprov för att anpassas till åldersgruppen (Skolverket, 2009b). 

Utförliga, strukturerade kvalitativa och kvantitativa analyser har utförts för att komma 
fram till ett prov med nio delprov varav två är par/gruppuppgifter och ett spel. En 
självbedömning ingår för att komma åt kursplanens strävansmål att eleven utvecklar 
intresse för ämnet och har tilltro till den egna förmågan (Skolverket, 2009b). 

2.3.4  Bedömning  

I de övergripande målen och riktlinjerna i Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) 
står det, att varje elev ska utveckla ett allt större ansvar för sina studier, utveckla 
förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Det ska läraren 
genomföra i utvecklingssamtalen och den individuella utvecklingsplanen, som då ska 
främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Elevens kunskapsutveck-
ling ska allsidigt utvärderas utifrån kursplanernas krav. Läraren ska informera elev 
och föräldrar både muntligt och skriftligt, och föräldrarna ska fortsatt och utifrån 
önskemål hållas informerade om studieresultat och utvecklingsbehov. Även rektor 
ska informeras. Vid betygsättning ska all tillgänglig information utnyttjas, och en så 
allsidig bedömning som möjligt av elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kraven ska göras av läraren (ibid). 

I Pedagogisk bedömning, skriver redaktören Lars Lindström (2005) att en ny syn på 
att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap har vuxit fram under senare år, då 
den didaktiska forskningen har flyttat fokus från undervisning till lärande. Elever lär 
sig inte alltid det som läraren avsett med sin undervisning. I en skola för alla har inte 
alla samma förutsättningar att tolka skolans förväntningar på vilka kunskaper som 
ska uppnås. Idag räcker det inte med baskunskaper utan samhället och arbetslivet 
förväntar sig medborgare som kan leva upp till ett demokratiskt medborgarideal 
grundat på värden som deltagande, dialog och reflektion. Skolan måste därför kunna 
bedöma även kompetenser som inte är enkla att mäta (Lindström, 2005). 
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Syftet med bedömning ska förskjutas från att kontrollera vad eleven lärt sig, att 
bedömning och lärande hålls isär, att läraren bedömer utan elevens medverkan och 
att bedömningen sker utan teoretisk grund. Syftet med bedömning ska istället riktas 
mot att befrämja och diagnostisera lärande, att bedömning av och för lärande sker 
fortlöpande, att bedömning av var eleven befinner sig och vart den ska vidare görs av 
lärare och elev tillsammans samt att bedömningen är grundad på teori om hur man 
lär sig inom ett bestämt kunskapsområde (Lindström, 2005). 

PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm beskriver sin verksamhet kring 
bedömning av kunskap och kompetens som: 

Inriktningen för vårt arbete med bedömning är att göra det väsentliga bedömbart 
och inte det enkelt mätbara till det väsentliga (Myndigheten för skolutveckling, 
2007, s.51). 

Att bedöma elevernas kunskap och kompetens kan tjäna olika syften och be-
dömningen kan ha skilda funktioner. Man brukar skilja på den formativa och den 
summativa bedömningen. Den formativa är den som äger rum i samband med under-
visning och används för att vägleda denna, medan den summativa är den som ges i 
slutet av en kurs för att se vad eleven lärt sig och hur väl kursen har infriat förvänt-
ningarna (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

2.4 Elever i behov av särskilt stöd 

Skolan har ett stort ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd. I följande avsnitt 
behandlas hur eleverna i skolan som är i behov av ett särskilt stöd i matematik, kan få 
sina svårigheter diagnostiserade, kartlagda och åtgärdade. Här behandlas också hur 
kartläggningsmaterial och åtgärdsprogram kan vara ett behjälpligt verktyg i undervis-
ningen. 

2.4.1 Verktyg för diagnostisering och kartläggning i matematik 

Begreppen diagnostisering och kartläggning sammanblandas och blir otydliga. Med 
diagnostisering avser vi olika övningar som kan ge läraren insikt om hur eleven tänker, 
handlar och uttrycker sig språkligt och laborativt och hur eleven ser på sig själv i 
förhållande till ämnet (Malmer, 2002). Tester kan användas formativt, diagnostiskt, 
och då ge en kompletterande bild av elevernas styrkor, svagheter och missupp-
fattningar som bildar grund för den fortsatta undervisningen (McIntosh, 2009). Med 
kartläggning avser vi att ett eller flera diagnosmaterial används tillsammans med 
observation för att se hur långt en elev har kommit i sin matematikutveckling. Den 
sammanfattande informationen om elevens svårigheter eller kunnande bildar då en 
vägledning för åtgärder. 

Genom PRIM- gruppen (Prov I Matematik), som står bakom framtagandet av de 
nationella proven i matematik, har det funnits tillgängligt ett diagnosmaterial för år 2 
som heter Måns och Marie (Skolverket, 2010). Det har gett lågstadielärare ett komple-
ment till de egna observationerna med ett utprövat material som ger en uppgiftsbank för 
både individuella uppgifter och gruppuppgifter som läraren kan välja ur. Det viktiga är 
att notera hur eleverna löser uppgifterna och upptäcka vilka brister eller förmågor de har. 
Elever med svårigheter i ämnet uppvisar oftare svårigheter med begreppsförståelse, 
lösningsstrategier, taluppfattning, att hantera ovidkommande information och att 
generalisera sina strategier. Eftersom det viktigaste undervisningsuppdraget är att före-
bygga svårigheter ger den vetskapen och en vägledning för lärarens planering av 
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undervisningsinnehållet. När man vet vad man vill mäta måste man också inse vad man 
inte kan mäta, vilket då måste observeras och noteras för att ge en rättvis bedömning. 
Vad man finner måste också stå i samband med vilka åtgärder som kan föreslås. 
Åtgärderna på gruppnivå är särskilt viktiga, där man kan skapa ett gott bemötande och 
en god miljö som gynnar lärandet. Ett diagnostiskt material kan alltså vara behjälpligt i 
planeringen av undervisningen eftersom eleverna har olika utgångslägen och behov. 
Men det är lika viktigt att tolka det som inte är mätbart liksom elevens inställning till 
ämnet (Malmer, 2002). 

Diagnosmaterialet för grundskolans tidigare år, Diamant, gavs ut av Skolverket 2009. 
Det är tänkt att vara ett kartläggningsmaterial för att se hur långt eleverna har kommit i 
sin matematiska kunskapsutveckling. Ett avgränsat moment i taget diagnostiseras för att 
finna elevers kunskapsluckor. Läraren kan sedan planera sin undervisning för eleven 
eller gruppen så att nästa begreppsnivå uppnås. Materialet inleds med en diagnos på den 
förberedande aritmetiken som företrädesvis görs redan i förskoleklass eller senast vid 
skolstarten. Den kartlägger elevens förmåga att använda talraden för uppräkning, att 
känna igen talens grannar, att skriva siffror, att förstå subtraktion med 1 och addition 
med ett litet antal föremål. Varje nytt delmoment inleds med syfte, genomförande och 
uppföljning (Skolverket, 2009a). 

Ytterligare ett diagnosmaterial från 2009 är Förstå och använda tal. Det är utvecklat av 
Alistair McIntosh i samarbete med NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) 
och NSMO (motsvarigheten i Norge). Det har bearbetats för att anpassas för svenska 
förhållanden i syftet att diagnostisera elevers taluppfattning. Materialet består av en 
handbok som innehåller en lärarhandledning och en CD med diagnoser för årskurserna 
från skolstart till år 9. Handboken ger förslag hur man kan förebygga och hjälpa elever 
inom olika matematiska områden för att elever ska komma till rätta med sina svårig-
heter. Lärarhandledningen kan hjälpa lärare att upptäcka missuppfattningar och svårig-
heter som elever kan ha kring taluppfattning. Diagnosernas syfte är att ge en komplett-
erande bild av styrkor och svagheter hos eleverna, vara förebyggande och därmed bidra 
till deras utveckling. Handledningen föreslår enskilda samtal i intervjuform för att mer 
detaljrikt komma åt elevens tänkande kring sina lösningar. Materialet ger en modell för 
detta då läraren ska förhålla sig neutral, inte undervisande, för att upptäcka de missupp-
fattningar eller svårigheter eleven har (McIntosh, 2009).  

Ett diagnosmaterial som är framtaget för skolor är Mattecirkeln (Österlund & Lind-
berg, 2003). Det är ett kopieringsmaterial med ett utvecklingsschema som kontinuer-
ligt kan ifyllas och som utgår från de grundläggande begreppen i cirkelns mitt. Det 
finns två diagnoser per läsår för skolåren 1-5 samt diagnoser på de skilda momenten i 
matematik som aritmetik, bråk, decimal. 

Sedan nationella prov har införts i år tre, har det uppstått ett behov av att komplettera 
de befintliga läromedlen med uppgifter som övar det som eleverna ska kunna för att 
nå målen. Klara målen (Bergman & Österlund, 2008) är arbetsböcker för både 
svenska och matematik som tränar funktionella kunskaper i ämnena. I matematik 
finns ett häfte för tal och räkning och ett häfte för geometri, mätningar och statistik. 

2.4.2  Åtgärdsprogram 

Enligt styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 2006; Utbildningsdepartementet, 
2011) har skolan ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd. Där kan 
man också läsa att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. En likvärdig under-
visning betyder inte att alla elever ska få lika mycket av skolans resurser utan att de ska 
fördelas efter de förutsättningar och behov som eleverna har. Vägen till målet kan också 
se olika ut för eleverna (ibid). Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) 
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som upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet. Så snart det framkommer att en elev 
riskerar att inte uppnå målen och kan vara i behov av särskilt stöd är det rektors ansvar 
att utreda vilka behov eleven har. Detta kan i det första steget bestå i att skolan gör en 
kartläggning över elevens situation och därefter förs en diskussion om hur man ska 
tillgodose elevens behov. Vid kartläggningen kan det framkomma brister i lärarens eller 
rektorns arbete. Förändringar i undervisningens innehåll, skolans miljö kring eleven, 
läromedel och skolans resurser kanske måste förändras för att arbetet med eleven ska 
kunna utvecklas. Det är viktigt att föräldrarna kontaktas i ett tidigt stadium när skolan 
befarar att eleven är i behov av särskilt stöd. Skolan ska tillsammans med eleven och 
föräldrarna utarbeta ett åtgärdsprogram där det ska framgå vilka behov eleven har, hur 
dessa behov ska tillgodoses och hur och när åtgärderna ska följas upp (Skolverket, 
2008a). 

Ett åtgärdsprogram ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för pedagogernas 
planering och arbete kring eleven. Det betyder att åtgärdsprogrammet kan beröra olika 
delar och nivåer av skolans verksamhet. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vad skolan 
kan göra på organisations, grupp och individnivå för att elevens behov bättre ska kunna 
tillgodoses. Om stödåtgärder sätts in på ett tidigt stadium innan skolsvårigheterna har 
blivit stora, ökar förutsättningarna till att eleven ska nå målen. Åtgärdsprogrammet ska 
vara tydligt formulerat med konkreta åtgärder och med en tydlig ansvarsfördelning och 
målen ska vara realistiska, relevanta och utvärderingsbara. Genom att arbeta med 
kortsiktiga delmål i riktning mot de långsiktiga målen blir det lättare att utvärdera om 
åtgärderna är de rätta (Skolverket, 2008a). En arkivering av åtgärdsprogram hos rek-
torerna kan vara att föredra menar Asp-Onsjö i sin avhandling om åtgärdsprogram, efter-
som rektorerna då har en bättre överblick över de elever som har behov av ett särskilt 
stöd. Innehållet och formaliteter i åtgärdsprogrammen kan också påverkas av vetskapen 
av att åtgärdsprogrammen granskas och arkiveras av rektor (Asp-Onsjö, 2006). 

 

2.5 Matematikämnets didaktik 

Ordet komplext är flitigt förekommande i forskningen om matematik (Ahlberg, 1992; 
Löwing, 2006; Sjöberg, 2006 mfl.). Läroplanens teori ska genomföras i klassrummets 
praktik. Läraren möter elever med skilda erfarenheter och förkunskaper och några elever 
har väldigt svårt att ta till sig ämnet. Abstrakta symboler och begrepp måste visualiseras 
och konkretiseras utifrån vars och ens individuella erfarenhetsvärld. Laborationer skapar 
aktivitet och diskussion där läraren kan fånga elevens erfarenhet och med språket som 
bärare av tänkande uppnå förståelse av det matematiska fenomenet (ibid). Detta behand-
las i följande kapitel om matematikämnets didaktik. 

2.5.1  Matematikdidaktik 

De didaktiska frågeställningarna berör ämnesinnehåll, undervisningsformer och de mål 
och riktlinjer som har bestämts för hur undervisningen ska bedrivas. Begreppet didaktik 
har fått skilda tolkningar utifrån olika bakomliggande teorier och utifrån det ökade 
behovet av kunskapsutveckling. Vad som ska behandlas i undervisningen, hur under-
visningen ska utformas, varför något ska behandlas utifrån ett läroplansperspektiv är vik-
tigt att studera inte minst för den undervisande läraren (Ahlberg, 1992). 

Ann Ahlberg (1992) skriver i sin avhandling Att möta matematiska problem, att 
förutsättningen för att kunna utforma en undervisning som lär eleverna att lära, är att 
man har kunskap om hur den aktuella undervisningssituationen och undervisningsinne-
hållet upplevs och förstås av eleverna. I sin undersökning om hur lågstadieelever erfar, 
upplever och förstår aritmetisk problemlösning i en skolkontext, fann hon att det är ett 
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komplext nätverk av samverkande faktorer tillsammans med elevens känslor, attityder 
och föreställningar om matematik som har betydelse för utvecklingen av problemlös-
ningsförmågan. Ett delsyfte var att studera om en förändrad undervisning kan bidra till 
att förbättra elevernas inlärning vilket visade sig i undersökningsgruppens resultat. I 
Ahlbergs fenomenografiska undersökning görs en didaktisk skillnad mellan undervis-
ningens mål, vad eleven skall göra, återge eller lösa och vad eleven skall förstå, tänka 
eller uppfatta. Elevens erfarenheter utgör grunden som undervisningen byggs på. 
Kommunikationen blir då en mycket central del av undervisningen av matematiken 
(ibid). 

Att koppla ihop lärarutbildningens teori och pedagogik med undervisningspraktik är 
enligt Löwing (2006) inte självklar. Matematiklärare behöver en praxisnära teori som 
knyter ihop matematik och pedagogik som de kan utgå ifrån i sin undervisning. Lärarens 
förhållningssätt till stoffet och hur det behandlas genererar elevens lärande. Det 
förutsätter andra kunskaper utöver matematiska och pedagogiska kunskaper för att klara 
det komplexa uppdraget. Mycket i undervisningssituationen sker oreflekterat och av 
tradition. Elever i olika åldrar lär och uppfattar omvärlden på olika sätt och därför måste 
kunskapen utvecklas stegvis från det enkla till det slutgiltiga. Undervisningen måste utgå 
från elevernas olika förutsättningar, förmågor och behov. Matematik bygger på 
abstraktioner och måste därför konkretiseras vilket är möjligt när den är kopplad till 
vardagsmatematiken. Däremot måste viss abstrakt matematik som algebran förklaras 
med matematisk logik och matematiska definitioner. Eleverna behöver öva sig i att dra 
enkla logiska slutsatser och att generalisera sina kunskaper till andra områden av 
matematiken (ibid). 

Att matematikundervisningen är traditionsbunden framförs av Maria Bjerneby Häll 
(2006) i sin avhandling där hon följt upp nyutbildade lärares argument om sin mate-
matikundervisning. Hon hävdar att matematikläraren är mer avgörande än andra lärare 
för elevernas föreställning om skolämnet. Matematiken i samhället är relativt osynlig 
varvid eleverna ser skolmatematiken som en företeelse inom klassrummets väggar. 
Verksamheten i klassrummet kan skilja sig väsentligt från läroplanens intensioner. Det 
kan visa sig i hur lärare hanterar motsättningar mellan teori och praktik, det öppna och 
det dolda (den dolda läroplanen) och lärarens både pedagogiska och sociala perspektiv. 
De nyutexaminerade lärarna, som var väl införstådda i måldokumentens intensioner, 
kom till arbetslivet med ambitioner som utvecklades till en anpassning till den gängse 
praktiken på skolorna (ibid). 

Gymnasieelever som intervjuats om sina matematiksvårigheter under skoltiden hade 
önskat sig en undervisning med struktur och tydliga ramar, lärare som höll genomgångar 
vid tavlan, en tydlig ledare som skapade arbetsro och som kunde hjälpa dem att sovra i 
bokens stoff. De hade behövt veta vad som krävdes för att bli godkänd i ämnet. Deras 
önskan om struktur kanske kan ses som en önskan att greppa något som är diffust och 
oändligt omfattande, menar Sjöberg. Ämnet roade dem inte hur läraren än ansträngde 
sig, men de såg sin egen arbetsinsats som avgörande för att bli godkänd i ämnet. Deras 
uppfattning står i motsats till strävandena efter ett undersökande arbetssätt, fria arbets-
former och elevens eget ansvar och planering. Samstämmiga och entydiga didaktiska råd 
blir lätt normativa, samtidigt som ordet komplexitet är väldigt frekvent i den matematik 
didaktiska forskningen (Sjöberg, 2006). 

En undervisning som underlättar för dykalkylektiker att utvecklas bör bygga på förstå-
else, vara välstrukturerad, uppmuntra till aktivt deltagande och vara sådan att inlärningen 
på matematiklektionen blir en positiv upplevelse, anser Butterworth (2010). 

Butterworth (2010) menar, att en upprepad träning med mekanisk inlärning inte hjälper 
elever med dyskalkyli. Siffror och tal, men också inlärningen av dessa, är abstrakt. De 
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behöver ett laborativt material men inte vilket som helst. Läraren måste försäkra sig om 
att materialet underlättar tänkandet och ger den grundläggande förståelsen. Språket som 
används måste vara tydligt och vardagligt och erövras av eleven genom att de själva får 
sätta ord på begreppen och strategierna innan det abstrakta språket införs. Eftersom 
dyskalkylektiska elever lätt glömmer vad de tidigare gjort eller behärskat är det viktigt 
med en strukturerad undervisning som ger dem den tid de behöver och innehåller 
mängder av övningar, repetition och överinlärning. Undervisningen måste struktureras i 
små progressiva steg framåt samtidigt som eleverna får blicka tillbaka på de 
grundläggande delarna med begränsade krav på belastning av långtidsminne och kort-
tidsminne (ibid).  

En tematisk arbetsmetod beskriver Bergius och Emanuelsson (2008) i sin bok Hur 
många prickar har en gepard? Boken, som är utgiven i samarbete med NCM och 
Göteborgs universitet, bygger på dessa två lärares erfarenheter och samarbete i 
matematik under de tidiga skolåren och vänder sig till alla som är intresserade av att 
inspirera, utveckla och diskutera matematikundervisning i dessa åldrar. Författarna vill 
med sin matematikundervisning visa att matematik är mycket mer än att arbeta i en 
matematikbok. Genom att arbeta tematiskt blir lärandet mångsidigt och samman-
hängande enligt författarna. De betonar också att nyfikenhet, kreativitet och lusten att 
lära är viktigt för matematikundervisningen. En del teman är valda utifrån elevernas 
erfarenhetsvärld, medan andra teman medvetet är valda för att utmana elevernas 
tänkande. Det temainriktade arbetssättet innehåller aktiviteter där flera sinnen är 
involverade och arbetet är många gånger inspirerat från natur, litteratur, arkitektur och 
vardagen runtomkring. Platsen för undervisningen är inte bara på skolan utan också i 
naturen, på museer och i samhället. Genom att eleverna får möta matematik i skilda 
sammanhang och genom att eleverna får upptäcka att matematiken finns och används i 
omvärlden utvecklar eleverna goda, rika och hållbara begrepp, enligt författarna. Även 
föräldrar görs delaktiga med hemuppgifter som elever och föräldrar tillsammans måste 
arbeta kring (Bergius & Emanuelsson, 2008). Pedagogerna beskriver ett väl genomtänkt 
arbetssätt, fyllt av skapande, aktivitet, konkretion, laborerande och resonerande där 
elever får utveckla sitt tänkande tillsammans med andra och får då också tillfälle att 
kommunicera matematik. Genom att eleverna får möjlighet att arbeta med någon som 
kan mer än de själva finns det också förutsättningar till att eleven kan nå nästa 
utvecklingszon (Ahlberg, 1995). 

2.5.2  Matematikundervisningens dilemma 

Lektionerna fungerade ofta väl ur ett socialt perspektiv, men mindre bra som en arena 
för inlärning. Detta fann Madelaine Löwing i sin avhandling, Matematikundervisningens 
dilemma (2006), som bygger på klassrumsobservationer. Lärarnas sätt att foga samman 
arbetsform, arbetssätt och innehåll till fungerande enheter ledde till dilemman i 
undervisningen. Löwing saknade en idé hos lärarna om hur valet av ramar kan samverka 
för att höja elevernas möjlighet att lära. 

Klassrummet är en komplicerad och mångfasetterad miljö där många aktiviteter sker 
samtidigt, enligt Löwing (2006). Läraren ska där inte bara se till att eleverna tar till sig 
ett undervisningsinnehåll utan också organisera det så bra som möjligt. Ämnesinnehållet 
ska anpassas till elever med olika behov och bakgrund. En rad av ramfaktorer begränsar 
som läraren eller andra har valt. Under en lektion utspelar sig lika många händelser som 
det finns individer i klassrummet i ett spektrum från inlärningsproblem till sociala 
problem. En person ska hantera detta som saknar resurser att klara allt. Läraren har 
tidsnöd att möta och lösa det som uppstår och måste agera snabbt utan längre tid för 
reflektion eller analys. Det är svårt för läraren att vara förutseende då eleverna besitter 
olika förkunskaper, motivation och social kompetens. Alltsammans sker i det offentliga 
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med de övriga som åskådare.  Inom en grupp byggs med tiden upp en egen historia med 
normer och rutiner som blir styrande men också svåra att genomskåda. Men vad som 
händer i ett klassrum kan man inte generalisera över utan det som sker är unikt för den 
klassen. Dessutom tillkommer problem som har med ämnesinnehållet att göra. I en 
komplicerad miljö ställs stora krav på lärarens ämnesdidaktiska förmågor, att förklara 
olika begrepp begripligt med lämplig konkretisering (ibid). 

Läraren har ett stort ansvar att bidra till att eleverna når kunskapsmålen. Löwing (2006) 
menar att alla elever måste få känna sig sedda och ges lika stort utrymme på lektionen 
trots deras olika förmåga att ta initiativ. Elever har olika ambitioner, motivation och 
förkunskaper vilket kräver undervisningsmetoder som tillfredställer alla. För att möjlig-
göra en individualisering behövs ibland extra personella resurser. Om denna resurs ska 
leda till en bättre inlärning krävs det en övergripande planering som inbegriper vilket 
mål eleven ska nå, vilka förkunskaper eleven har så att undervisningen och kommunika-
tionen inte missar målet och satsningen inte ger utdelning. Att individualisera inom 
klassens ram har varit ett motto inom grundskolan. Till sin hjälp har lärare använt sig av 
grupparbete då eleverna förväntas hjälpa varandra och för att avlasta läraren. Metoden 
har sitt stöd i både den sociokulturella och den socialkonstruktivistiska teorin genom att 
eleverna ska konstruera kunskap ur en social kontext. Samtidigt är läraren den viktigaste 
för inlärningen om man ska nå den närmsta utvecklingszonen som Vygotsky talar om 
(Säljö, 2000; Ahlberg, 1995). Den förutsätter att eleven får nya intryck från någon som 
vet mer än man själv om det som ska läras. Grupparbete kan ge stora vinster men då 
förutsätts det en inskolning i arbetssättet och en god planering om alla eleverna ska få 
stöd i gruppen och lära sig något. En god möjlighet kan vara att man bildar grupper där 
deltagarna har samma förkunskaper, arbetar lika fort och har fått en gemensam 
instruktion i början av lektionen och kompletterande instruktioner medan arbetet pågår. 
Att känna till elevens förkunskaper är nödvändigt för att hjälpa eleven vidare med sin 
uppgift eller då den ska förklaras. Det är därför viktigt med diagnostisering om en 
individualisering ska bli möjlig. Ett stort dilemma för lärarna är den skog av händer som 
kräver snabba förklaringar av en stressad pedagog. Att inte hinna sätta sig in i hur eleven 
tänker ger ingen adekvat hjälp för eleven. Det kan alltså både ge allvarliga matematiska 
konsekvenser och ineffektivitet om man väljer en mindre lämplig arbetsform (Löwing, 
2006). 

2.5.3  Konkretisering för förståelse 

Eleverna ska utveckla kunskaper i matematik som behövs för att kunna fatta beslut i 
vardagslivets många valsituationer, vilket förutsätter att eleven förstår det som lärs så att 
det kan tillämpas generaliserbart både på nya situationer och på ny matematikkunskap. 
Detta är ett övergripande mål för grundskolans matematikundervisning. All matematik 
innehåller någon form av abstraktion och konkretisering är en väg till den. Eleven måste 
veta vad som ska abstraheras för att kunna abstrahera och därför måste undervisningen ta 
sin utgångspunkt i det som redan är bekant för eleverna. Det kan göras genom att man 
knyter an till en bekant situation, metafor eller att man tar hjälp av ett material. Men en 
laboration utan koppling till åtföljande abstraktion är en manipulation och inte en 
konkretisering (Löwing, 2006). 

Matematik lärs inte enbart av att man aktivt gör saker utan genom att man reflekterar 
över vad man gör. Det kan vara lika effektivt att man reflekterar över vardagliga 
situationer och erfarenheter och ur det man redan abstraherat söker generella mönster 
eller löser nya problem i nya situationer. Laborationer skapar aktivitet, ett nyfiket 
undersökande och diskussion, men det viktigaste syftet är elevens erfarenhet om det 
aktuella fenomenet som studeras. Det förutsätter att det är eleven som laborerar, men det 
förutsätter också att läraren är klar över vad som ska upptäckas och vad som ska 
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abstraheras. Termer och begrepp måste vara kända och eleven måste ha ett språk för att 
kunna diskutera och reflektera över det som erfars. De laborativa materialen bär inget 
budskap i sig, även om de är avsedda för att underlätta förståelsen av tal och aritmetik, 
förrän de konkretiserar något. Metaforer kan förmedla en bild eller ett budskap som 
termometern för negativa tal eller tårtbiten för tal i bråkform. När eleven har förstått 
idén, alltså har abstraherat, måste den få tänka utifrån den nya avancerade nivån. Eleven 
måste få utvidga sitt vetande (Löwing, 2006).  

Talsymboler som människan använt har påträffats på 30 000 år gamla föremål. Mate-
matiken är uppbyggd på olika symbolsystem som kan betraktas som ett bildspråk som 
står för olika former av representationer som exempelvis våra siffror som representerar 
tal som ger en föreställning om antal. Elever på lågstadiet använder ofta pengar, räkne-
stavar eller annat material, men det är mera sällan som de ritar bilder när de räknar. Om 
de gestaltar sina föreställningar vid problemlösning i bild kan de lättare frigöra sig från 
det manipulerande materialet. Den visuella upplevelsen av ett problem kan underlätta 
förståelsen av det aritmetiska innehållet i matematiken (Ahlberg, 1995). Marit Johnsen 
Höines (2006) framhåller betydelsen av att eleverna i den tidiga aritmetikundervisningen 
arbetar med bildframställning i olika former. När de ska utveckla kunskaper om symbol-
funktionen bör de själva vara med och bestämma vilka symboler som ska användas. 
Symbolerna berättar något, föränderligt i olika situationer, och eleverna medvetandegörs 
att bestämda krav måste ställas på dem. Samtidigt som barnet kopplar sitt vardagsspråk 
till bilden som uttrycksform kan de upptäcka bildens symbolfunktion och dess rep-
resentation för något annat än det avbildade. Teckningen är en hjälp för tänkandet, en 
kommunikation, ett språk och ett tankeredskap (Johnsen Höines, 2006). 

2.5.4  Skolmatematiken och individualisering 

När de svenska skoleleverna presterar sämre än tidigare måste man finna boven i dramat, 
vilket leder till en högljudd debatt. Skolmatematikens viktigaste uppgift är att ge elev-
erna möjligheter att utveckla kunskaper i matematik för att bli goda samhällsmedborg-
are. Trots att skolans styrdokument har förändrats genom historien har inte mycket i den 
konkreta klassrumskontexten förändrats. Utvecklingen har gått från omfattande beskriv-
ningar av innehållsmoment till kortfattade mål att sträva emot eller att uppnå för elev-
erna i slutet av de olika stadierna. En förskjutning har skett från ett innehållsperspektiv 
till ett pragmatiskt, vardagsanknutet och samhällstillvänt perspektiv (Kling Sackerud, 
2009). 

Kling Sackerud ser de största förändringarna av innehåll och arbetssätt i de tidiga skol-
åren. De skolpolitiska intensionerna visar sig där i en individualisering som består av att 
arbeta i egen takt och utveckla sitt lärande i dialog med läraren. Undervisningen sker 
både gemensamt och individuellt. Under mellanstadiet blir läromedlet alltmer styrande 
och lärarens roll blir mer handledande än didaktiskt ledande. Det egna arbetet ökar och 
det gemensamma, som i huvudsak handlar om förberedelse och genomgång, minskar. 
För grundskolans senare år påverkas undervisningen av de nationella proven och elev-
ernas betyg och godkännande för fortsatta studier. Gränserna mellan stadierna är tydliga 
trots retoriken om ett helhetsperspektiv och en 0 – 16 års skola (Kling Sackerud, 2009). 

Det sociokulturella lärandet och det gemensamma har stått tillbaka för den kontextuella 
tolkningen av individualisering. Trots att matematik beskrivs som ett kommunikativt 
ämne arbetas det individuellt i läromedlen på det gemensammas bekostnad. Den individ-
uella utvecklingsplanen kan bli ett verktyg för elevens lärande, med deras delaktighet 
och ansvar och därmed svara upp mot styrdokumentens intensioner (Kling Sackerud, 
2009). 
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Den diskrepans som finns mellan styrdokumentens intensioner och den praktiserande 
matematikundervisningen har beskrivits av forskare uttrycker Bjerneby Häll (2006). De 
nyutbildade lärarna är väl införstådda i måldokumentens intensioner och kommer till 
arbetslivet med ambitioner som utvecklas till en anpassning till den gängse praktiken på 
skolorna. Bjerneby Häll hävdar att matematikläraren är mer avgörande än andra lärare 
för elevernas föreställning om skolämnet. Matematiken i samhället är relativt osynlig 
varvid eleverna ser skolmatematiken som en företeelse inom klassrummets väggar (ibid). 

Individualisering uppfattas i första hand av lärarna som en organisatorisk åtgärd och inte 
som en individuell anpassning av innehållet i undervisningen (Löwing, 2006). Lärarna 
anser sig individualisera då alla elever arbetar med i stort sett samma innehåll men i 
individuell takt d.v.s. hastighetsindividualisering. Eleverna ska själva konstruera sin kun-
skap under olika lång tid med få genomgångar och gemensamma instruktioner. Dessa 
konstruktivistiska idéer, som har sina rötter i Vygotskys forskning, är en missuppfattning 
av hans idéer som hävdar att ny kompetens i den närmaste utvecklingszonen erövras 
med hjälp av en kamrat eller en lärare (Säljö, 2000; Ahlberg, 1995). 

Inte ens om en lärare undervisar en elev är det nödvändigtvis individualisering enligt 
Löwing (2006). Den förutsätter att läraren har tagit reda på elevernas förkunskaper, 
intresse, behov och anpassat undervisningen därefter. Styrdokumentens krav på individ-
ualisering kan ses som ett strävansmål som man kan göra mycket för att åtminstone 
närma sig. Det viktigaste är att läraren har klara mål med undervisningen, som också 
innehåller en beskrivning av konkretisering och metaforer som leder mot målet, som kan 
nås utifrån olika typer av förkunskaper. Ett lyssnande på eleven för att utröna hur eleven 
tänker är nödvändigt och effektivt för att utveckla förståelsen och ge rätt hjälp men som 
ofta hindras av brådskan på lektionen. Individualisering handlar inte om att handleda alla 
utan att de man handleder får stöd utifrån sitt behov och sina förkunskaper. Det 
förutsätter att läraren har en didaktisk ämnesteori för det undervisningsinnehåll som ska 
läras. Elevers olika förkunskaper kan fångas upp med informella eller formella 
fördiagnoser. Förkunskapsbrister kan då kompenseras före den gemensamma genom-
gången och därefter kan val av strategier och konkretiseringsmodeller väljas (ibid). 

2.5.5  Skolmatematik och språk 

Löwing (2006) förespråkar att i matematikundervisningen måste lärare och elever 
använda ett gemensamt och adekvat språk. Det innebär att läraren måste ha ett språk som 
kan förklara eller lösa problem matematiskt, men språket måste också fungera så att det 
konkretiserar och verklighetsanpassar det som ska förklaras för eleven. Det matematiska 
språket är exakt och ordknappt och det ställer stora krav på elevens uppmärksamhet. 
Från förskola till vuxenundervisning i ämnet måste lärare beakta elevers svårigheter att 
förstå det matematiska språket, inte undvika det till förmån för ett vardagsspråk, utan 
successivt utveckla elevernas språk. Löwing kopplar bristerna i dagens matematik-
undervisning till bristen på ett adekvat språk hos lärarna. Dessutom har många av orden i 
det matematiska språket en dubbel betydelse som roten ur, vinkelns ben och volym. 
Även ord som exempelvis och, eller, varje, en får en speciell betydelse i ett matematiskt 
problem. Läraren måste därför anta en lärarroll och sätta normen för de strategier och det 
språk som ska användas i klassrummet. Genom sitt sätt att uttrycka sig blir läraren en 
förebild för det språk som används i diskussionen och kommunikationen i klassrummet 
(ibid).  

Matematik finns runt omkring oss och barn hittar olika material som kan grupperas, 
ordnas och klassificeras efter olika egenskaper. Malmer (2002) uttrycker att barn be-
höver ord för färger, form, storlek och material för att kunna beskriva vad de ser och gör. 
Vardagliga situationer ger språkliga utgångslägen för att bearbeta det matematiska 
innehållet då läraren kan fånga upp, tolka, ta vara på och utveckla barnens multispråkliga 
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förmåga. Läraren kan målmedvetet välja vardagssituationer där ord och matematiska 
termer kan aktualiseras och ge dem ett begreppsmässigt innehåll. Jämförelseord för 
antal, storlek och kvantitet liksom terminologiord måste kopplas till vardagssituationer 
och användas frekvent av läraren. Man måste skapa sådana inlärningssituationer där 
orden behövs för att bygga ett fungerande ordförråd hos eleverna, vilket sker i ett 
undersökande och laborativt arbete. Eleverna blir inte då bara medvetna om vad de vet 
utan också hur de vet det. Att tala är ett sätt att lära och muntligt och skriftligt språk har 
betydelse för bildandet av tankestrukturer. Språket har en enorm betydelse för att 
utveckla det logiska tänkandet och därmed hela personligheten (ibid). 

För dyskalkylektiska elever är mycket av det språk som används i matematiken svårt att 
förstå. Därför bör läraren använda ett vardagligt och enkelt språk och omformulera det 
tills eleverna har förstått vad som menas. Om eleverna dessutom uppmuntras att med 
sina ord beskriva begrepp och strategier och att översätta de matematiska symbolerna till 
ett för dem förståeligt språk gynnas inlärningen. Så småningom kan en generell mate-
matisk vokabulär presenteras för dessa elever. Man har funnit i studier att 20-60 % av 
dyskalkylektikerna också har svårigheter med att läsa och stava. Har man brister i 
språkförmågan är det tänkbart att det leder till svårigheter att förstå matematiska 
uppgifter som bygger på språket (Butterworth, 2010). Det har visat sig i analyser av 
kommunikationen på matematiklektioner att elever samtalar 1–2 minuter med sin lärare. 
Ska en elev kunna bygga upp en språklig kompetens måste den ha någon att tala med 
som talar detta språk. Det ges goda möjligheter för alla elever att utveckla ett 
matematiskt språk vid gemensamma genomgångarna i början på lektionen eller vid dess 
slut då en summering av undervisningsinnehåller kan ske (Löwing, 2006). I Ahlbergs 
undersökning (1992) av elevers problemlösning som försiggick i grupper, framgick det 
att sociala och emotionella faktorer har stor inverkan på elevernas samtal och 
argumentation. Samtal och argumentation påverkas av tidigare upplevelser. Eleverna 
inriktar sig på sin egen person, gruppmedlemmarna eller på problemet som ska lösas. 
Gruppsamtalen kan bli tävlingsinriktade eller samförståndstagande beroende på hur 
matematikundervisningen är beskaffad. Är den tävlingsinriktad skapas konkurrens och 
är den individinriktad strävar varje individ för att uppnå sitt mål utifrån sina tidigare 
prestationer. Eleverna upplevde att samtalen bidrog till att de förstod att problem kan 
lösas på olika sätt och att de förstod kamraternas lösningar. De hade fått nya perspektiv 
och kanske därmed förändrat sitt tänkande. I vardagslivet löser vi oftast problem till-
sammans med andra och matematikundervisningen ger goda tillfällen till att träna detta 
(Ahlberg, 1992).  

2.5.6  Dyskalkyli – specifika matematiksvårigheter 

Begreppet dyskalkyli, som nu är vedertaget i skolan, kan förklaras med det stora antalet 
elever som har matematikproblem och som lärarna önskar få tydligt och avgränsat 
diagnostiserade. Det kan också förklaras med att begreppet dyslexi på senare år har fått 
ett stort utrymme och att den forskningen har inspirerat till forskning om dyskalkyli. 
Tyvärr har alltför stora paralleller dragits mellan dessa områden, menar Gunnar Sjöberg 
(2006). Han refererar till Ann Ahlberg som tydliggör komplexiteten i en elevs mate-
matikproblem som pedagogisk-didaktiska, psykologiska, sociologiska och/eller 
medicinsk-neurologiska. Nästan all forskningslitteratur beskriver dyskalkyli inom det 
medicinsk- neurologiska eller neuropsykologiska området. Det dominerande sättet att se 
på det är ett kategoriskt perspektiv till skillnad från ett relationellt perspektiv. Att det 
råder en förvirring kring begreppet kan ha att göra med att många yrkesgrupper, skol-
personal och föräldrar är engagerade i problemområdet. Det har även varit svårt att nå 
konsensus kring dyslexi. Definitionerna är lika många som det finns forskare på om-
rådet, men man är enig om att det rör sig om 4-6 % av befolkningen som har denna 
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inlärningssvårighet med tal och räkning (ibid). Brian Butterworth (2010) hänvisar till 
definitionen från Department for Education and Skills, Storbritannien. Dyskalkyli 
definieras som: 

ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter. 
Dyskalkylektiker kan ha svårigheter med att förstå enkla talbegrepp, inte intuitivt 
kunna ”greppa” tal samt ha svårigheter med antalsuppfattning och olika matematiska 
procedurer. Även om de kan svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör de 
det mekaniskt och utan självförtroende (Butterworth, 2010 s.8). 

Subitizing, eller subitisering, d.v.s. förmågan att känna igen och mentalt bearbeta ett 
antal föremål i en mängd, är de flesta av oss födda med beskriver Butterworth (2010). 
Förmodligen är den lokaliserad till specifika ställen i hjärnan. Denna grundläggande 
svårighet att förstå antal är utmärkande för dyskalkyli och leder till en rad inlärnings-
svårigheter. Redan under ett spädbarns första levnadsveckor kan det känna igen en 
antalsförändring visuellt. Om denna specialiserade förmåga inte utvecklas som den ska, 
kommer specifika svårigheter att uppstå. Forskarna är generellt överens om att barn med 
dyskalkyli har svårigheter att lära sig och minnas talfakta samt att utföra matematiska 
operationer. När barn utan svårigheter plockar fram svaret ur minnet, fortsätter 
dyskalkylektikerna med primitiva strategier som fingerräkning. I aktiviteter som att 
räkna eller jämföra mängder presterar de sämre där det krävs en grundläggande 
antalsuppfattning och då speciellt inom taluppfattning. Dyskalkyli är troligen ett symtom 
på en brist i förmågan att representera och processa storheter, och verkar inte bero på en 
försämring av generella eller grundläggande kognitiva förmågor som det semantiska 
minnet, arbetsminnet, den spatiala eller den lingvistiska förmågan. I hjärnans hjässlober 
finns specialiserade nervbanor för numerisk bearbetning, men dess funktioner är inte 
testade på dyskalkylektiker. Dyskalkyli verkar vara ärftligt även om så inte alltid är 
fallet. Butterworth har utarbetat ett test som prövar elevens svårigheter med de enklaste 
talbegreppen. Testet liknar inte vanliga skolbaserade test, just för att skilja 
dyskalkylektikerna från elever med andra matematiksvårigheter (ibid). 

2.5.7  Alternativa förklaringar till matematikproblem 

Sjöberg (2006) menar att det finns en rad tveksamma och otydliga omständigheter kring 
dyskalkylibegreppet och diagnostiseringen av dyskalkyli. Diagnosen bör därför 
användas med försiktighet i nuläget eftersom definitionen av begreppet inte är utrett. 
Forskningsfältet måste enas om terminologin och kriterierna för diagnostisering av 
elever i matematikproblem. 

Om man söker förklaringar till matematikproblem utanför det medicinsk-neurologiska 
menar Sjöberg (2006) finner man andra orsaker till elevers matematikproblem. En orsak 
som lyfts fram är, math anxiety, som visar sig i oro, ängslan eller i svårare fall ångest 
kopplad till matematikinlärningen. Matematikundervisningen skapar en stressupplevelse 
som försämrar deras resultat och det resulterar i ett undvikande beteende för dem som 
behöver mycket träning. Det är en extremt komplicerad kognitiv process att utföra 
räkneoperationer. Det kräver ett stort antal utvecklade färdigheter, vilket innebär att 
inlärningsproblem i matematik är komplexa och mångfasetterade. Det är sällan en 
specifik orsak till uppkomsten av svårigheterna. Lågpresterande elever räknar många 
uppgifter istället för att lugna tempot och därmed räkna rätt. Andra förklaringar är 
sociologiska som elevens hemförhållanden, socioekonomiska status eller annan etnisk 
bakgrund, som man har kunnat följa på testresultat. Dessa elever blir beroende av 
lärarens insats.  I Sjöbergs undersökning av några elever som inte blev godkända i 
grundskolan, visade det sig att de genomsnittligt endast presterade 30 minuter i veckan. 
De önskade sig genomgångar, att lärare visade hur man skulle räkna och arbetsro. Det är 
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av betydelse att studera elevens hela situation och ta hänsyn till elevens kontext vid 
diagnostisering (ibid). 

Gudrun Malmer (2002) beskriver också komplexiteten bakom elevers matematiksvårig-
heter. De primära faktorerna är den kognitiva utvecklingen, den språkliga kompetensen, 
koncentrationssvårigheter orsakade av neuropsykiatriska problem och specifika mate-
matiksvårigheter eller dyskalkyli. Dyskalkyli kan inte enbart förklaras genetiskt utan kan 
också kopplas till traumatiska möten med matematiskt stoff. Läs och skrivsvårigheter 
och olämplig pedagogik är sekundära faktorer som orsaksbärare till matematiksvårig-
heter. Elever måste få tid att lära in de grundläggande begreppen och abstraktionsnivån 
måste anpassas till individen. Om så inte sker bryts motivationen ner och förvärvade 
svårigheter uppstår (ibid). 

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Matematik är ett språk och i vårt vardagstänkande använder vi ett annat. I den 
sociokulturella teorin, som Lev Vygotsky står bakom, är det sociala samspelet och 
kommunikationen central för individens utveckling. Ett sätt att presentera det for-
mella matematiska språket kan ske genom att det blir bekräftat av elevens vardags-
tänkande. Eleven ska kunna använda sina färdigheter han redan besitter inför en ny 
situation – det situationsbundna tänkandet. Läraren eller gruppen lotsar eleven 
genom samtal till nästa utvecklingszon, så att eleven når sin potentiella kapacitet. I 
de redskap och verktyg, artefakter, som finns i vår kultur finns människans gemen-
samma kunskaper och insikter (Ahlberg, 1992; Claesson, 2007; Säljö, 2000). Detta 
beskrivs utförligare i detta kapitel.  

2.6.1  Sociokulturell teoribildning 

En av de idéer som beskriver hur vi tänker och begriper utifrån den nutida pedagogiska 
och didaktiska forskningen är den sociokulturella teoribildningen. Lev Vygotsky (1896-
1934) växte upp i forna Sovjet och är den som främst förknippas med denna teori. 
Vygotsky la fokus på att barnets utveckling hänger ihop med den sociala miljön och i det 
sociala samspelet mellan människor. Han menade att människan blir en del av den 
sociala kontext den har växt upp i, en uppväxt i storstad eller landsbygd ger olika er-
farenheter och kunskaper. Vygotskys teorier blev under senare delen av 1990-talet 
moderna igen, till stor del tack vare de två etnologerna Lave och Wenger (Claesson, 
2007; Säljö, 2000).  

2.6.2  Kommunikation och språk utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

I centrum för det sociokulturella förhållningssättet står kommunikationen, samman-
hanget och den omgivande kulturen. Språket är länken mellan barnet och omgivningen. 
Processen som sker i de olika aktörerna i det kommunicerande sammanhanget är vik-
tigare än hur den enskilda eleven uppfattar något. Processen blir alltså viktigare än 
produkten. Läraren skapar undervisningssituationer som består av aktiviteter och inte av 
abstraktioner för eleverna och lockar eleverna till att pröva sig fram till olika strategier. 
Den kan ske i kommunikation med hela gruppen, i smågruppsamtal, i dialog, eller via 
datorn. Undervisningen kan gå till så att läraren tar reda på vad gruppen redan vet, och 
mot bakgrund av det planerar och ställer upp mål. Så småningom kan läraren skifta roll 
med elever så att den som är novis får en expertroll. Läraren måste vara lyssnande och 
känslig för att förstå när den ska ingripa med sin makt och sitt ledarskap. Detta arbetssätt 
förutsätter att klimatet i klassen har en atmosfär av ömsesidig respekt mellan läraren och 
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eleverna. Skolmiljön blir viktig, för det är där eleven utvecklas i kommunikation med 
samhället, läraren och kamraterna. Vilken miljö barnet växer upp i påverkar dess ut-
veckling. En uppväxt på landet eller i staden ger olika referenspunkter och barn har olika 
kunskaper och språk beroende på erfarenhet. Vi blir en integrerad del av det samman-
hang eller den kontext man växer upp i (Claesson, 2007; Säljö, 2000).  

2.6.3  Det situationsbundna tänkandet  

Inom det situationsbundna tänkandet studeras hur människor handlar, tänker och lär i 
olika sociala situationer och sammanhang. Den här teoribildningen har fått sina influ-
enser från antropologisk och etnografisk forskning men också från verksamhetsteorin 
där Lev Vygotsky är en förgrundsgestalt. Den matematik som barn använder i skilda 
vardagliga sammanhang jämförs med skolmatematiken (Ahlberg, 1992, Säljö, 2000). En 
elev som har svårt att prestera i läroboken utför avancerade beräkningar i en vardags-
situation. Exempelvis vid försäljning förlitar de sig på huvudräkning som kan relateras 
till de föremål de hanterar i problemlösningssituationen. I skolan arbetar elever ofta på 
egen hand och använder de matematiska symbolerna. I vardagslivet löser vi dem kanske 
tillsammans med andra eller utnyttjar hjälpmedel som är tillämpliga för problem-
lösningssituationen. Målet i undervisningen är att eleven ska lära sig matematikens for-
mella språk, men det måste ske i en successivt ökande grad av abstrakt reflekterande och 
hanterande av symboler. Ett sätt att presentera det formella matematiska språket kan ske 
genom att det blir bekräftat av elevernas vardagstänkande eller att det integreras med 
andra ämnen, där man kan skapa autentiska problemlösningssituationer (Ahlberg, 1992). 

2.6.4  Utvecklingszonen – zonen för proximal utveckling 

Vygotsky ville med begreppet utvecklingszonen fokusera vad som är potentialen i en 
människas förståelse och agerande snarare än den kompetens eller kunskap som redan 
uppvisas. Det handlar om skillnaden mellan vad människan kan själv och vad hon klarar 
tillsammans med och i samarbete med andra. Om samarbetet påverkar inlärningen så gör 
även rollfördelningen i interaktionen det. Ett problem kan diskuteras på många sätt. 
Lärare kan välja att lotsa elever förbi svårigheter eller kan läraren fokusera eleven på 
problemet och låta det pröva och verbalisera sina handlingar med hjälp av lärarens frågor 
tills det når insikter eller färdigheter. Ur ett socialkulturellt perspektiv är kunskaper inte 
något som individen ska lagra i sig, utan kunskap är förmågan att använda sina färdig-
heter inför ett problem eller att klara hantera praktiska uppgifter. Eleven ska kunna 
använda sina färdigheter han redan besitter inför en ny situation som ska lösas. 
Traditionella prov är en speciell situation eftersom eleven i denna situation inte får 
kommunicera med någon medan det i vardagen nästan alltid finns någon individ att 
kommunicera och fråga när man ställs inför ett problem som är för svårt. Begrepps-
bildningen gynnas om eleverna får möjlighet att genom samtal med kamraterna lösa 
problem. Även språket och tankeförmågan stimuleras i ett samspel med andra. Genom 
att lösa problem i samarbete med andra ges fler lösningsmöjligheter än om eleven hade 
löst uppgiften ensam. Dessutom leder gruppkommunikationen till att eleven måste för-
svara sin lösning och samtidigt bedöma andras för att till slut enas eller komma överens 
om den slutgiltiga. Enligt Vygotskys teorier kan eleven nå längre i sin utveckling till-
sammans med andra, än vad den skulle kunna individuellt. Genom ett kommunicerande 
arbetssätt kan eleven ges möjlighet att nå sin potentiella kapacitet. (Säljö, 2000). Om vi 
istället fokuserade på barnets utvecklingsmöjligheter och siktade på den ”närmaste 
utvecklingszonen” skulle det nå ökad kompetens. Det skulle vara möjligt med lärarens 
ledning och i relation och samspel med omgivningen att nå kunskaper i den närmaste 
utvecklingszonen, göra dem till sina egna och känna att de klarar det de tidigare hade 
hjälp med (Ahlberg, 1995). 
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2.6.5  Artefakter 

I ett socialkulturellt perspektiv är inte människan begränsad av det biologiska intellekt 
hon föds med. Hur människan lär sig saker är knutet till de människor hon befinner sig 
med och samspelar med. I århundraden har människan utvecklat redskap som har för-
enklat tillvaron för mänskligheten. I ett sociokulturellt perspektiv är lärandet knutet till 
hur vi tillägnar oss de resurser och hjälpmedel som finns i vår omgivning och kultur för 
att praktiskt kunna genomföra en uppgift. Genom att interagera och samspela med andra 
människor kan vi använda dessa erfarenheter och kunskaper. De redskap som finns i vår 
kultur såsom verktyg, instrument, fortskaffningsmedel kallas artefakter. I dessa arte-
fakter finns många av människans gemensamma kunskaper och insikter. Språket är 
också en artefakt som hela tiden förändras och förfinas. Det är också det viktigaste red-
skapet och hjälpmedlet för läraren att förmedla sitt kunnande. Språket kan konstruera 
olika föreställningsvärldar. Om vad som kan sägas och vad som kan tänkas avgränsas 
uppstår en diskurs. Artefakterna är de medel och stöttor som används i en undervisnings-
aktivitet. Aktiviteten och samtalet ingår i en kontext som kan se olika ut i en matematisk 
undervisningssituation, beroende på rummet, det enskilda eller samverkande arbetet, och 
i kommunikationen sker olika aktiviteter och återskapas olika kontexter (Säljö, 2000). 
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3 PROBLEM 

I följande kapitel presenterar vi vårt syfte och de frågeställningar vi har. 

 

3.1 Syfte 

Matematisk verksamhet beskrivs i Lgr11´s kursplaner (Utbildningsdepartementet, 2011) 
som en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Undervisningen ska därför 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som kan kopplas till vardagen och olika 
ämnesområden, ge förutsättningar för människor att hantera vardagslivets valsituationer 
och kunna delta i samhällslivet. Ämnet beskrivs som kommunicerande och samtalande 
(Utbildningsdepartementet, 2011). Samtidigt visar internationella undersökningar att 
svenska elevers kunskaper i den vardagsnära matematiken har försämrats (Skolverket, 
2008c).  

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra hur pedagoger som undervisar i grund-
skolans tidigare år samtalar om undervisningen av matematikens användning i vardagen.  

 

3.2 Frågeställningar 

 Vad blir synliggjort i lärares samtal om undervisningen av den vardagsnära 
matematiken?  

 Vad blir synligt i lärares samtal om konkretisering av vardagsmatematiken? 

 Vad blir synligt i lärares samtal om individualisering av vardagsmatematiken? 

 Vad blir synligt i lärares samtal om språk och matematik i vardagsmatematiken? 

 Vad blir synligt i lärares samtal om matematiksvårigheter kring vardagsmate-
matiken? 

 

Konkretisering 

 

  

Figur 3.2: Sammanfattning av frågeställningarna 

 

Språket och 
matematiken 

Matematiksvårigheter 

Vardagsmatematik 

Individualisering 
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4 METOD 

Detta kapitel beskriver vårt val av metod. Vi beskriver en kvalitativ insamling av empiri 
och studiens analys av data. Databearbetningen genomfördes med en kvalitativ hermen-
eutisk innehållsanalys. Tillförlitlighetsaspekter och etiska övervägande presenterar vi 
också här i metoden.  

 

4.1 Kvalitativ studie 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med fokusgrupper som metod för insamling av 
empiri. I kvalitativa studier ligger tonvikten oftare på ord än på kvantifiering vid in-
samling och analys av data. Forskningsstrategin är induktiv, tolkande och konstruk-
tionistisk och detta angreppssätt har blivit alltmer populärt i den samhällsvetenskapliga 
forskningen. Synen på förhållandet mellan teori och praktik är induktiv då teorin 
genereras utifrån de praktiska forskningsresultaten. Vi hade viss förförståelse för ämnet 
vi undersökte men sökte en förståelse för deltagarnas uppfattningar och en förståelse av 
verkligheten ur deras perspektiv.  Kvalitativa intervjuer är en vanlig metod för insamling 
av empiri när man som intervjuare är intresserad av att upptäcka och identifiera egen-
skaper och när den intervjuade ska delge sin uppfattning om ett fenomen. Intervjuaren 
kan aldrig i förväg avgöra om det är det sanna svaret och deltagarna kan själva avgöra 
om de vill svara utförligt eller kortfattat (Bryman, 2002).  

 

4.2 Studiens uppläggning 

Här beskriver vi studiens uppläggning med fokusgrupper, undersökningens genom-
förande och hur vi har gjort vårt urval.  

4.2.1  Fokusgrupp 

Vi bestämde oss för fokusgrupper dels för att få fler pedagogers uppfattningar om ämnet 
och för att deltagarna tillsammans skulle kunna vinkla ämnet från flera olika perspektiv. 
Vi använder samma definition av fokusgrupp som Bente Halkier som hänvisar till fokus-
gruppsforskaren David Morgans. Fokusgrupper är en forskningsmetod där data produ-
ceras via gruppinteraktion kring ett ämne som forskaren har bestämt (Halkier, 2010 s.7). 

Skillnaden mellan en gruppintervju och en fokusgrupp är att det i fokusgrupper före-
kommer interaktion mellan deltagarna. I fokusgrupper ges deltagarna möjligheter att för-
medla tyst kunskap och kunskap som tas för givna och som sällan verbaliseras. I individ-
uella intervjuer har forskaren större möjligheter att gå in djupare på individens erfaren-
heter, men med en fokusgrupp kan den sociala interaktionen användas till att producera 
data genom att deltagarna ställer frågor till varandra utifrån sina erfarenheter och kon-
textuella förförståelse, något som intervjuaren kanske inte besitter i den aktuella gruppen 
(Halkier, 2010).   

4.2.2  Samtalsguide 

Före intervjutillfället hade vi förberett en samtalsguide i teman kring vardagsmate-
matiken utifrån vårt syfte; konkretisering, individualisering, språk och matematik 
samt matematiksvårigheter (Se bilaga 1).  
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4.2.3  Genomförande 

I det allra första skedet vidtalade vi ett antal pedagoger på olika skolor om de var villiga 
att ställa upp för intervju om matematikundervisning. Vi tog därefter kontakt med 
pedagoger från fyra olika skolor som gav positiv respons och som visade intresse för 
studien. De var villiga att samla en grupp av pedagoger (3-4 stycken) på respektive 
skola. Vi föreslog att gruppen kunde bestå av olika slags pedagoger (klasslärare, 
fritidspedagoger, speciallärare) som var kopplade till matematikundervisning i 
årskurserna 1-3. Tid för intervjutillfälle bestämdes. Ett missivbrev skickades ut till alla 
deltagare med en kort information om vår bakgrund samt intervjuns upplägg (Se bilaga 
2). Ett missivbrev skickades också ut till de berörda rektorerna för att få deras tillåtelse 
samt informera dem om studiens syfte (Se bilaga 3). Eftersom intervju i form av 
fokusgrupp genomfördes på arbetstid ansåg vi det viktigt att rektorerna var informerade 
av att pedagoger på skolan medverkar i en studie.  

Temarubrikerna skrevs stort och tydligt på laminerade färgade papper för att visualisera 
de rubriker vi ville att deltagarna skulle fokusera kring. När en ny rubrik introducerades 
lades också en rubriklapp fram på bordet. De förberedda frågorna användes för att hålla 
fokus på ämnet, driva samtalet framåt för att få ämnet uttömt så att vi fick svar på under-
sökningens frågeställningar. Vi prövade vår intervjumetod och vårt samtalsunderlag med 
en pilotintervju. Efter denna intervju ansåg vi att några mindre justeringar av intervju-
frågorna behövde göras så att samtalet blev mer fokuserat kring vardagsmatematiken. 
Pilotstudien har vi valt att ta med i vår undersökning eftersom den gav bra resultat på 
studiens frågor.  

Intervjutillfället inleddes med att deltagarna skriftligt fick delge bakgrundsinformation 
såsom utbildning, år i yrket, samt nuvarande undervisningsgrupp. Därefter genomfördes 
intervjun enligt samtalsguiden. Vi deltog båda två under intervjun. En av oss agerade 
som samtalsledare medan den andra assisterade och förde anteckningar. Anteckningar 
fördes för att hålla isär vem av pedagogerna som talade och därmed underlätta utskriften 
av intervjuerna. Alla intervjuerna bandades. Ljudupptagningarna tillsammans med an-
teckningarna användes sedan vid utskriften av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på 
de deltagande pedagogernas arbetsplatser. En trygg och känd miljö kan ha positiv 
inverkan på samtalet enligt Wibeck (2010). 

4.2.4  Urval 

Urvalet till vår undersökning är pedagoger som undervisar i grundskolans lägre åldrar 
(lågstadiet). Av de 13 pedagoger vi intervjuade var 12 lärare och en var fritidspedagog. 
Personerna som deltog i vår studie arbetade alla på något sätt med matematik med elever 
från år 1-3. Vi genomförde först en pilotintervju med fyra pedagoger och därefter ytter-
ligare tre intervjuer i form av fokusgrupper på tre skilda skolor i två olika medelstora 
kommuner i sydöstra Sverige. Deltagarna från samma fokusgrupp arbetade i samma 
arbetslag alternativt på samma skola och syftet med detta val var att vi ville att grupp-
medlemmarna skulle vara kända och trygga med varandra. Tanken med sammansättning 
av grupper var att vi ville att deltagarna i samtalet skulle kunna vinkla ämnet från olika 
perspektiv och att alla i gruppen skulle känna att de hade något att tillföra samtalet. När 
en fokusgrupp sammansätts bör deltagarna ha uppfattningen att de har något att förmedla 
till varandra (Halkier, 2010).  

4.2.5 Bortfall 

Vår önskan om en blandad sammansättning i grupperna av olika pedagoger blev 
begränsad. Några speciallärare hade inte möjlighet att delta i fokusgrupperna och 
endast en fritidspedagog medverkade. Alla de 13 pedagogerna som fick skriftlig 
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förfrågan genom missivbrev (bilaga 2) ställde sedan upp för intervju i form av 
fokusgrupp. 

 

4.3 Databearbetning och redovisning 

Databearbetningen av det insamlade materialet genomfördes utifrån en kvalitativ ansats 
med en kvalitativ hermeneutisk innehållsanalys. I detta avsnitt förklarar vi hermen-
eutiken och hur den har inverkat på databearbetningen och resultatredovisningen. 

4.3.1  Hermeneutik 

Ordet hermeneutik härstammar från antikens Grekland. Hermes var gudarnas budbärare 
och hade till uppgift att förmedla gudarnas budskap till människorna och göra det förstå-
eligt. Inom hermeneutiken söker man ett budskap, det kan till exempel vara att tolka en 
text eller en mänsklig handling (Sjöström, 1994). 

4.3.2  Den hermeneutiska cirkeln. 

Hermeneutik betyder ungefärligt tolkningslära, men inte vilken som helst, utan utmärk-
ande för den hermeneutiska traditionen är ett erkännande av den hermeneutiska cirkeln. 
Den kan uttryckas med formuleringar som att ingen förståelse är utan förförståelse och 
att en förståelse av delen förutsätter en förståelse av helheten. Enklast uttryckt är det en 
förståelse av innebörden i en text, vilket förutsätter att man förstår språket den är skriven 
på och att man förstår de flesta orden som används.  Man läser, orden sätts samman till 
satser, texten börjar förstås som helhet och textens handling börjar förstås liksom vad 
den säger om det den handlar om. Helheten är mer än summan av dess delar eftersom 
innebörden i en sats tolkas i ljuset av det som tidigare lästs. När man går tillbaka till en 
text har man inte samma förförståelse som första gången. Man läser delarna på ett nytt 
sätt och bygger upp en ny helhetsförståelse. Förståelsen förändras, blir djupare eller når 
högre och därav också liknelsen vid en spiral (Molander, 2003). Vårt sätt att angripa 
vardagsmatematiken har också likhet med en spiral. Den tar sin utgångspunkt i vår 
föregående uppsats om matematiken och fortsätter genom de kunskaper vi har erhållit i 
vår bakgrundsforskning och intervjuerna i vår studie.  

4.3.3  Hermeneutiken och forskningen. 

En hermeneutiker menar att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint 
mänskliga. Det går att förstå andra människor genom att tolka det som kommer till ut-
ryck i det talade och skrivna språket. Den förförståelse som forskaren har i kunskap, 
tankar, intryck och känslor hjälper forskaren att tolka forskningsobjektet. I en hermen-
eutisk utgångspunkt kommer subjektet (forskaren) och objektet (t ex den intervjuade) att 
stå i ett meningssammanhang med varandra, i en språklig och social gemenskap. Det är 
en situation vi känner igen från samtalen i fokusgrupperna. Hermeneutiska över-
väganden, grundar sig på reflektion och relationen mellan forskaren och studieobjektet. I 
pilotundersökningen fick vi anledning att reflektera över vår relation och vårt samspel 
gentemot respondenterna i gruppen. Reflektionerna utvecklade vårt sätt att förhålla oss 
till frågorna och gruppen. Den hermeneutiska cirkeln föreskriver inte någon metodlära, 
men den tillåter inte heller allting, utan kravet på korrekthet och sanning blir en 
existensfråga. Man tillåts inte slarva med fakta, källkritiken blir inte mindre, men som 
forskare eller iakttagare är man inte helt neutral. Ändå kan det vara fruktbart med de 
alternativa tolkningar man kan göra i ett utanförstående och man kan komma vidare i 
cirkeln genom att uppnå en större ömsesidig självförståelse (Molander, 2003). 
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En hermeneutiker försöker se helheten i problemet han undersöker och pendlar mellan 
helheten och delarna för att försöka förstå det undersökta. En hermeneutiker kan angripa 
sitt material på följande sätt. Intervjuerna skrivs ner ordagrant. Sedan läser forskaren 
hela intervjun för att försöka förstå helheten av undersökningen. Därefter läses delarna 
av intervjun för att få en förståelse av dessa. Forskaren kan sedan pendla mellan helheten 
och delarna för att få en djupare förståelse. Möjligheten att pendla mellan den intervjua-
des perspektiv och det perspektiv intervjuaren har, kan användas för att få en djupare 
förståelse för det som ska undersökas. Forskarens egna förförståelse, tankar och känslor 
används som ett verktyg i processen (Patel & Davidson, 2003). Detta sätt att bearbeta det 
insamlade intervjumaterialet stämmer väl överens med hur vi angrep uppgiften. 

4.3.4  Bearbetning och redovisning av empiri 

Den här aktuella undersökningen avser att studera pedagogernas samtal kring under-
visningen av vardagsmatematiken med fokus på konkretisering, individualisering, språk 
och matematik samt matematiksvårigheter. Vi har intresset av att synliggöra pedagog-
ernas gemensamma och skilda uppfattningar och beskriva dessa under kategorier. Det är 
inte pedagogerna i sig som ska kategoriseras utan det som uppfattas i samtalet mellan 
pedagogerna. 

Intervjuerna skrevs först ner ordagrant var och en för sig efter vad vi hörde på ljud-
upptagningen. Till hjälp hade vi också de anteckningar som fördes under intervjutill-
fällena. Därefter sammanställdes samtalen med varandra under rubriker med hjälp av 
fyra olika färger, för att kunna skilja samtalen och skolorna från varandra. Vi hade en 
förförståelse för ämnet. När vi läste intervjuerna gång på gång ökade vår förståelse. Vi 
såg var det fanns en samstämmighet och vad de olika grupperna skilde sig åt i sina 
uttalanden. Vi valde ut delar av samtalen som svarade mot vårt syfte och våra frågor. 
Under rubrikerna vardagsmatematik, konkretisering, individualisering, språk och 
matematik samt matematiksvårigheter har vi redovisat resultatet. Vi har reflekterat över 
relationerna i samtalen och svaren som gavs under intervjuerna. Genom att växelvis stu-
dera helheten och delarna har vi fördjupat vår förståelse för ämnet, enligt den hermen-
eutiska spiralen som Molander (2003) beskriver.  

 

4.4 Tillförlitlighetsaspekter 

Det är viktigt att forskaren redovisar sitt tillvägagångssätt i en studie så noga som möj-
ligt, inte minst med tanke på att undersökningen ska kunna göras igen, så kallad 
replikation (Bryman, 2002). Är en replikation omöjlig att genomföra kan forskningens 
validitet ifrågasättas. I en kvantitativ studie är reliabilitet (följdriktning, 
överensstämmelse, pålitlighet) och validitet (ett mått på om undersökningen mäter det 
som den säger sig göra) viktiga begrepp för att mäta kvaliteten i forskningen. Dessa två 
begrepp är också beroende av varandra eftersom en undersökning som inte är reliabel 
heller inte är valid och vice versa. En undersöknings reliabilitet kan prövas genom att 
man upprepar undersökningen för att pröva dess stabilitet. Blir resultatet detsamma är 
resultatet stabilt (ibid). I den kvalitativa forskningen är dessa begrepp inte lika viktiga 
för alla forskare. Det gäller istället att redovisa sin metod och bearbetning tydligt och 
genomskinligt för att möjliggöra för andra att avgöra om arbetet är noggrant utfört. Det 
finns flera sätt att beskriva verkligheten på, menar en del forskare (Bryman, 2002; 
Halkier, 2010).  

Valet av metod och urvalet i undersökningen påverkar studiens validitet (Halkier, 2010). 
Fokusgrupper ansåg vi vara en bra metod med hänsyn till vårt syfte. De som deltog i 
studien hade alla erfarenheter av det vi avsåg att undersöka. I en pilotstudie prövades vår 
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samtalsguide med intervjufrågor i avsikt för att se om vårt instrument svarade upp mot 
det som studien vill undersöka. Enligt Lantz (2007) är det bra att göra en pilot-
undersökning eftersom det också är lätt att missbedöma hur lång tid intervjun kommer 
att ta. Några justeringar i formuleringar och frågornas ordning gjordes efter denna inter-
vju.  Intervjuerna spelades in och möjliggjorde att vi gång på gång kunde lyssna på inter-
vjun vilket Patel och Davidsson (2003) beskriver som viktigt för att kontrollera inter-
bedömarreliabiliteten. Vi har beskrivit forskningsprocessen i vårt arbete vilket också 
stärker validiteten (Patel & Davidsson, 2003). 

Validiteten kan bli större om man minskar de faktorer som kan inverka negativt på 
intervjuförloppet (Uljens, 1989). Vi förberedde intervjuerna med ett missivbrev (bilaga 
2), samt informerade om intervjuns tillvägagångssätt och frivillighet före samtalets start. 
Det är av avgörande betydelse för undersökningens tillförlitlighet menar Lantz (2007) att 
informanterna är väl förberedda. Deltagarna kan ha blivit påverkade negativt av att sam-
talet spelades in, men den metoden var ändå att föredra. Vi valde att samma person ager-
ade som samtalsledare på alla intervjuerna, medan den andre förde anteckningar samt 
agerade assistent. Anledningen var att vi ville att intervjusituationerna skulle vara så lika 
varandra som möjligt på de skilda skolorna. För att undvika den så kallade intervjuare-
effekten som Patel & Davidsson (2003) talar om försökte vi uppträda så neutralt som 
möjligt. I intervjusituationer finns det en risk att intervjuaren med sitt kroppsspråk eller 
kommentarer leder deltagaren till att svara det man tror att forskaren förväntar sig att 
höra i stället för att säga sina egna tankar.  

 

4.5 Forskningsetiskt förhållningssätt 

Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk – samhälls-
vetenskaplig forskning i vår studie. De forskningsetiska principerna som består av fyra 
huvudkrav är till för att individerna i en forskningsundersökning inte ska komma till 
skada vare sig psykiskt eller fysiskt. I vår undersökning har dessa fyra huvudkrav 
beaktats med hänsyn till informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet är infriat eftersom vi förhandsinformerade de intervjuade och deras 
rektorer. Före intervjuerna informerades deltagarna om vår pågående utbildning, stu-
diens syfte, undersökningens genomförande och tidsåtgång. Vi upplyste pedagogerna om 
att hon/han närhelst kan avbryta intervjun utan att förklaring behöver ges. Information 
om att respondenterna kan ta del av studien har framförts. Samtyckekravet innebär att 
deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Vi inhämtade samtycke dels 
från deltagarna, men också från rektorer. Rektor informerades eftersom fokusgrupperna 
kom att ske på deltagarnas arbetstid. Det kan också finnas ett intresse från rektorer att 
veta att en studie bedrivs med pedagoger från skolan och var studien kan hittas för att 
läsas. Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt eftersom vi har värnat om individens 
integritet genom att avidentifiera personerna och skolorna i examensarbetet. Nyttjande-
kravet är uppfyllt eftersom det insamlade materialet från intervjuerna endast används i 
den här studien och inte kommer att lämnas ut i andra sammanhang. De medverkande 
har blivit erbjudna att få ta del av det färdiga arbetet (Vetenskapsrådet, 1999; Patel & 
Davidsson, 2003). 
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5 RESULTAT 

Vid intervjuerna presenterade vi inledningsvis vårt syfte, refererade till Lgr 11 och dess 
kursplaner i matematik (Utbildningsdepartementet, 2011), vilken trycker på att matema-
tiken ska vara vardagsanknuten och samhällstillvänd. Därefter ställdes frågor gällande 
vardagsmatematik, konkretisering, individualisering, språk och matematik samt mate-
matiksvårigheter. Till stöd användes samtalsguiden (Bilaga 1). I följande kapitel redogör 
vi för vad som blev synliggjort i samtalet med pedagogerna utifrån rubrikerna vardags-
matematik, konkretisering, individualisering, språk och matematik samt matematik-
svårigheter. En sammanfattande del finns efter varje kapitel. 

 

Konkretisering 

 
 

Figur 5:  Sammanfattning av samtalets rubriker 

 

5.1  Vardagsmatematik 

Till att börja med inledde vi samtalet med några ord kring vardagsmatematiken. Elev-
erna ska utveckla kunskaper i matematik som behövs för att kunna fatta beslut i vardags-
livets många valsituationer. Det förutsätter att eleverna förstår det som lärs och kan 
tillämpa det på nya situationer och också ny matematikkunskap (Utbildningsdeparte-
mentet, 2011). I detta avsnitt redovisar vi vad som blir framfört av pedagogerna när 
begreppet vardagsmatematik presenteras. 

5.1.1 Tankar kring vardagsmatematik 

Alla pedagoger uppgav någon form av aktivitet som första tanke. De uppger moment 
som bakning, mätning, pengahantering, klockan, tiden, datum och lägesbegrepp som 
reflektioner på begreppet vardagsmatematik. En grupp av pedagoger reflekterar lite 
annorlunda. De nämner utematematikens möjligheter och fördelar med den vardagsnära 
matematiken. En pedagog säger: 

Allt från att läsa på skyltarna eller att titta på former, sandlådan eller sorterings-
övningar. Det är den första biten jag tänker på, sedan är det ju det här med att handla 
i affärer.  

En annan pedagog nämner undersökningar som har visat att äldre elever haft problem 
med problemlösning. Hon säger därefter:  

Språket och 
matematiken 

Matematiksvårigheter 

Vardagsmatematik 

Individualisering 
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Ju äldre jag har blivit så försöker jag få med det nära i vardagen. Att det inte ska vara 
så krångligt eftersom jag undervisar på lågstadiet. 

Hon berättar att hon använder sig av samtal och räknesagor i sin undervisning. Föräldrar 
blir delaktiga redan vid första samtalet för att samarbeta kring vardagsmatematik 
hemma.  

En annan pedagog menar att man tidigt måste börja aktivt med lästal för att få eleverna 
att tänka själva och muntligt förklara vilket räknesätt som ska användas.  

Vanliga enkla basic lästal. Man börjar med det jättetidigt egentligen. Att få in det så 
mycket som möjligt. Vilket räknesätt behöver du använda? Eleverna tvingas tänka 
själva och sedan givetvis ta det muntligt då med. Att man jobbar med det aktivt på 
många olika sätt. 

5.1.2  Sammanfattning vardagsmatematik 

Sammanfattningsvis nämner pedagogerna som första tanke kring vardagsmatematiken 
aktiviteter kring den enhetsbaserade matematiken. I sammanhanget nämns också pro-
blemlösning, räknesagor och lästal.  

 

5.2 Konkretisering av vardagsmatematiken 

Inledningsvis, till denna rubrik, berättade vi att matematiken beskrivs som kreativ, ref-
lekterande och problemlösande aktivitet i Lgr11´s kursplaner (Utbildningsdepartementet, 
2011). Matematikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som kan 
kopplas till vardagen och olika ämnesområden och därmed skapa intresse för ämnet och 
tilltro till sin egen förmåga.  Pedagogernas samtal kring konkretisering redovisas i föl-
jande avsnitt. 

5.2.1 Tankar kring konkretisering 

Pedagogernas första tankar kring konkretisering av vardagsmatematiken är ett konkreti-
serande, laborerande material som eleverna kan använda med sina händer.  

Då tänker jag laborativt material/---/Vikten av det laborativa, vikten av att få in det 
på olika sätt. Så tidigt som möjligt. 

Med materialet kan de plocka, känna och jämföra. En av pedagogerna använder logiska 
block i sin årskurs 1. Materialet består av olika geometriska figurer i olika färger, stor-
lekar och dimensioner. Hon berättar: 

Så lägger vi mönster och jobbar med formerna. Namnen på formerna. Då behöver 
man ha den lilla gruppen och någonting att hålla i. Plocka med, ta på, känna på. Titta 
var hittar vi cirklar? Hur många kan ni hitta? Kvadraten hur känns kvadraten? Hur är 
den? Sedan kan det också vara svårt när man känner att alla ska känna, det kan bli för 
rörigt. I en större grupp då, man behöver ha den här lilla. Som man inte alltid får till.  

En pedagog framhåller att det är viktigt att eleven får med sig en upplevelse eller känsla 
av det som konkretiseras. Hon berättar: 

Å, vi jobbar med dubbelt och hälften. Det har de nytta av också i praktiken. Vi köpte 
lite härlig frukt. Det vattnades i munnen på dem. Vi delade och vi delade upp, tog 
hälften och dubbelt. Så fick de äta upp det sen. 

5.2.2  Tankar kring material 

Alla grupper använder sig av konkretiserande material i sin undervisning av vardags-
matematiken. Material som klossar och pengar används i alla skolorna. Annat konkreti-
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serande material som nämns är måttband, våg, logiska block, 10 bas material och linjal. 
Tre av grupperna nämner också att naturmaterial som stenar, pinnar och stenar är vanliga 
hjälpmedel för konkretisering. Fördelen med det materialet är att det är gratis och att 
tillgången är obegränsad.  En pedagog berättar hur eleverna med hjälp av naturmaterial 
får lägga mönster, bilda siffror och storleksgradera genom att väga.  

De tycker att det är jätteroligt/---/vikten av stenar och pinnar och hur kan ni lägga 
fyror av pinnar och mönster, det finns ju så mycket.  

Att konkretisera genom att visualisera är också vanligt förekommande i grupperna. 
Lärarna ritar på tavlan eller på smartboard och eleverna får rita, klippa och dela för att 
visualisera och visa hur de tänker. En pedagog nämner bilden som ett konkretiserande 
verktyg för att visualisera en vardagsnära matematikuppgift. (Elevernas namn är 
utbytta.): 

Vi gjorde pizzor vi skulle dela. Dom är ju så roliga. Det går ju få det verkligt...nu 
börjar det bli färdigbakt...och så sitter de där och målar. Det tog lång tid på sig och 
sen skulle de dela lika många som de är i familjen hemma. Och Kalle då som är 
åtta...och sedan Lisa och de var tre och vem får mest? De fick först rita och sedan 
klippa efter hur många de var och sedan klistra upp på papper… Man såg det så 
tydligt och så fram och redovisa. Så här stor bit får jag hemma hos mig då… Och så 
här stor får jag. 

En pedagog berättar hur bilderna i matematikboken kan hjälpa eleverna att få begrepp 
om längd- och viktenheter. Hon syftar på klassens matematikbok när hon säger: 

Att man ska tänka att en meter är handtaget upp på till dörren. Att man ska ha med 
sig de bilderna tycker jag är bra att jobba med.  Handen är decimetern och fingret är 
cm./---/Men när man återkommer så känner man att det finns där. Ha känslan för hg 
skulle man ha ett äpple i handen. De bilderna tycker jag barnen anammar mycket. 
Det måste vara en känsla att ha rimlighetstänket. 

Att använda sin egen kropp för att konkretisera, är ett annat hjälpmedel som nämns av 
två av pedagogerna från olika grupper. Den ena berättar hur eleverna i hennes klass har 
fått mäta upp hur många steg det går på 10 meter. Sedan hade eleverna fått mäta 
skolhuset med sina steg. Hon berättar vad hon vill uppnå med detta:  

Man behöver inte ha måttbandet med sig. Utan med kroppen, känslan, ha upp-
fattningen. För vi vet med kroppen vad som är 10 meter. 

Pedagoger beskriver hur mäta, volym, vikt och begrepp konkretiseras med hjälp av ute-
matematik och material från naturen. En pedagog berättar så här: 

Igår var vi ute i skogen och då hade vi fem olika stationer med konkreta saker. En 
station var fyra stenar med olika tyngd. Så var det lite olika färger på stenarna. Så 
lägg den lättaste, tyngre, tyngre, tyngst. Det var ettor och förskoleklass. Måla i rätt 
ordning. Så fick de känna.  

I alla grupper av pedagoger framkommer det att det är lättare att konkretisera med 
mindre elevgrupper.  

Man vill ju gärna ha dem i halvklass när man gör det så att man kan sitta på golvet. 
Att alla har sina grejer och att man plockar med det. Är man alla blir det inte samma 
sak. 

5.2.3 Konkretiseringens betydelse 

Alla pedagoger tycker att det är jätteviktigt att konkretisera vardagsmatematiken. 
Pedagogerna framhåller betydelsen av att få plocka själv med material för att eleven ska 
nå förståelse. En pedagog tar fram att elever inte använder materialet som det är tänkt: 
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Samtidigt gäller det att de förstår det konkreta materialet. För vi har ju dom som 
plötsligt börjar bygga så fort som det är klossar som går att sätta ihop, så bygger 
man. 

En pedagog berättar hur hon tycker om att arbeta med eleverna och ett konkretiserande 
material: 

Det bästa är ju när jag själv är med och så har jag själv ett material. Och så gör jag, 
och så härmar dom.  

 Flera pedagoger tar också upp bildens användning för att nå framåt i tänkandet.  

Rita upp det, ringa in det som ska bort eller…lägga till. /---/Dra streck och linjer. 
Väldigt mycket måla… 

Utematematiken nämner flera pedagoger som ett bra tillfälle att undervisa konkreti-
serande. Eleverna uppskattar det också: 

Och de älskar de där tillfällena när vi var ute och det märks nu för de har sagt att de 
saknar. När ska vi ha utematte? Det är en viktig del att ha just konkretisering. 

Att arbeta tematiskt nämner en pedagog som en bra arbetsmetod. Hon berättar om ett 
temaarbete där flera av skolans ämnen kunde ingå; Sverige för hundra år sedan. Utifrån 
verkliga personer från förr och platser i skolans närhet där personerna hade verkat, 
skapades vardagsnära matematikuppgifter. Läraren berättar: 

Hon sålde frukt och grönsaker på torget och då kan vi få in mycket. Hon åkte varje 
dag. Det var kanske två kilometer till stan. Hon sålde på torget. Hur långt var det 
fram och tillbaka? Man kan få in hur mycket matteuppgifter som helst och också lära 
sig i historia och samhällskunskap. Om man har tema så kan man få ut mycket. 
Gratis. 

Att konkretisera betyder mycket för att hjälpa eleverna att förstå den abstrakta mate-
matiken. När eleven har kommit längre i sitt tänkande behövs inte det konkreta 
materialet lika mycket. 

Tanken är ju att man ska komma till det abstrakta, att man inte ska behöva 
konkretiseringsmaterialet, men att det är helt okey att man någon gång när man 
börjar på något nytt… 

5.2.4  Konkretiseringens förutsättningar och hinder 

Alla pedagoger kunde utrycka något hinder eller dilemma med att konkretisera var-
dagsmatematiken. Alla grupper tar upp att det konkreta materialet är lättast att arbeta 
med i mindre grupper som halvklass. Två av grupperna utrycker att deras stora grupper 
är ett hinder för att konkretisera.  

Att väga med 25 elever innebär att bara de som står nära är delaktiga. 

När man ska väga med 25 stycken. Det blir de närmast som man verkligen har koll 
på. 

Ett annat hinder är att det inte finns tillräckligt med material för att alla elever samtidigt 
ska kunna använda konkretiserande material. Några pedagoger berättar också om hur 
attraktivt material försvinner i och med byte av klassrum, arbetslag eller elever som tar. 
En av pedagogerna anser att pengar till inköp är ett hinder. Det konkretiserande material 
är dyrt anser hon: 

Sedan är det konkretiseringsmaterial, laborativt material. Det kan vara magert på det. 
Stora kostnader att köpa in. Nu saknar jag geobräden till exempel. Ja, att allt inte 
finns liksom.  
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En annan pedagog framhåller att tiden är ett hinder för att konkretisera. Hon säger: Det 
tar längre tid, fast det ger mer. Ett hinder kan också vara att eleven känner det pinsamt 
att använda konkretiserande material om inte kompisarna använder det, menar en av 
lärarna. Hon frågar sig hur man ska kunna undvika detta. En av de andra pedagogerna i 
gruppen svarar att hon har tänkt att alla ska använda konkretiserande material i början av 
ett nytt område inom matematiken. Hon ser en annan vinst med detta arbetssätt också. 
Hon säger: 

Jag ser ju precis var de befinner sig. Deras tankar. Om de tvekar. Ska jag ta den 
där… Man ser hur de pillar lite med entalen. Jag ser ju deras tankeväg, hur fingrarna 
rör sig i materialet än om jag bara ser ett svar när de skriver. 

Alla pedagoger tycker att det är jätteviktigt att konkretisera vardagsmatematiken. 
Pedagogerna framhåller betydelsen av att få plocka själv med material för att eleven ska 
nå förståelse. Flera pedagoger tar också upp bildens användning för att nå framåt i 
tänkandet. En av deltagarna har enskild undervisning vid ett tillfälle i veckan med en 
elev med matematiksvårigheter. Det konkretiserande materialet är av avgörande betyd-
else för denna elev menar hon.  

5.2.5  Sammanfattning konkretisering 

Alla pedagoger använder sig av konkretiserande material i sin undervisning av vardags-
matematiken. Det är både inköpt material såsom klossar och pengar, material som man 
kan hitta i hushållet och material från naturen. Bilden och eleverna själva används som 
ett stöd i tänkandet. Alla pedagoger anser att konkretisering hjälper eleverna att förstå 
den abstrakta matematiken. Att arbeta i mindre grupper är en förutsättning. Tid, pengar 
till material och för stora grupper är ett hinder för många pedagoger att kunna konkreti-
sera i sina elevgrupper. 

 

5.3 Individualisering av vardagsmatematiken 

Inledningsvis presenterade vi budskapet att det finns olika sätt att nå målen. Under-
visningen kan inte utformas lika för alla utan hänsyn måste tas till elevers olika förut-
sättningar och behov. Elever har olika förkunskaper om vardagsmatematiken (Utbild-
ningsdepartementet, 2011). Här redovisar vi vad som kom fram i samtalet kring individ-
ualisering. 

5.3.1 Tankar kring individualisering 

Pedagogerna är överens om att det är jätteviktigt med individualisering. En pedagog 
säger:  

Det måste man ju göra. Annars kommer man ju ingen vart alls. De är ju på så olika 
nivå. 

Några pedagoger utrycker att de gör så gott de kan efter de förutsättningar som ges. 
Storlek på grupp, antalet vuxna och den pedagogiska miljön sätter käppar i hjulet för att 
individualisera i den utsträckning som skulle vara önskvärt.  

Man skulle vilja ha lite andra möjligheter till ett annat sätt. Men det går inte. Vi är 
bara så många. Så är det ju. Man försöker tänka smart.  

5.3.2  Individualiserad undervisning 

Pedagoger berättar att de individualiserar genom samtalen med eleverna i genomgångar. 
Genom att lyssna på eleverna och ställa extrafrågor vet de på vilken nivå genom-
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gångarna ska hållas och hur de ska gruppera sina elever för fortsatt arbete.  En pedagog 
säger så här:  

I genomgångar, alltså i samtalet. Lyssna var dom är någonstans. Lite extra frågor./---
/Man bygger nog lite på var dom befinner sig på de här mattesamtalen, tror jag. /---
/Sedan kan man vid påföljande, nästa lektion göra lite grupper. Så sätter vi ihop de 
här barnen, så kan de jobba med det här problemet och sedan tillbaka i den större 
samlingen. 

Det kommer inte upp i samtalen att pedagogerna använder sig av kartläggningsmaterial 
innan de börjar ett arbetsområde, utan diagnoser och utvärderingsmaterial används för 
att kontrollera att området är befäst. De nämner Skolverkets material som Måns och Mia 
(Skolverket, 2010), Diamant (Skolverket, 2009c), Mattecirkeln (Österlund & Lindberg, 
2003) samt egna diagnoser och matematikböckernas utvärderingar.  

Ja, sedan är det diagnoserna som finns, ni vet. Kartläggningsmaterial, Diamant, man 
kan sticka till ibland. Diamant till exempel hur befäst är det här området. 

I flera samtal kommer det fram att individualisering sker i form att eleverna får extra-
uppgifter anpassade efter deras utveckling och förmåga. En lärare berättar att hon låter 
eleverna välja uppgifter när avsnittet i basboken är klart.  

Har alla på samma ställe i boken. Men sedan har jag bredvidmaterial istället. Vi 
kallar det kryssboken i matte, där dom får välja material som passar just sin 
utveckling. Så det är en individualiserad bok. Individualiserade uppgifter som de får 
när de har gjort basen i boken. 

En lärare berättar hur elevens IUP ligger till grund för en del av den individualiserande 
undervisningen: 

Jag kan känna att sen vi började skriva IUP, i årskurs 3, så började vi med elevens 
val. Då har vi lagt ut det som IUP tid. Då jobbar varje barn på det som de behöver 
träna på utifrån sin IUP. Och då är det verkligen individualiserande. 

I en av grupperna framkommer det att individualisering inte sker i den uträckning peda-
gogerna önskar. Allt för stor grupp, med många elever i behov av särskilt stöd begränsar 
möjligheterna.  

I så stor utsträckning vi kan så gör vi nog. Men, där räcker man ju inte till. 

5.3.3 Elevers olika erfarenheter och bakgrund 

I samtalen kommer det upp att elevernas kunskaper i vardagsmatematiken har en stor 
spridning. En del elever kan väldigt lite och en del elever kan mycket. En pedagog med 
många år i yrket anser att barn idag kan väldigt lite om mycket och att barnen förr kunde 
samma saker. 

Barn kan så mycket saker så…lite grann om mycket, mycket. Förr kunde man kanske 
lite mer om färre saker. /---/Med lite mer djup… 

En pedagog berättar hur elever kan mycket mer om problemlösningarna handlar om 
saker från elevernas erfarenhetsvärld.  

Pratar man om siffror är det inte så himla lätt, men pratar man om halmbalar och 
kossor så funkar det hur bra som helst/----/Det var lite häftigt att se. 

En annan pedagog berättar om hur hon ibland anpassar uppgifterna efter elevernas 
intressen när hon ska hjälpa elever som har problem. 

Man tänker vad han är intresserad av. Ja, just det. Han är intresserad av fotboll. Om 
man säger att du gör två stycken mål… /---/Man letar upp som passar den eleven. 
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I samtalen framkommer det också att pedagogerna delger föräldrarna tips om hur de kan 
hjälpa sina barn i vardagsmatematiken till exempel genom att baka hemma, pengahan-
tering och träna klockan. Detta kan ske på föräldramöten, veckobrev och i läxor. Många 
läxor är vardagsnära och en del riktas individuellt till det som eleverna behöver träna på. 
En pedagog berättar att hennes läxbok matematik ofta tränar praktiska och vardagsnära 
saker:  

Läxboken är ju jättefin. Titta i skafferiet hemma. Vad finns det där? Hur mycket 
väger det? 

5.3.4  Individualiseringens förutsättningar och hinder 

Alla grupperna är ense om att stora grupper, tidsbrist och för lite resurser är de faktorer 
som gör det svårt att individualisera. En pedagog uttrycker det så här:  

Det är det där att räcka till. Man vill mer än vad man hinner. Man blir lätt avbruten 
när man sitter där och håller på. Så kommer någon och frågar om det… 

En pedagog berättar i samtalet hur hon låter eleverna arbeta med olika uppgifter efter en 
individuell planering för att skapa tid: 

Då är det inte ett sånt fokus för alla behöver inte min hjälp samtidigt. De jobbar med 
olika saker. Det flyter på oftast oerhört lugnt. 

I en grupp anser man att bristen på tillräckligt med konkretiserande material är ett hinder 
för att individualisera. Materialet är dyrt. Helst skulle de vilja ha det konkretiserande 
materialet i klassrummet nära och tillgängligt för eleverna och inte behöva dela det med 
flera klasser.   

Jag känner att jag behöver ha konkret material i mitt klassrum. Jag vill inte springa 
och hämta. Det vill jag ha här.  

5.3.5  Sammanfattning individualisering 

Alla pedagoger anser att individualisering är viktigt. Individualisering förekommer i 
samtalet där pedagogen kan rikta olika frågor beroende på var eleven befinner sig. De 
flesta använder samma arbetsbok som en bas till alla elever, men använder extra material 
i olika svårighetsgrad för att individualisera. Uppgifter kan också anpassas efter elevers 
intressen. Att arbeta mot målen i sin IUP tas upp som ett individualiserat arbetssätt. 
Stora grupper, lite personalresurser, tidsbrist och inte tillräckligt med konkretiserande 
material ses som hinder för individualisering. 

 

5.4 Språk och matematik i vardagsmatematiken 

I Lgr 11´s kursplaner återkommer ord som matematikundervisningens syfte och mate-
matikämnet som samtalande och kommunicerande för att utveckla förmågor (Utbild-
ningsdepartementet, 2011). Med dessa ord inledde vi samtalet kring språket och mate-
matiken. I detta avsnitt redovisar vi vad som blev synligt i samtalen om språket och 
matematiken. 

5.4.1 Tankar kring språket och matematiken 

I samtalet med pedagogerna blir det synligt att alla grupperna tycker att det är viktigt att 
benämna matematiska termer med sitt rätta namn redan från början. De ger exempel som 
att kvadrat inte benämns som fyrkant, att äpplet delas och benämns i hälfter och fjärde-
delar och att räknesätten benämns med de adekvata matematiska termerna. De nationella 
proven har uppmärksammat hur viktigt det är att begreppen är kända. Det finns en 
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förväntan från högre stadier att eleverna ska kunna de rätta matematiska begreppen. En 
pedagog framför följande om att använda de matematiska termerna: 

Ja, redan i ettan. Vi har sagt att vi ska börja redan i förskoleklass…. Att få in det, det 
var högstadielärarna som önskade det. Och då är det bra att köra från början.   

Alla pedagoger är överens att det är jätteviktigt att prata matematik. Någon uttrycker det 
som att det synliggör, inte blir så abstrakt så att de förstår vad det betyder. En pedagog 
utrycker det som att språket är vägen till matematiken och till tänkandet. Hon säger:   

Språket är ju vägen till att förstå matematiken. Till tänkandet. Om det inte är befäst 
ett område så är nog den snabbaste vägen att genom språket komma dit. ….Annars 
blir vägen mycket längre. 

5.4.2  Arbetssätt som gynnar kommunikationen 

Alla skolor nämner att arbete i grupper är det bästa när man ska samtala och kommuni-
cera matematik. I en mindre grupp har eleverna möjligheter att utrycka sig. Flera peda-
goger framhåller vikten av att få förklara för varandra. Två av grupperna hade lyssnat på 
en föreläsare som hade talat utifrån Vygotsky teorier. Pedagogen berättar:  

När vi började i ettan så hade vi lyssnat till Leif Strandberg som hade pratat om 
Vygotsky. Och just det här hur bra det är att ha en fiffig kompis. Det säger jag ibland 
och jag säger en fiffig vuxen också då. Så att de vet det att det är inte bara själv som 
man kan. Man är mycket starkare om man är två som kan. Den ena kan visa och så 
vidare.  

En pedagog framhåller vikten av att barnen är trygga med de vuxna och med klass-
kamraterna för att våga utrycka sig fritt. Hon menar att det förutsätter att läraren har en 
närhet till eleverna och att det i gruppen finns tillit och förtroende till varandra. Allas 
tänkanden och lösningar är rätt. Eleverna ska kunna lita på att ingen skrattar åt deras 
lösning.  

Att man kan sitta i en liten grupp och diskutera och att barnen är trygga med oss som 
vuxna och också trygga med kompisarna. Att man inte skrattar om någonting blir fel 
och alltihopa det där. 

Ett varierat arbetssätt framhålls av alla tillfrågade. Genomgångar i hela klassen ses också 
som ett tillfälle att kommunicera och samtala om matematik. En pedagog utrycker att det 
i hennes stora grupp är svårt då det finns flera elever som har svårt att lyssna på andra. 
De behöver samtalet enskilt med en lärare eller i en väldigt liten grupp. Integreringsverk-
samheten med fritidspedagogerna skapar möjlighet att dela klassen, dels för problem-
lösning då pedagogerna kan lyssna på hur eleverna tänker och ger olika lösningar, dels 
för utematematik. En pedagog säger att det kan kännas friare ute då man inte måste ta 
hänsyn till behovet av tystnad och arbetsro. En annan pedagog upplever mattespel som 
tillfällen för samtal då eleverna kan ge varandra förslag på lösningar. En pedagog säger: 

Och ett varierat arbetssätt, känner jag. Att man prövar olika. Jobba individuellt, att 
jobba i par eller i grupp….Prata. Det finns olika sätt. Just att det blir lite stimulerande 
och att det händer någonting. Eller konkret. 

5.4.3  Utrymme för samtal, reflektion och argumentation 

I två av grupperna uttrycker man att man ger mycket utrymme till samtal, diskussion och 
argumentation och att barnen tycker att det är skoj! I den ena gruppen beskrivs hur 
matematikdiskussioner kan uppstå i många ämnen eftersom de undervisar dem hela 
skoldagen. En pedagog talar om hur diagram och tabeller kan göras i andra ämnen och 
en annan pedagog berättar om hur man ser mönster i matematiken tillsammans med 
eleverna. En pedagog säger: 
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..alltid när vi har genomgångar så har vi en samling och då är det oerhört mycket 
dialog. Mycket varför och berätta… Hur tänker du… Är det nån som tänker på ett 
annat sätt osv. Vid genomgångar och då vi gemensamt löser problem som också är 
jätteviktigt. Att de är tvungna att sätta ord på det. 

I en av grupperna beskriver en pedagog hur man arbetar med matematikdiskussioner, 
upp till hälften av lektionstiden. Det är samtal kring det laborativa materialet, med 
Kängurumatematikens problemlösning, i pardiskussioner eller grupparbeten. 

En och en halv timme av tre, det blir ju mer. Det blir ju hälften faktiskt. Det är 
faktiskt 50 %. Sedan har vi två kortare pass också, men då är det helklass. Det kan 
också vara samtal, men det är mindre. 

I två andra grupper ges utrymme vid genomgångar, i slutet på lektionen, vid temaarbeten 
ute och inne, i parövningar och då det ges möjlighet till gruppptimmar. En del deltagare 
säger att de ger ett stort utrymme till samtal i matematiken medan andra uttrycker att de 
ger ett litet utrymme. 

5.4.4  Den samtalande matematikens förutsättningar och hinder 

Samtliga pedagoger i alla grupper är eniga om språkets betydelse för förståelse och 
inlärning av matematik. Som hinder ser någon grupp elevgruppen med många individ-
uella och särskilda behov. Elever som har svårigheter med att lyssna på kamrater eller 
sitta stilla och fokusera på det gemensamma begränsar tiden för gemensamma samtal. I 
de klasserna måste genomgångarna vara korta eller måste samtalet ske enskilt i en lärare 
– elev situation. Den tilldelade resursen och möjligheten att bilda smågrupper eller att 
dela klassen ser några grupper som hinder. Att hinna med och att nå målen upplevs som 
en piska. Några pedagoger säger: 

Det är ett dilemma vi har. Vi har målen här och barnen här. Vi ska på något vis få 
alla dit upp på den tiden vi har. 

En pedagog påminner om elevernas olika förmågor: 

Sedan är ju inte alla där utan de är ju i olika. 

En annan pedagog sammanfattar: 

Samtidigt tror jag att när barn får uttrycka hur dom tänker så förstår barn på ett annat 
sätt, det förklarar saker. När barn berättar så lär de andra barnen. 

5.4.5  Sammanfattning språket och matematiken 

Pedagogerna anser att det är viktigt att man redan tidigt benämner de matematiska ter-
merna vid dess rätta namn. Att kommunicera matematik hjälper eleverna till tänkandet. 
Att arbeta i grupper ses som ett bra arbetssätt när eleverna ska samtala kring matematik. 
Trygghet, tillit och varierat arbetssätt tas fram som viktiga faktorer för en samtalande 
matematik. Stora grupper, elever med särskilda behov, lite resurser ses som ett hinder för 
att kunna genomföra lektioner där matematiken är samtalande. 

 

5.5 Matematiksvårigheter kring vardagsmatematiken 

Elever som har svårigheter att nå målen har skolan ett särskilt ansvar för (Utbildnings-
departementet, 2011). Med dessa ord inledde vi det sista samtalsämnet i intervjuerna. I 
följande del redovisas pedagogernas samtal om matematiksvårigheter. 
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5.5.1  Tankar kring matematiksvårigheter 

I samtalen med pedagogerna kommer det fram att barn med matematiksvårigheter 
behöver få extra tid och konkret material. Hemmet involveras också för att stödja eleven. 
Pedagogerna lyfter också fram behovet av att arbeta i mindre grupp och få mer vuxen-
hjälp. En pedagog säger:  

Man försöker få till en extra stund här och där eller konkret material igen. Man fun-
derar egentligen hela tiden på hur man ska hjälpa dem framåt. Man kan ju fundera på 
lite annat material eller…Försöker väva in hemmet. 

En pedagog vid en annan skola tänker att elever med matematiksvårigheter måste få 
hjälp snabbt: 

Att få hjälp så fort man kör fast. Jag kan känna i alla fall… att de som har matematik-
svårigheter, ofta så försöker de lite och så kör de in på ett spår, kanske det är fel och 
så upptäcker man inte det och rättar till det med en gång och så blir det värre på 
något sätt. Att det finns en vuxen i närheten som kan hjälpa till. 

Ytterligare en pedagog resonerar att dessa elever behöver en varierad undervisning och 
att även kamrater kan vara en hjälp. 

Variera undervisningen. Förstås. Och helt plötsligt kan det vara någon det lossnar 
för. Eller en kompis som berättar det på ett annat sätt och så plötsligt är det solklart! 

5.5.2  Svårigheter som pedagogerna möter i vardagsanknuten 
matematik 

I två av grupperna kommer det upp att klockan, pengahantering, mätövningar och be-
grepp kan vålla problem hos en del elever. En pedagog menar att den vardagliga mate-
matiken kan vara svår, eftersom den inte används av barnen.  

Sen kan de den ett tag. Man tycker att man har alla med sig. /---/pricka av alla, sen 
går det tre dagar och så är det borta./---/… saker som man inte använder. Typexem-
pel är klockan. Man använder inte klocka. Så kan man det när man jobbar i skolan. 
Det blir väldigt konkret och så här. Men så glömmer de bort för de använder det inte. 

Svårigheter kan också uppkomma för att eleverna har för bråttom. De tar sig inte tid att 
läsa uppgifterna ordentligt och tänka efter vad de frågar efter. En pedagog säger:  

Jag tycker många gånger att de ska stressa. De läser ju inte ordentligt. /---/Ibland blir 
det svårigheter fast det borde inte ha varit det. Om de hade tagit sig tid att läsa upp-
giften ordentligt.  

Ett dåligt självförtroende kan också påverka att eleverna får svårigheter. En lärare säger 
angående detta: 

Det ser man ibland när det kommer ett minustecken. Vissa i klassen säger att minus 
är jättesvårt. Kan inte jag. Då har man inte försökt, Då stod det minus och då blev det 
svårt. 

5.5.3 Tankar kring bedömning 

Pedagogerna bedömer eleverna kunskapers dels med olika kartläggningsmaterial och 
diagnoser och dels i samtalet och i praktiska situationer. Alla grupper nämner något 
kartläggningsmaterial eller diagnosmaterial. Måns och Mia (Skolverket, 2010c) och 
Diamant (Skolverket, 2009) är känt av alla grupper. Mattecirkeln (Österlund & Lind-
berg, 2003) och Klara målen (Bergman & Österlund, 2008), nämns i två av grupperna. 
Pedagogerna refererar också till lokala kursplaner och de nationella proven. De 
matematikböcker som används i undervisningen har också diagnoser som används för 
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bedömning av elevens kunskap. Detta sätt att bedöma elevers kunskaper verkar vara 
vanligt på skolorna vi besöker. En pedagog resonerar så här om kartläggningsmaterial: 

Vilket kartläggningsmaterial vi än väljer ska vi nog tänka oss för att det är inte det 
ända allena rådande för de mäter så olika saker. Att det jag vill titta på, att jag har 
förberett mig för det. Vad är det jag ska titta på nu. Vad är det hos barnen jag vill se 
var de ligger för någon stans i kartläggningen. Att jag också väljer det materialet som 
jag vill titta på.  

Att bedöma elevers kunskaper kan också ske i praktiska situationer. Genom att observera 
elever till exempel när de leker affär, kan elevers sätt att växla pengar avslöja om de har 
förstått. En pedagog säger så här: 

Hur de gör när de handlar. Tior och enkronor. När man bedömer barnen får man va, i 
alla fall får jag vara det, idag ska jag inte bara undervisa lära nytt, utan idag ska jag 
titta hur dom tänker. Så att jag är lite förberedd på det. Annars så är man så i gasen 
med det som man ska undervisa att man har glömt att lyssna på alla.  

5.5.4  Hur åtgärdas svårigheter? 

I alla grupperna framkommer det att det är de själva som får skriva åtgärdsprogram och 
bestämma vilka stödåtgärder som ska sättas in. Några pedagoger nämner att de gör det i 
samråd med en speciallärare. Detta sker på olika sätt. Några pedagoger berättar att de 
först skriver åtgärdsprogrammet själva och sedan visar specialläraren som kan göra 
tillägg. Några gör det tillsammans med speciallärare. 

Det är vår uppgift och det är inte så himla lätt. Det får vi inget stöd i alls. Utan man 
får visa. Det här har jag skrivit, vill du lägga till?  

Det är nog lite vem man har som speciallärare, för jag har gjort det tillsammans med 
specialläraren. 

5.5.5  Att hantera matematiksvårigheter – förutsättningar och hinder  

Att ha tid, små grupper och personalresurser är förutsättningar för att hjälpa elever med 
matematiksvårigheter. 

Nu har vi det bra för vi har rätt så små grupper. I alla fall jag har det. Då har jag tid 
att hjälpa de här barnen. Är det större grupper blir det svårare. Nu är det lättare, i 
trean har man bara en halvklass. 

Flera pedagoger anser att deras klasser är för stora för att hinna med. Få tillfällen ges för 
att dela klassen i mindre grupper. Den stora gruppen kan också påverka att eleverna inte 
vågar fråga om hjälp. En pedagog resonerar: 

Att man kan ha smågrupper på 5-6 elever. Det vore guld. Många känner sig dumma 
att fråga. Där sitter 25 andra och så ska man säga att jag fattar inte.  

Pedagogerna resonerar också om att även vardagsmatematiken måste färdighetstränas. 
Klockan måste övas in och även en god tal- och antalsuppfattning är viktiga för de 
vardagsanknutna kunskaperna. En deltagare i en grupp nämner att eleverna vill jobba 
och önskar slippa prata och en annan i en annan grupp oroar sig över hur lite färdighets-
träning vissa långsamma elever får. Den sistnämnda säger: 

Färdighetsträning kan man få lite tankar om. En del hinner inte med. Det går lång-
samt när de ska jobba lite själva. Jag tänker förr när de satt och fyllde i och fyllde i. 
Det måste ha varit likadant då att en del inte kommer igång. Eller var det piskan då? 

Pedagoger tycker också att deras kunskaper inte räcker till att hjälpa elever med 
matematiksvårigheter. En erfaren pedagog med 37 år i yrket utrycker följande. 
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Jag känner mig inte alltid tillräcklig. Jag har inte kunskaper tillräckligt helt enkelt. 
Även om jag har jobbat i så många år känner jag att de här barnen med alla de här 
svårigheterna. De hanterar inte jag. Jag har inte den kunskapen. Och jag räcker inte 
till. /---/Sen ju längre man jobbar, ju mer inser man hur lite man kan. Skratt. Det är 
jättekonstigt men det är faktiskt så.  

5.5.6  Sammanfattning matematiksvårigheter 

Vardagsmatematiken kan upplevas som svår för elever med matematiksvårigheter. I 
samtalen kom det fram att extra hjälp, tid, konkret material, varierad undervisning och 
hjälp hemifrån är faktorer som kan gynna elever med matematiksvårigheter. Kart-
läggnings- och bedömningsmaterial används av pedagogerna i undervisningen. Åtgärds-
program skrivs av lärarna själva eller i samråd med speciallärare. Tid, små grupper och 
personalresurser ses som förutsättning för att kunna hjälpa elever med svårigheter. För 
lite kunskap och stora elevgrupper ses som ett hinder. 
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6 DISKUSSION 

I avsnittet nedan kommer vi att föra en diskussion utifrån metoden och det som de 
intervjuade grupperna i sina samtal har synliggjort gällande den vardagsnära mate-
matiken. Här diskuteras vad som framkom i gruppsamtalen om konkretiseringen, 
individualiseringen, språket och matematiken samt matematiksvårigheter kopplade 
till vardagsmatematiken. Resultatet diskuteras mot den sociokulturella teorin och 
bakgrundsfaktan. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ insamling av empiri i form av fokusgrupper till vår studie. 
Med tanke på att syftet med studien är att synliggöra hur pedagoger samtalar om 
undervisningen av matematikens användning i vardagen, anser vi att det var en bra 
metod att använda sig av. Genom fokusgrupper kunde vi intervjua fler pedagoger 
och därmed få ett vidare perspektiv på vardagsmatematiken. Genom fokusgrupper 
kan deltagarna tillsammans föra samtalet framåt. Detta innebar att pedagogerna i 
studien under samtalets gång drev varandra genom följdfrågor. De fick fram infor-
mation från varandra som vi inte hade haft möjlighet att komma åt. Ibland tenderade 
samtalet att komma in på sidospår från ämnet. För varje intervju som genomfördes 
blev vi som intervjuare mer vana. Att fånga upp med följdfrågor för att hålla fokus 
på ämnet samt få mindre deltagande respondenter att resonera och utrycka sig gick 
bättre efter hand. Samtalsguiden var också till en stor hjälp. Att uppträda neutralt i ett 
socialt samspel upplevde vi också som svårt. Att ha ett öppet och vänligt kroppsspråk 
och samtidigt hålla distans för att inte påverka samtalet är en teknik som förfinas 
med erfarenhet. 

Urvalet av respondenter var pedagoger på lågstadiet som undervisar i matematik. Vår 
förhoppning var att fler fritidspedagoger och även speciallärare hade deltagit i stu-
dien. Trots flera förfrågningar gick det inte att genomföra. Intervjuerna försiggick i 
den månad som upplevs som hektisk för många pedagoger, tyngda av utvecklings-
samtal, nationella prov och annat skolarbete. Bristen på fler fritidspedagogers med-
verkan förklarar vi med att fokusgrupperna samlades efter skoldagens slut när fritids-
pedagoger har svårt att frigöra sig från arbete i barngrupp. Vi är dock tacksamma 
mot alla pedagoger i studien som ställde upp trots sin dyrbara tid. Att vilja delta och 
ge oss av sin kunskap och tid var för oss mycket värt. Vi hoppas att de fick ett positivt 
utbyte av att de valde att ställa upp i vår undersökning. Deras medverkan har haft en 
avgörande betydelse för vårt arbete och det minsta vi kunde göra var att de skulle känna 
sig trygga med att vi uppfyllde de forskningsetiska principerna och att de erbjöds läsa 
den färdiga uppsatsen.  

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. Samtalen upplevde vi som 
avslappnade och öppna, något som kanske har ett samband med att de utfördes i en 
trygg och van miljö, samt att deltagaren i grupperna kände varandra. Detta bekräftas 
också av Halkier (2010) och Wibeck (2010) som gynnsamma faktorer vid intervjuer. 
Alla intervjuerna bandades. Någon deltagare kommenterade att det kändes olustigt 
att bli inspelad. Vi upplevde ändå att det inte hindrade kommunikationen i samtalen. 
Det var en metod att föredra med tanke på databearbetningen och redovisningen.  

Vårt val av en hermeneutisk innehållsanalys växte fram under arbetets gång. Den 
hermeneutiska synen bygger på att forskaren har en förförståelse för ämnet. För-
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ståelsen utvecklas och blir djupare under arbetets gång när forskaren har synat del-
arna för att kunna bygga upp en helhetsförståelse av det undersökta. Valet att göra en 
kvalitativ hermeneutisk innehållsanalys anser vi passar bra till vår studie. 

  

6.2 Vardagsmatematik 

Aktiviteter kring moment som mäter längd, vikt, volym och tid och de begrepp som 
där tillhör, är pedagogernas första reflektion kring vardagsmatematik. Att handla och 
hantera pengar och deras värde nämns också i grupperna. De ger en mängd exempel 
på samtalande, undersökande och upptäckande undervisningssituationer där eleverna 
får erfara vardagssituationer och därmed erhålla tillhörande begrepp. I några grupper 
beskrevs föräldrarnas delaktighet i inlärningen av den vardagsnära matematiken. I 
PISA undersökningen (Skolverket, 2009c), studerades kunskaper som eleverna kan 
tänkas möta i verkliga livet. Den problemlösning de förväntades lösa, skulle kopplas 
till det matematiska språket. Man studerade elevers mathematical literacy, vilket 
avser den matematiska kompetens och kunskap elever har för att klara situationer i 
ett yrkes och samhällsliv, där man i många sammanhang i dagens samhälle måste 
göra bedömningar och ta beslut. Svenska grundskoleelevers matematikkunskaper har 
försämrats i det avseendet.  

Lågstadieelevernas utomhusvistelser används till matematisk verksamhet när de 
undersöker sin omgivning som mäts, observeras och där man naturligt finner konkret 
material. I klassrummet bedrivs problemlösning som är nära eleven och elevens var-
dag. Räknesagor, som ritas och berättas, fångar vardagliga händelser och i samtalet 
delger man varandra dem. Ahlberg (1995) hävdar att eleverna får en visuell upp-
levelse av problemet när de ritar, vilket kan underlätta förståelsen av det aritmetiska 
innehållet. En pedagog i studien nämner också att man tidigt måste samtala kring 
benämnda uppgifter så att eleverna reflekterar över och lär känna orden som syftar 
till olika räknesätt. Enligt Ahlberg (ibid) utvecklas befintliga kunskaper genom 
kommunikationen när eleverna delger varandra sina tankar, då den som talar blir klar 
över sina tankar och den som lyssnar får en förändrad förståelse av innehållet. 
Malmer (2002) påstår att matematikord eller terminologiord som används frekvent 
av läraren införlivas i elevernas aktiva ordförråd. 

 

6.3 Konkretisering av vardagsmatematiken 

I följande text diskuteras studiens resultat avseende det konkretiserande materialet, 
konkretiseringens betydelse och konkretiseringens förutsättningar och hinder för 
undervisningen av vardagsmatematiken. 

6.3.1  Konkretiserande material 

Vardagsmatematikens konkretisering beskrivs av pedagogerna i studien som elever-
nas känsla och upplevelse när de med sin händer plockar, jämför och känner på olika 
laborativa material. Material som används är pengar, tiobas material, logiska block, 
måttband, linjaler och vågar. Även naturmaterial som man finner i uteaktiviteter 
används för att konkretisera ett matematiskt innehåll. Löwing (2006) skriver att i 
verkligheten lär sig inte eleverna genom att göra utan snarare genom att reflektera 
över det som görs. Om det som görs ska klassificeras som matematik bör det leda till 
någon form av abstraktion som också leder till en generell kunskap. De pedagoger i 
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studien som hade möjlighet att arbeta nära eleverna med det konkretiserande 
materialet beskrev också elevens reflektion och lärande. En pedagog i studien 
utryckte att när elever lämnas ensamma med materialet kan det leda till att materialet 
inte används i rätt syfte. Eleven blir ofokuserad eller tröttnar och vet inte vad den ska 
använda materialet till.  

Bristen på material eller önskan om en rikare tillgång uttrycks i samtliga grupper, 
liksom att mindre grupper underlättar då man kan samla dem omkring sig. Att 
visualisera som konkretisering är vanligt förekommande. Läraren ritar på tavla och 
smartboard och eleverna ritar och klipper. Bilden kan visualisera barns olika vardag 
och erfarenhet och bli ett verktyg för konkretisering av exempelvis delning och bråk. 
I något läromedel som används, ger bilder generaliserande mått som hjälper eleverna 
i rimlighetstänkandet. I uteaktiviteterna skapas situationer där den egna kroppen blir 
ett verktyg för längdmått. Olika jämförelsebegrepp för längd, volym och vikt kan 
åskådliggöras och konkretiseras med naturmaterial. 

6.3.2  Konkretiseringens betydelse 

Ett övergripande mål för matematikundervisningen, skriver Löwing (2006), är att 
eleverna ska utveckla kunskaper i matematik som behövs för att kunna fatta beslut i 
vardagslivets många valsituationer. Detta förutsätter att eleven förstår det som lärs så 
att det kan tillämpas generaliserbart både på nya situationer och på ny matematik-
kunskap. All matematik är i någon mån abstrakt och konkretisering bidrar till förstå-
elsen för unga elever på väg till ett abstrakt tänkande. Undervisningen måste utgå 
från det som är bekant för eleverna i deras erfarenhetsvärld. Det kan vara en elevnära 
situation eller att ta hjälp av konkretiserande material. Men en laboration utan 
koppling till åtföljande abstraktion är en manipulation och inte en konkretisering.  

Pedagogerna i studien tycker att konkretisering är viktigt, roligt och att det leder 
eleverna framåt i tänkandet. Det hjälper eleverna mycket att förstå den abstrakta 
matematiken, vilket en pedagog uttrycker som målet. När de har erhållit den behöver 
de inte materialet längre tills nästa moment ska abstraheras. Lärare kan välja att lotsa 
elever förbi svårigheter, menar Säljö (2000), eller att föredra att låta eleven fokusera 
på problemet och låta det pröva och verbalisera sina handlingar med hjälp av lärarens 
frågor, tills det når insikter eller färdigheter.  

Eleverna måste själva få laborera med materialet, men en pedagog i studien uttrycker 
det betydelsefulla i att eleven vet hur det ska användas för att konkretisera. Läraren 
visar och eleverna härmar. Ett sätt att fånga den vardagsnära matematiken är en 
tematisk arbetsmetod, vilket bekräftas av Bergius & Emanuelsson (2008). I en av 
fokusgrupperna framkom det hur man ur ett historiskt tema, en situation, kunde 
skapa en mängd matematikuppgifter från det konkreta till det abstrakta. Butterworth 
(2010) menar att det för elever med matematiksvårigheter, som undervisas enskilt, är 
det konkretiserande materialet av avgörande betydelse. 

6.3.3  Konkretiseringens förutsättningar och hinder 

Pedagogerna i studien som undervisar matematik under de första skolåren lägger stor 
vikt vid att konkretisera undervisningsinnehållet, för att göra det abstrakta mer 
förståeligt. De visar stor entusiasm för uppdraget. Grupperna hade olika resurs-
mässiga förutsättningar som visade sig i möjligheterna att bilda mindre grupper som 
gjorde det tänkbart att samla eleverna omkring sig. Med färre elever skapades en mer 
kommunicerande och reflekterande undervisning kring materialet och lärarens möj-
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lighet att följa elevens tänkande ökade. Klassernas storlek och sammansättning på-
stods påverka möjligheterna att undervisa konkretiserat också. Löwing (2006) kon-
staterar att under en lektion utspelar sig lika många händelser som det finns individer 
i klassrummet. Allt från inlärningsproblem till sociala problem ska hanteras av en 
person som saknar resurser att klara allt. Hon beskriver hur lärarens tidsnöd att möta 
och lösa det som händer ger ingen längre tid för reflektion eller analys.  

Studien visar att bristen på resurser medförde också brist på material. Det räckte inte 
till alla i klassen samtidigt och det är väldigt dyrt att införskaffa. Ett konkretiserat 
arbetssätt tar tid från färdighetsträningen i matematikboken. Det nämndes som ett 
dilemma när det laborativa arbetssättet upplevs som mer givande, samtidigt som en 
färdighetsträning måste tränas. De ser dock tydligt betydelsen av konkretisering. 
Vissa elever upplevde det pinsamt att vara beroende av materialet inför sina kam-
rater, vilket en pedagog i studien löste med att alla elever måste visa sin förståelse 
konkret i början på ett nytt moment.  

 

6.4 Individualisering av vardagsmatematiken 

I avsnittet som följer diskuteras pedagogernas samtal om individualiseringen i 
undervisningen, hur den kopplas till elevers erfarenheter och bakgrund och dess 
förutsättningar och hinder. 

6.4.1  Individualiserad undervisning 

Alla i studien är eniga om att undervisningen måste individualiseras, eftersom det 
enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006; Utbildningsdepartementet, 2011), 
är skolans uppdrag att hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov. De be-
skriver att det är absolut nödvändigt för att komma vidare. Samtalen och genom-
gångarna anpassas till olika elevers kunskap och tänkande med lämpliga frågor och 
följdfrågor. Utifrån detta skapas individuella övningar eller gruppsammansättningar. 
Eleverna hålls samlade i matematikboken men ges individuella uppgifter bredvid. 
Någon beskriver arbetet med vars och ens IUP övningar på utsatt tid, då de med 
behov av extra matematik kan öva. Det framkommer inte tydligt att diagnoser och 
kartläggningsmaterial används som formativa verktyg inför ett nytt moment för att 
finna elevernas förkunskaper. Vi uppfattar att de används summativt för att se vad 
som är befäst. Löwing (2006) anser att individualisering i sin djupaste mening utgår 
ifrån att läraren har tagit reda på elevens förkunskaper, intressen och behov och 
anpassat undervisningen därefter. Undervisningsinnehållet eller det som ska läras 
anpassas till respektive elevs förmåga att lära. Det är ett oerhört högt mål att nå och 
man kan göra mycket i sin strävan att nå läroplanens intensioner. 

6.4.2  Elevers olika erfarenheter och bakgrund 

Elevernas kunskaper om vardagsmatematiken är varierande i mängd och djup enligt 
pedagogerna i studien. Om man kan fånga deras erfarenhetsvärldar underlättas 
problemlösningen. En deltagare i studien beskriver hur det matematiska språket blir 
levande om det kan översättas till elevens kända värld på bondgården och en annan 
pedagog söker i elevens intressen och tar hjälp av fotbollen i sina förklaringar. I Lgr 
11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att elever ska få en likvärdig utbildning 
som tar sin utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper och anpassas och utformas till elevens behov.  
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I studien framgår det att föräldrarna engageras och får tips av pedagogerna hur de 
kan utveckla barnets kunskap om vardagsmatematiken hemma med bakning, penga-
hantering och tidsmedvetenhet. Läxor är ofta vardagsanknutna och ibland individ-
uella. Ahlberg (1992) beskriver i sin avhandling hur elever som har svårt att prestera 
i läroboken kan utföra mer avancerade beräkningar i en vardagssituation. Detta är en 
beskrivning av det situationsbundna tänkandet som är ett begrepp i sociokulturella 
teorin. Vid försäljning eller då de leker affär förlitar de sig på huvudräkning som de 
kan koppla till föremålen de hanterar i problemlösningssituationen. I skolan arbetar 
elever ofta på egen hand och använder de matematiska symbolerna. I vardagslivet 
löser vi dem kanske tillsammans med andra i ett känt sammanhang. Claesson (2007) 
och Säljö (2000) bekräftar detta. Vilken miljö barnet växer upp i påverkar dess 
utveckling. Enligt den sociokulturella teorin ger en uppväxt på landet eller i staden 
olika referenspunkter och barn har olika kunskaper och språk beroende på erfarenhet. 
Vi blir en integrerad del av det sammanhang eller den kontext man växer upp i (ibid).  

6.4.3  Individualiseringens förutsättningar och hinder 

Alla grupper i undersökningen uttalar att tidsbrist, stora grupper och bristande 
resurser är de faktorer som gör det svårt att individualisera. Man vill mer än man 
mäktar. Man hjälper en elev och blir avbruten av en annan. Både mänskliga och 
materiella resurser saknas. De klarar inte att individualisera i den utsträckning som 
de önskar. Stora klasser och klasser med många elever i behov av särskilt, eller 
enskilt stöd, är hindrande för pedagogernas vilja att leva upp till sina intensioner. 
Löwing (2006) menar i sin beskrivning av matematikundervisningens dilemman, att 
elever har olika ambitioner, motivation och förkunskaper vilket kräver under-
visningsmetoder som tillfredställer alla. För att möjliggöra en individualisering 
behövs ibland extra personella resurser. Det är viktigt med diagnostisering för en 
individualiserad undervisning som ett sätt att finna elevens förkunskaper. 

  

6.5 Språk och matematik i vardagsmatematiken 

I följande kapitel diskuterar vi vad som blev synliggjort i pedagogernas samtal 
avseende språk och matematik utifrån resultat. Vi tar upp arbetssätt som gynnar 
kommunikationen, utrymmet för samtalet, reflektion och argumentation samt den 
samtalande matematikens förutsättningar och hinder.  

6.5.1  Arbetssätt som gynnar kommunikationen 

I Lgr 11:s kursplaner (Utbildningsdepartementet, 2011), beskrivs matematikämnet 
som samtalande och kommunicerande och att eleverna ska kunna muntligt redogöra, 
reflektera och argumentera sina kunskaper. I gruppernas samtal i vår studie uttrycks 
det, att språket synliggör matematiken, minskar abstraktionen och ökar förståelsen. 
En pedagog uttrycker det som att språket är den snabbaste vägen till matematiken 
och tänkandet. Alla i undersökningen är eniga om att den matematiska terminologin 
och de rätta matematiska begreppen används redan från början. Pedagogerna har 
påverkats av de nationella proven och önskan från de högre stadierna. För att nå en 
bra kommunikation och för att skapa samtalande situationer nämner samtliga 
deltagare i studien grupparbete som gynnsamt arbetssätt. Där får eleverna ett större 
utrymme att uttrycka sig när de förklarar för varandra, menar de. Vygotskys teorier 
tas upp i ett par grupper som det fina med att ha en fiffig kompis. En lärare brukar 
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också presentera sig själv som en fiffig kompis. Ahlberg (1995) skriver att vi når en 
ökad kompetens om vi siktar på den närmaste utvecklingszonen, vilket är möjligt 
med lärarens ledning och i relation och samspel med kamraterna. Eleven får då 
möjlighet att göra kunskaper till sina egna och att klara det som de tidigare hade 
hjälp med. Säljö (2000) och Claesson (2007) beskriver det som att lärare och elev så 
småningom kan växla mellan novis och expertroll. 

I Säljös (2000) beskrivning av den sociokulturella teorin är språket en artefakt, ett av 
de redskap som finns i vår kultur. De rymmer människans gemensamma kunskaper 
och insikter, som hela tiden förändras och förfinas. Det är också det viktigaste 
redskapet och hjälpmedlet för läraren att förmedla sitt kunnande. Språket kan 
förmedla olika föreställningsvärldar och bilda en stomme i en undervisningsaktivitet.  

Vikten av en atmosfär av trygghet och av att alla elevers tänkande och lösningar är 
rätt framhålls av flera pedagoger i studien. Det förutsätter att man har en närhet till 
eleverna och att kamraterna känner tillit och förtroende för varandra. Detta arbetssätt 
förutsätter att klimatet i klassen har en atmosfär av ömsesidig respekt mellan läraren 
och eleverna. Vilket också bekräftas av Claesson (2007) och Säljö (2000). I alla 
studiens fokusgrupper framhålls det att ett varierat arbetssätt gynnar kommunika-
tionen och samtalet i matematikundervisningen. Genomgångar i inledning av 
lektioner bedrivs i samtalsform med hela klassen, vilket kan vara svårt för elever som 
inte kan koncentrera sig på att lyssna konstaterar pedagogerna. De behöver få 
samtala enskilt med sin lärare eller i en liten grupp för att få den ro som möjliggör 
tänkande. Fritidspedagogernas integreringsverksamhet möjliggör grupperingar där 
eleverna blir lyssnade på och att det skapas uteaktiviteter. En pedagog i studien säger 
att det blir friare ute att samtala då man inte måste ta hänsyn till tystnad och arbetsro, 
och en annan pedagog upplever att matematikspel gynnar samtal och samspel som är 
utvecklande för språket. Ett varierat arbetssättet som består av samtal, konkretisering 
och stimulans i individuellt- par- eller grupparbete gynnar den kommunicerande 
matematiken anser en annan pedagog i undersökningen. Hon tycker att det är viktigt 
att det händer någonting.  

6.5.2 Utrymme för samtal, reflektion och argumentation 

Pedagogerna i de olika tillfrågade grupperna i undersökningen ger olika stort 
utrymme för samtalande matematik. I två av dessa grupper ger man stort utrymme 
och eleverna uppskattar det. En pedagog värderar det till hälften av lektionstiden som 
hon samtalar, diskuterar och argumenterar med eleverna. Samtal och diskussioner 
uppstår kring laborativt material, problemlösning i pardiskussioner och grupparbeten. 
Matematikdiskussioner kan dyka upp i andra ämnen också. I genomgångarna samlar 
man eleverna och för en dialog där eleverna får berätta hur de tänker och tillsammans 
utförs problemlösningar. En pedagog i de intervjuade grupperna anser det viktigt att 
eleverna får sätta ord på sina tankar.  

I de två andra grupperna skapas också utrymme för samtal vid genomgångar; i slutet 
på lektionen, vid temaarbeten ute och inne, i parövningar och då det ges möjlighet till 
grupptimmar. Beroende på personella resurser, klasstorlek och klassernas samman-
sättning skapas olika mycket utrymme för en samtalande matematik. I Lgr 11:s 
kursplaner (Utbildningsdepartementet, 2011) framställs ämnet som samtalande och 
kommunikativt i syftet att utveckla förmågor. I beskrivningen av vad eleven ska 
kunna, används ord som: formulera och lösa, använda och analysera, reflektera och 
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värdera, tolka, samtala, argumentera och föra logiska resonemang kring beräkningar, 
frågeställningar och slutsatser (ibid).  

6.5.3  Den samtalande matematikens förutsättningar och hinder 

I alla grupper vi har intervjuat är man mycket enig om språkets betydelse för 
förståelsen av matematiken. En pedagog sammanfattar det med att när barn får 
uttrycka det de tänker förstår de på ett annat sätt så att det förklarar. Samtidigt lär de 
andra barnen då ett annat berättar. Men förutsättningarna ser olika ut i olika klasser. 
Pedagoger i studien upplever det som ett dilemma att vilja men inte kunna bedriva en 
samtalande matematik i önskvärd utsträckning. I klasser med flera elever som inte 
har förmågan att sitta stilla och lyssna på kamraterna måste genomgångar och samtal 
bli korta. Dessa elever kräver också en lugn och tyst arbetsmiljö för att kunna få 
arbetsro. Deras samtal måste ske enskilt eller i liten grupp. Den tilldelade resursen, 
som är grunden för klasstorlek och antal pedagoger per barn, ser olika ut på olika 
skolor och i olika kommuner. I vissa klasser och vissa läsår blir arbets- och 
organisationsbelastningen större, vilket samtliga deltagande pedagoger i studien 
uttrycker. En samtalande och resonerande undervisning av matematik förutsätter en 
trygg klassrumsatmosfär vilket bekräftas av Claesson (2007) och Säljö (2000). Den 
tilldelade resursen och den möjlighet den ger att bilda smågrupper eller att dela 
klassen upplevs olika i de olika fokusgrupperna i studien. I två av grupperna hade 
man goda möjligheter utifrån sina resurser, medan i de två andra grupperna 
beklagade sina förutsättningar. En pedagog utryckte det som en piska att nå målen. 
Hon menar att elever har alla skilda förmågor och behov, men alla ska nå målen och 
mycket ska hinnas med. Ahlberg (1992) skriver att kommunikationen blir en central 
del av matematikundervisningen, om den grundar sig på elevers erfarenheter. Hon 
menar att det är en förutsättning när man utformar en undervisning som lär eleverna 
att lära, att man har kunskap om hur innehållet upplevs och förstås av eleverna. 

 

6.6 Matematiksvårigheter kring vardagsmatematiken 

I detta avsnitt förs en diskussion kring pedagogernas samtal och resonemang om 
matematiksvårigheter. Här diskuteras vad som blir synliggjort i studien kring svårig-
heter som är kopplade till den vardagsanknutna matematiken, hur pedagoger reso-
nerar kring bedömning och åtgärder, samt vilka förutsättningar och hinder det finns 
att hantera matematiksvårigheter.  

6.6.1  Svårigheter kopplade till den vardagsanknutna matematiken 

Pedagoger i studien påpekar att den vardagsanknutna matematiken kan vara svår för 
elever som inte har kommit i kontakt med den i sin vardag. Tid och klockan tränas i 
skolan, men elever tillämpar inte kunskapen i sin vardag med egen klocka. Peda-
gogerna i vår undersökning nämner att klockan, pengar, mätning och begrepp är 
svåra. Elever med minnesproblem lär och kan, men har efter en tid åter glömt. Att 
lära in en kunskap i skolan som blir en generell är svårt för en del barn vilket 
bekräftas av Butterworth (2010) och Löwing, (2006). I samtalen diskuterar flera 
pedagoger i studien att elever med svårigheter måste ha en pedagog nära sig som kan 
gripa in och diskutera så att de inte hamnar på fel spår. De måste få extra tid och få 
undervisningsinnehållet konkretiserat och därmed mer vuxenhjälp enskilt eller i en 
liten grupp. Undervisningen måste varieras så att innehållet kan ses på ett nytt sätt 
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eller kan en kamrat förklara på ett annat sätt som är hjälpsamt. Ett dåligt själv-
förtroende orsakar svårigheter, minskar motivationen och hindrar utveckling. Detta 
bekräftas av Sjöberg (2006). Han hävdar också att matematikängslan är känd inom 
forskningen, då den skapar oro, stress och rädsla inför matematikuppgifterna.  

En pedagog framhåller att en del elever förhåller sig ytligt till uppgifterna, gör fel 
utan att be om hjälp, stressar fram, läser inte ordentligt och frågar utan att ha tänkt 
efter. Detta påpekar också Butterworth (2010). Han menar också att en undervisning 
som gynnar dyskalkylektiker måste ge en positiv upplevelse, vara strukturerad, 
bygga på förståelse och uppmuntra aktivt deltagande. 

6.6.2  Bedömning 

Pedagogerna i studien bedömer elevernas kunskaper dels med olika kartläggnings-
material och diagnoser och dels utifrån samtalet och i praktiska situationer. De 
nämner också de lokala kursplanerna och de nationella målen. Läromedlen har ut-
värderingar eller diagnoser för det avklarade kapitlet. En pedagog i undersökningen 
menar att ett kartläggningsmaterial inte självklart visar det läraren behöver veta om 
elevens kunskaper. Materialet måste väljas, analyseras, och läraren måste reflektera 
över vad det är som önskas synliggöras på provet. Genom observation i praktiska 
situationer kan läraren se om eleven förstår. McIntosh (2009) argumenterar för att 
tester kan användas formativt, diagnostiskt, för att ge en kompletterande bild av 
elevens missuppfattningar, styrkor och svagheter som ger stöd för undervisnings-
planeringen. De nationella proven (Skolverket, 2009d) är ämnade att visa elevens 
kunskaper i förhållande till årskursen, men kan också användas formativt som ett 
stöd för den fortsatta undervisningen. Lindström (Lindström, 2005) menar att en ny 
syn på att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap har vuxit fram de senaste 
åren, när fokus har flyttats från undervisning till lärande i forskningen. 

6.6.3 Åtgärder 

Åtgärdsprogram upprättas av de undervisande pedagogerna i studien. Ibland ger 
specialläraren stöd eller kompletterar det skrivna. Några pedagoger bestämmer åt-
gärderna tillsammans med specialläraren. Pedagogerna i undersökningen tycker att 
det är svårt eftersom de inte har fått någon utbildning eller vägledning för uppdraget. 
Uppdraget att upprätta åtgärdsplaner när en elev riskerar att inte nå målen är väldigt 
tydligt beskrivet i styrdokumenten (Skolverket, 2008a; Utbildningsdepartementet, 
2006; Utbildningsdepartementet, 2011). Det ska vara ett användbart pedagogiskt 
verktyg för pedagogernas planering och belysa insatser som behöver göras på 
organisations-, grupp- och individnivå. Rektors involvering är tydligt beskriven och 
en tidig insats med stödåtgärder anses nödvändiga.  

6.6.4  Att hantera matematiksvårigheter – förutsättningar och hinder 

Goda förutsättningar att hjälpa och stödja elever med matematiksvårigheter förut-
sätter goda personalresurser, små undervisningsgrupper och tid till det anser studiens 
deltagare. Det känns omöjligt att hinna med om man har stora klasser utan möjlighet 
att gruppera eller ge individuell hjälp, uttrycker de. Detta bekräftas av Löwing (2006) 
som beskriver att ett stort dilemma för lärarna är den skog av händer som kräver 
snabba förklaringar av en stressad pedagog. Att inte hinna sätta sig in i elevens 
tänkande resulterar inte i någon bra hjälp för eleven. 
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De pedagoger i studien som har goda resurser med möjlighet att dela eller gruppera 
klassen är nöjda och tycker att de har goda förutsättningar. De stora grupperna 
inverkar också på elevernas frimodighet att våga fråga och ta plats. Även den 
vardagsanknutna matematiken måste färdighetstränas och förutsätter en god tal- och 
antalsuppfattning och aritmetisk förmåga. I ett samtal beskriver en pedagog i studien 
sin oro över hur lite färdighetsträning vissa elever får då de är så långsamma. Det 
upplevs som ett dilemma för några att en del elever räknar i sina böcker med 
förtjusning medan andra har svårt att få något presterat. Detta bekräftas också av 
Sjöberg (2006).  En erfaren pedagog i undersökningen uttrycker sin känsla av att inte 
räcka till. Hon känner att hon trots all erfarenhet, inte har tillräckliga kunskaper för 
att hantera, hjälpa och undervisa elever med stora svårigheter. En pedagog frågar sig 
hur man gjorde förr!!   

  

6.7 Slutord 

Det har varit intressant och givande att få ta del av det som synliggjorts i pedagogers 
resonemang kring sin undervisning av vardagsmatematik. Vi har genom vår studie 
fått ökad förståelse och fördjupad insikt om vardagsmatematikens innehåll och 
undervisningen av denna. Vår studie grundar sig på ett begränsat underlag för att få 
variation i svaren till vårt syfte, men trots det gav intervjuerna ett intressant stoff. Att 
intervjua i grupp ger deltagarna möjlighet att stimulera varandra till nya infalls-
vinklar. Samtalen tog sig olika inriktningar i skilda grupper. Intervjuerna utfördes på 
fyra olika skolor, och som vi uppfattar det, som fyra olika kulturer och kontexter. 
Dessa skolor har också olika förutsättningar som ger varierande möjligheter för 
pedagogerna att utföra sitt uppdrag. 

Intervjuerna utfördes i två olika kommuner med olika resurstilldelning och därmed 
förutsättningar. Organisationsfrågor och resurser ventilerades i samtliga grupper som 
skapande av möjligheter eller dilemman. Resultatet gav en enig mening om vad som 
är viktigt kring vardagsmatematiken, men alla grupper kände inte att de hade full-
ständiga förutsättningar att utföra sina ambitioner. Alla pedagoger uttryckte stor 
medvetenhet om målet med sin undervisning gentemot nationella mål, läroplanens 
intensioner och målen med sin undervisning. Detta framkom i diskussionerna om 
läromedlens begränsningar för en målstyrd undervisning.  

Att leda ett samtal som leder framåt och där alla deltagare blir engagerade är en fär-
dighet som behöver tränas. Genom denna studie anser vi att vi har fått en ökad kun-
skap om hur man kan organisera ett gruppsamtal med pedagoger i ett utvecklande 
syfte. Vi ser möjligheter att vi med denna färdighet kan leda ett utvecklingsarbete i 
vårt arbete som specialpedagoger. En fördel med denna samtalskonstellation är också 
att det leder till ett utvecklande av pedagogernas yrkesspråk. Vid pedagogiska be-
skrivningar och åtgärdsplaneringar och i samtal med arbetslag synliggörs organisa-
tion-, grupp- och individnivå.  

Studien har gett oss insikter om hur olika lärandemiljöer kan se ut och vilka möjlig-
heter det finns att skapa goda miljöer för elevers undervisning och lärande.  Littera-
turen och samtalen med alla pedagogerna har visat hur olika arbetsformer och arbets-
sätt kan gynna en undervisning av vardagsmatematik som både är individualiserande, 
konkretiserande och samtalande. I samtalen kom det också fram att pedagogerna 
kände engagemang, entusiasm och glädje för sin matematikundervisning och för sina 
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elever. En god matematikundervisning förutsätter goda relationer till eleverna. Vi 
kunde under intervjuerna också ana att det fanns goda relationer i arbetslagen. 

I resultatet framgår det att konkretisering förutsätter mindre grupper och tillgång på 
material som åskådliggör det man ämnar ska förstås. Alla pedagoger i studien ut-
tryckte att tillgången till material var bristfällig och flera pedagoger beklagade att 
undervisningsgrupperna var för stora för att konkretisera i den utsträckningen de 
ville. Pedagogernas fantasi kring utematematikens material är kompenserande. Kon-
kretisering i sig är inget ändamål om det inte hjälper eleverna i sitt tänkande. Vi 
anser att det är av stor vikt att materialet presenteras och att läraren ger eleven en 
struktur för användning av materialet i inlärningsmomentet. Att enbart plocka med 
ett material hjälper inte eleven till en abstraktion.  

Pedagogerna vi intervjuade hade en ambition om att individualisera sin 
matematikundervisning och kunde beskriva hur de anpassade innehåll och arbetssätt 
för att göra det. Uppdraget att individualisera är svårt då individualisering i sin 
djupaste mening grundar sig på elevens förkunskaper, intresse och behov vilket 
undervisningen ska anpassas efter. Det är dock värt att sträva efter.  

Vi fick många formuleringar på hur värdefull den samtalande matematiken är. I 
grupperna var det en stor enighet kring hur viktigt språket är för tänkandet och den 
abstrakta matematiken. Vi tycker att det är berömvärt att alla pedagoger tidigt 
använder de korrekta matematiska begreppen. Det är nödvändigt och underlättar i 
elevernas fortsatta studier som blir allt mer abstrakta. Vi är också imponerade över 
hur pedagoger på lågstadiet arbetar kring det språkliga innehållet i matematiken och 
för in matematiska samtal i undervisningen.  

Det hade varit intressant om speciallärare/specialpedagoger hade deltagit i inter-
vjuerna. Det var vår förhoppning, men vi lyckades inte engagera någon. Samtalet 
kring matematiska svårigheter hade kanske då fått ett vidare innehåll. 

Vi är imponerade av pedagogerna på lågstadiet och hur de bedriver sin vardagsnära 
matematikundervisning. En fortsatt undersökning kring samma frågeställningar hade 
varit intressant att genomföra på ett högre stadium. Hur samtalar pedagogerna på 
mellanstadiet kring den vardagsnära matematiken och dess koppling till konkreti-
sering, individualisering, språket och matematiken samt matematiksvårigheter? Det 
vore också intressant att koppla klassrumsobservationer till fokusgruppernas samtal. 
Det skulle ge en djupare förståelse och en kompletterande bild av det som fram-
kommer i pedagogernas samtal om undervisningen av vardagsmatematiken.  
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BILAGA 1 

Samtalsguide med frågor för undersökningen med fokusgrupper 

 

Vi presenterar vårt syfte:  

Matematikämnet är i fokus både i skolorna och i den allmänna debatten. Det är vi som 
möter de olika eleverna med undervisning av den tidiga, grundläggande matematiken. Vi 
har inga rätt svar på våra frågor utan är genom vår undersökning sökande efter att själva 
förstå dem. Eleverna ska utveckla kunskaper i matematik som behövs för att kunna fatta 
beslut i vardagslivets många valsituationer, vilket förutsätter att eleven förstår det som 
lärs så att det kan tillämpas både på nya situationer och också ny matematikkunskap. 
Detta är ett övergripande mål för grundskolans matematikundervisning och även i Lgr 
11: s kursplaner som nu finns tillgängliga trycker man på att matematiken ska vara 
vardagsanknuten och samhällstillvänd 

 

Undervisning av 
vardagsmatematik 

 

Vardagsmatematik 

 

 Vad ser ni framför er – tänker ni på - när jag säger undervisning av 
vardagsmatematiken? 

 

Konkretisering 

Matematisk verksamhet beskrivs i Lgr 11:s kursplaner som kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
som kan kopplas till vardagen och till olika ämnesområden och därmed skapa intresse 
för ämnet och tilltro till sin egen förmåga. 

 
Konkretisering 

 

 

 Hur resonerar ni kring konkretiseringen i er undervisning? 

 Vad ser ni för situationer framför er då ni konkretiserar vardagsmatematiken? 

 Vad använder ni för medel, material eller metoder för att konkretisera den 
vardagsanknutna matematiken? 

 Vad anser ni om konkretiseringens betydelse av den abstrakta matematiken? 
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 Vilka hinder eller dilemman ser ni i er undervisning? 

 

Individualisering 

Det finns olika sätt att nå målen. Undervisningen kan inte utformas lika för alla utan 
hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov. Elever har olika förkunskaper om 
vardagsmatematik. 

 

 
Individualisering 

 

 

 

 Hur resonerar ni kring individualiseringen i er undervisning? 

 Hur undervisar man individualiserat? 

 Hur tar ni reda på elevers olika förkunskaper? 

 Hur kopplar ni undervisningen till elevernas olika erfarenheter och bakgrunder? 

 Vilka hinder eller dilemman ser ni i er undervisning? 

 

Språket och matematiken 

I Lgr 11:s kursplaner återkommer ord som framställer matematikundervisningens syfte 
och matematikämnet som samtalande och kommunicerande för att utveckla förmågor. 

 
Språket och 
matematiken 

 

 

 

 Hur resonerar ni kring språkets roll i matematikundervisningen? 

 Vilka arbetssätt och arbetsformer gynnar en kommunicerande och samtalande 
matematik? 

 Vilket utrymme ges till att samtala, reflektera, resonera och argumentera på 
lektionerna?  

 Vilka hinder eller dilemman ser ni i er undervisning? 
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Matematiksvårigheter 

Elever som har svårigheter att nå målen har skolan ett särskilt ansvar för. 

 

 

 

 

 

 

 Hur resonerar ni kring elevers svårigheter att nå kunskaper som är 
vardagsanknutna? 

 Vilka svårigheter möter ni hos eleverna då ni arbetar med vardagsanknuten 
matematik? 

 Hur tänker ni kring bedömning av deras kunskaper? 

 Hur kartläggs deras svårigheter? 

 Hur kan vi förebygga att svårigheter uppstår? 

 Hur åtgärdas deras svårigheter (på organisation -, grupp- och individnivå)? 

 Vilka hinder eller dilemman ser ni i er undervisning? 

 

 

 

 

 

 

Konkretisering 

Språket och 
matematiken 

Matematiksvårigheter 

Individualisering 

Vardagsmatematik 

Matematiksvårigheter 
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BILAGA 2 

Kalmar 2011-03-04 

Hej! 

 

Vi heter Marie Beermann och Kerstin Eriksson och läser till specialpedagoger på 
Linneuniversitetet och ska nu skriva vårt examensarbete. Undersökningen kommer att 
handla om matematikundervisningen i årskurserna 1-3. 

Genom vårt examensarbete vill vi synliggöra pedagogernas samtal kring 
matematikundervisningen som kopplas till vardagen. Vi utgår från begreppen 
konkretisering, individualisering, språk och matematik samt matematiksvårigheter, se 
bilden nedan. 

En intervju kommer att ske i form av en fokusgrupp med 3-4 deltagare på din skola. 
Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och vara i samtalsform. 

Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. Alla intervjuer kommer att spelas in 
på band och därefter renskrivas på papper. Allt insamlat material kommer att förstöras 
när undersökningen är avslutad. Den intervjuade erbjuds läsa intervjun före publicering. 
Den intervjuade kommer att hållas anonym och informationen kommer att behandlas 
konfidentiellt. 

 

Vänligen 

Marie Beermann och Kerstin Eriksson 

 

 

Individualisering Konkretisering 

Undervisning av 
vardagsmatematik 

 

Språket och 
matematiken 

Matematiksvårigheter 
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BILAGA 3 

Kalmar 2011-03-04 

Hej! 

 

Vi heter Marie Beermann och Kerstin Eriksson och läser till specialpedagoger på 
Linneuniversitetet och ska nu skriva vårt examensarbete. Undersökningen kommer att 
handla om matematikundervisningen i årskurserna 1-3. 

Genom vårt examensarbete vill vi synliggöra pedagogernas samtal kring 
matematikundervisningen som kopplas till vardagen. Vi utgår från begreppen 
konkretisering, individualisering, språk och matematik samt matematiksvårigheter, se 
bilden nedan. 

Vi vill göra en intervju med en grupp av pedagoger på din skola som undervisar i 
matematik i årskurserna 1-3 och ber om ditt godkännande. Pedagogerna har redan gett 
sitt positiva samtycke till att medverka. 

Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. Alla intervjuer kommer att spelas in 
på band och därefter renskrivas på papper. Allt insamlat material kommer att förstöras 
när undersökningen är avslutad. Den intervjuade erbjuds läsa intervjun före publicering. 
Den intervjuade kommer att hållas anonym och informationen kommer att behandlas 
konfidentiellt. 

 

Vänligen 

Marie Beermann och Kerstin Eriksson 

 

Konkretisering Individualisering 

Vardagsmatematik 

Språket och 
matematiken 

Matematiksvårigheter 

 

  


