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SAMMANFATTNING

Utifrån en rad studier som visar att elevers svårigheter i matematik ofta är att hänföra till
andra svårigheter än rent matematiska ville jag undersöka elevers förmåga att lösa
textuppgifter utifrån det så kallade ALP-testet – Analys av Läsförståelse i Problemlösning.
Jag har också jämfört resultatet med de årliga test som genomförs i matematik på skolan samt
för år 5 även med resultatet av nationella provet i matematik våren 2003. De resultat jag fått
överensstämmer väl med de undersökningar som visar att problem i matematik oftast orsakas
av brister i begreppsbildning, bristande läsförmåga/läsförståelse och brister när det gäller
kreativitet och logiskt tänkande snarare än brister i den rent matematiska förmågan.

I avsnittet  Förslag till åtgärder redovisar jag en rad aspekter och åtgärder som man bör vidta
för att utveckla den matematiska förmågan hos alla elever, men särskilt när det gäller elever i
svårigheter. I mitt fortsatta arbete avser jag att arbeta vidare med att ta fram och samla
exempel på lämpliga övningar och pröva dessa i arbetet men elever i matematiksvårigheter.

Rapporten innehåller också en presentation av arbetet med Lärakademin Matematik i
förskola/förskoleklass. Här presenteras delar av den teoretiska bakgrunden för arbetet med att
utveckla arbetet med matematik i förskola och förskoleklass i syfte att ge barnen en stabil
grund med välutvecklade begrepp, förmåga till problemlösning och en tilltro till sitt eget
tänkande. Bland annat handlar det om ett förändrat förhållningssätt till och syn på
matematiken hos förskolläraren, från ett mer skolinriktat synsätt med siffror och räknande till
att se matematiken som ett sätt att hantera verkligheten och lyfta fram mångfalden av
matematik i vardagen.
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BAKGRUND

I samband med att jag gick två kurser i Matematik och Lärande vid Högskolan i Kristianstad
började jag på allvar intressera mig för matematiksvårigheter och vad orsakerna ligger till att
så många elever med i övrigt normala eller höga skolprestationer har problem med
matematiken.
Då jag i samband med litteraturstudierna fann att elevernas svårigheter i matematik ofta hade
andra orsaker än rent matematiska ville jag dels undersöka hur situationen var bland ett antal
elever år 3 till 5, dels genom litteraturstudier försöka komma fram till förslag till åtgärder
samt  försöka finna vägar för att förebygga svårigheter i framtiden.

SYFTE

Syftet med min undersökning var att analysera elevernas förmåga att lösa textuppgifter och
utifrån detta resultat föreslå åtgärder för att i första hand förebygga matematiksvårigheter,
men också för att åtgärda de brister som framkommit. Jag har också velat jämföra elevernas
resultat med de teorier som säger att mycket av svårigheterna i matematik hänför sig till andra
svårigheter än rent matematiska.

LITTERATURGENOMGÅNG

Läroplanerna
I Lpfö 98 2.2 Utveckling och lärande, Mål står följande att läsa
Förskolan skall sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att

förstå sin omvärld
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och

tekniker
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form

samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum

Att använda sig av de situationer och problem som uppstår i vardagen har visat sig ge goda
effekter för barns tilltro till det egna tänkandet och förmågan att lära sig matematik och att
använda matematik i olika situationer (Doverborg, E. & Pramling, I., 1995). För att lära sig
lösa problem måste barn först lära sig uppfatta dem. Att göra problemlösning synligt som en
aspekt av lärandet är en viktig uppgift för pedagogen. Även matematiken måste synliggöras.
Om matematiken lyfts fram och benämns i den dagliga verksamheten lär sig barnen att
matematik är en naturlig del av livet och inte bara något man arbetar med i skolan. Forskare
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och praktiker betonar att barnen i förskolan inte bör ägna sig åt formellt räknande som att
arbeta med olika "före-skolan-böcker” (Nämnaren Tema, matematik från början (2000).
Läraren bör i stället skapa situationer, ta vara på aktiviteter och upplevelser som kan
tematiseras och problematiseras och som barnen kan reflektera över och laborera med. Barnen
får härigenom erfarenhet av olika begrepp och utvecklar sin matematiska förståelse genom att
begreppen återkommer i många olika situationer. Genom att använda sig av matematiken i för
barnen naturliga och meningsfulla situationer skapas nya utmaningar och barnen får på så sätt
tilltro till det egna tänkandet.

Lpo 94 Kursplanen i matematik:
Utbildningen i matematik skall utveckla elevernas problemlösningsförmåga.
Mål att sträva mot
Skolan skal i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven
• får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

använda matematik i olika situationer
• förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder
• inser värdet av att använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer
• förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt

och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande
• förstår och kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt tolka och

värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.

Under Ämnets uppbyggnad och karaktär står följande:
”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet
som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Undervisningen i matematik
skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och
relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar
på problem.” Innehållet i citatet har mycket litet att göra med det vanliga sättet att undervisa i
matematik som går ut på att läraren visar hur man ska göra och eleverna gör efter, något som
fortfarande är vanligt förekommande enligt Skolverkets kvalitetsgranskning 2001-2002 som
redovisas i rapporten Lust att lära – med fokus på matematik (2003). Utgångspunkten för
kvalitetsgranskningen har varit att den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit
till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap som är
betydelsefull för både individens utveckling och samhällets behov. Kvalitetsgranskningen
visar att de undervisningssituationer där eleverna visat lust att lära och haft en positiv
inställning till matematik kännetecknas av att det funnits utrymme för både tanke och känsla,
upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare. Undervisningen har
kännetecknats av variation i innehåll och arbetsformer. Det har funnits inslag av laborativt
och undersökande arbetssätt och eleverna har haft möjlighet att diskutera och jämföra olika
lösningar. Autentiska situationer har utnyttjats och uppgifterna har varit både
läroboksbaserade och sådana som skapats utifrån elevernas vardag. Arbetet i förskoleklassen
och skolans tidigare år tar ofta sin utgångspunkt i barnens intressen och omvärld. Det är dock
relativt vanligt att man snart övergår till mer formaliserat lärande. Forskare i matematik menar
att det är ett kritiskt skede för matematikinlärning om barn för tidigt överger sina informella,
personliga lösningsstrategier för att möta en formaliserad, mer generell skolmatematik, och
om det görs en alltför stark betoning på räkning innan barnen möter matematiska idéer. Såväl
forskning som erfarenhet visar att barns första möte med matematik är betydelsefull för synen
på både matematik och matematikundervisning i den fortsatta skolgången (Skolverket, 2003).
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Relativt tidigt kan man märka skillnader mellan de elever som inte lyckas i matematik och de
som upplever spännande utmaningar när uppgifterna blir svårare. Fram till år 5 i grundskolan
har eleverna i allmänhet en positiv syn på matematiken och en tilltro till sin egen förmåga,
men här tycks vara en brytpunkt.
Kvalitetsgranskningen (Skolverket, 2003) visar att en modell dominerar undervisningen i
matematik, nämligen genomgång, enskilt arbete i läroboken, prov eller diagnos. Planerat
elevsamarbete, samtal kring matematiska problem eller laborationer i matematik är ovanligt.
Undersökningar visar att 15% av niorna i grundskolan inte klarar matematiken. De har en
genomsnittlig prestation i matematik motsvarande nivån år 4. Deras attityder till matematik
präglas ofta av osäkerhet, olust, rädsla eller avsky. (Engström, A. 2002; Magne, O. 2003)
Det finns flera förklaringsmodeller till misslyckanden i matematik: didaktiska, sociologiska,
psykologiska och medicinska eller neurologiska. Orsakerna kan ofta vara svåra att definiera.
De kan bero på mera allmänna svårigheter, där eleven uppvisar låga prestationer överlag eller
specifika svårigheter vilka inte kan förklaras med brister i begåvning, handikapp eller
pedagogiska omständigheter. Orsaker till svårigheterna kan vara en komplicerad
lärandesituation, tidigare misslyckanden eller en negativ självbild. (Engström, A. 2002)
När eleverna misslyckas sker samtidigt en metainlärning om hur de är som
elever/matematiker. Karin Linnanmäki (2003) visar i en undersökning att
matematikprestationerna har ett mycket tydligt samband med självuppfattning. Även
kamratrelationerna har stor betydelse för matematikprestationerna, liksom attityderna till
matematik bland vuxna i barnens omgivning.
Genom att ta reda på hur barn tänker när de löser en matematikuppgift kan vi också få
information om på vilken nivå barnet befinner sig. Genom att arbeta med öppna frågor kan
eleven själv lägga nivån och risken för misslyckanden minskar avsevärt.

I matematikundervisningen ligger ofta fokus på räkning – det område där eleverna först
misslyckas – i stället för att mer fokusera på deras matematiska tänkande, på
begreppsbildning och problemlösning.
Att vara bra på matematik innebär att kunna
- se när räkning är användbart och kunna formulera ett problem muntligt
- lösa problem med enkla medel
- göra en mental bild av ett problem
- välja verktyg för att utföra uträkningen mentalt, på papper eller med miniräknare
- välja lösningsstrategi
- överföra från muntlig formulering till symboler
- genomföra uträkningar
- om möjligt hitta flera lösningar, eller kunna se om det inte finns någon lösning
- utvärdera en lösning
- argumentera för sin lösning
- jämföra med andras lösningar, finna likheter och olikheter och kunna se om man kan

generalisera ur dem

Eleverna gör olika typer av fel när de löser matematiska uppgifter:
1) tankefel – eleverna resonerar helt enkelt fel
2) förbiseendefel (”slarvfel”) – elevernas uppmärksamhet brister
3) perceptoriska och sensoriska fel – kastar om siffror, spegelvänder tal
De flesta eleverna gör tankefel. Felen är systematiska och frekventa. Endast ca 1 % utgörs av
räknesvårigheter (Engström, 2002).
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Matematik handlar inte främst om enkla räknefärdigheter, att följa regler, memorering och
träning utan om tankeaktiviteter, abstraktioner, att skapa mönster, resonera, utveckla och dra
slutsatser.

De stora utmaningarna i matematikundervisningen är
- abstraktionsprocessen, med krav på symbolförståelse, begrepp och abstraktion
- skapa inre föreställningar – ”att ha det i huvudet”
- skapa matematiska principer som mentala modeller
Vägen till ett abstrakt matematiskt tänkande går från konkret material, via teckningar och
bilder till att använda sig av skisser, streck eller ikoner som ställföreträdare för det mer
konkreta materialet eller realistiska bilder, till abstrakta symboler som tal, tecken och även
matematiska regler.

I samband med litteraturstudierna har det allt tydligare framkommit att matematiksvårigheter
oftare har andra orsaker än rent matematiska. Malmer (1999) har bland annat visat hur läs-
och skrivsvårigheter leder till problem med matematiken.
Ebbe Möllehed visar i sin avhandling (2001) att elevernas oförmåga att lösa matematiska
problem snarare bottnar i brister i mognad och tankeutveckling, snarare än i brister i rent
matematiska kunskaper. De allmänna och för-matematiska faktorerna spelar en dominerande
roll då eleverna misslyckas med matematisk problemlösning. Speciellt är brister i
textförståelse av stor betydelse, men även bristande uppmärksamhet och
verklighetsuppfattning har betydelse. Eleverna i undersökningen hade svårt att förstå och se
allmänna samband.

Lorentz (1991) konstaterar att ett barn lär sig 500 nya begrepp under de fyra första åren i
skolan. Att lära sig det matematiska språket kan jämföras med att lära sig ett främmande
språk, men med en skillnaden att vid inlärningen av ett främmande språk lär man sig nya ord
för begrepp som man redan har, medan man i matematiken också måste lära sig begreppens
innebörd. I en berättelse kan man ta till sig innehållet, även om texten innehåller en hel del
nya ord och begrepp. Man är inte heller lika beroende av den exakta betydelsen av ett ord
eftersom kontexten ändå gör innehållet begripligt. Det matematiska språket däremot är
mycket mer precist och kräver att eleven förstår innebörden i begrepp och symboler.
Det är av stor betydelse att eleverna får möjlighet till kommunikation i matematik. När eleven
tänker och kommunicerar med sig själv eller någon annan utvecklas det matematiska språket.

Ordförståelse och läsförmåga är faktorer som i hög grad påverkar förmågan att lösa
matematiska problem.
Ett utvecklat språk är en förutsättning för att utveckla det logiska tänkandet och
begreppsbildningen. En viktig förutsättning för framgång i matematik är att förstå och
använda logiska resonemang. Eftersom språket har en avgörande betydelse för den
matematiska begreppsbildningen måste stort utrymme ges åt muntlig matematik, där eleverna
får lösa problem och samtala om de olika lösningsförslagen.
I ett projekt, där man i Sävsjö kommun satsade på läs- och skrivträning blev ett av resultaten –
förutom bättre läs- och skrivförmåga – att de elever, som deltog i projektet behärskade
matematiken bättre än de elever som inte fått extra träning i läsning och skrivning.
Matematiken år 1 ägnades huvudsakligen åt att tala om matematik, att diskutera och arbeta
med räknehistorier för att befästa språket innan man började använda sig av symboler. Man
arbetade praktiskt, bakade, var ute och räknade och jämförde och först under vårterminen
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påbörjades arbete med symboler vartefter eleverna ansågs redo för detta. (Specialpedagogik
nr 6/02).
Framgångsrika elever har större förmåga att tyda och tolka information. De kan göra
överväganden och välja lämplig lösningsstrategi. De har också lättare att finna en
generaliserbar lösning.
Elever med svagare matematisk förmåga har svårt att hantera information. De har också svårt
att översätta innehållet i en textuppgift till det matematiska språket, utan försöker hitta en
lämplig lösningsmodell. (Malmer, 2003)
Många elever vågar inte lita på sitt eget tänkande utan förväntar sig att läraren ska visa hur de
ska göra. Här lägger man tidigt grunden genom att först gå igenom hur man ska lösa en viss
typ av uppgift i stället för att låta eleverna fundera över tänkbara lösningar. Detta
förfaringssätt leder också till att fler elever upplever ett misslyckande, då de inte förstår eller
klarar att lösa en uppgift så som läraren eller läroboken visat.

METOD

Som analysmetod använde jag Malmers Analys av Läsförståelse i Problemlösning – ALP-test
(Malmer, 2002) (Bilaga 1). Syftet med testet är att kartlägga elevernas förmåga att läsa och
lösa textuppgifter av olika slag. Testet innehåller 8 olika övningar med stigande
svårighetsgrad och är tänkt att kunna användas från år 2 och upp till vuxna elever. Varje
övning innehåller 10 uppgifter med frågor på A-, B- och C-nivå. Det viktigaste syftet med
analysen är att få en uppfattning om hur elevernas kompetens ser ut med hänsyn till:
- Avläsningsförmåga och förmåga att orientera sig i en text (A-uppgifterna).
- Förmågan att utföra enklare räkneoperationer med hänsyn till korrekt tolkning av för

innehållet styrande ord och begrepp (B-uppgifterna).
- Förmågan att kunna dra logiska slutsatser och kunna utföra de räkneoperationer, ofta i

flera steg, som fordras. Aritmetiken ligger på en förhållandevis enkel nivå, men
uppgifterna ställer krav på förmåga till ett kreativt och konstruktivt tänkande (C-
uppgifterna).

Elever som uppvisar svårigheter på A-nivån har uppenbarligen problem med att avkoda och
tolka text. De åtgärder som bör sättas in gäller i första hand läsningen.
Lösningsfrekvensen på B-nivån avslöjar elevernas ordkunskap och begreppsbildning.
Åtgärder på denna nivå bör innehålla arbete med språkutveckling och begreppsbildning.
Lösningsfrekvensen på C-nivån ger ett tydligt utslag på elevernas förmåga till logiskt och
konstruktivt tänkande. Brister på denna nivå bör leda till att man arbetar med att utveckla det
logiska tänkandet genom bland annat kreativ problemlösning.
Jag har sedan jämfört analysresultaten

GENOMFÖRANDE

Sextioen elever från år 3 till 5, fördelade på två treor med 11 respektive 14 elever, en fyra där
14 elever och 22 elever i klass genomförde ALP-testet under läsåret 2002/2003. För treornas
del analyserades ALP 1, avsett för år2-3, för fyrorna ALP 1 samt ALP 2, avsett för år 2-4 och
för femmornas del, förutom ALP 1 och 2 även ALP 3, avsett för år 3-5. Därefter analyserade
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jag testet. För år 5 överlämnades testresultatet med redovisning av de delar där eleverna
uppvisat brister till klassläraren  i december 2002. För övriga elever tog det tid att genomföra
testet, mycket på grund av en hårt pressad arbetssituation, varför analysresultat och förslag till
åtgärder lämnats först hösten 2003. Jag jämförde också resultatet med de diagnoser, som
årligen genomförs på skolan, både från 2002 och 2003 när det gäller femmorna. För år 5
jämförde jag också resultaten med resultaten på de nationella proven i matematik våren 2003.

RESULTAT

Av de 25 eleverna år 3 uppvisar tre pojkar problem när det gäller att avkoda och tolka text (A-
uppgifterna). Dessa tre elever uppvisar även stora brister när det gäller enkla räkneoperationer
och begrepp (B-uppgifterna), liksom ifråga om förmåga till logiskt tänkande och kreativitet.
Även en flicka uppvisar stora brister när det gäller enkla räkneoperationer och begrepp.
Överlag är det många av B-uppgifterna (totalt 79 uppgifter), som eleverna i trean inte klarat
av att lösa. När det gäller B-uppgifterna är fördelningen endast ett  av felen att relatera till
räknefel, medan 24 fel hänger samman med brister när det gäller begreppsbildningen. Även
när det gäller logiskt tänkande och kreativitet (C-uppgifterna) är det många elever som
uppvisar stora brister (totalt 63 felaktiga eller olösta uppgifter). De elever som har problem
med begreppen uppvisar i allmänhet också brister när det gäller logiskt tänkande och
kreativitet, även om bristerna här i allmänhet är mindre. Fler flickor än pojkar uppvisar brister
både när det gäller begreppsbildning och enkla räkneoperationer ( 9 flickor och 6 pojkar) och
när det gäller logiskt tänkande och kreativitet ( 11 flickor och 5 pojkar).

Av de 14 eleverna år 4 uppvisar en flicka vissa brister när det gäller att avkoda och tolka text.
Samma flicka uppvisar även stora brister när det gäller ordkunskap och begreppsbildning
samt logiskt tänkande och kreativitet både på ALP 1- och ALP 2-testet. Samma elev lyckades
endast lösa hälften av uppgifterna på den diagnos som genomfördes med eleverna våren 2002.
Eleven har dock inte uppvisat läs- och skrivsvårigheter i övrigt. En pojke och en flicka
uppvisar vissa brister när det gäller ordkunskap och begreppsbildning. Dessa brister kan dock
förklaras med att båda eleverna har invandrarbakgrund. Båda får också extra stöd både när det
gäller svenska och svenska 2. En flicka klarar endast hälften av B-uppgifterna på ALP 2-
testet. Denna elev uppvisade även brister på den diagnos som gjordes våren 2002.
Överlag klarar de flesta eleverna att lösa uppgifterna på ALP 1 och 2 felfritt. Utöver ovan
nämnda är det två flickor och en pojke som uppvisar vissa brister när det gäller logiskt
tänkande och kreativitet. Även bland fyrorna är det fler flickor än pojkar som uppvisar brister
när det gäller enkla räkneoperationer och begrepp (1 pojke och 3 flickor) samt logiskt
tänkande och kreativitet (1 pojke och 3 flickor). Endast i ett fall sammanfaller individerna i de
båda områdena, nämligen när det gäller den flicka som uppvisar brister inom samtliga
områden på testen.

Den mest ingående analysen gjordes bland de 22 eleverna år 5. Jag redovisar först en
sammanfattning av resultaten på ALP-testerna och därefter mer detaljerat resultaten när det
gäller de elever som uppvisat störst brister på ALP-testen.
När det gäller A-uppgifterna - avläsningsförmåga och förmågan att tolka text - förekommer
endast enstaka fel på ALP 1. På ALP 2 är det uppgifterna 8 ( 5 elever som inte klarat uppgift
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A) och 10 (6 elever som inte klarat uppgift A) som vållar problem. Av dem som inte klarat
uppgifterna är det endast två elever som misslyckats på båda.
Uppgift 8: Bo har tre tio-kronorsmynt och fem enkronor. A. Hur många mynt har Bo? Här
kan man också tänka sig att svårigheten ligger i begreppet mynt, vilket inte är så vanligt
förekommande i dagligt tal.
Uppgift 10: Lukas har 8 röda och 6 blå kulor. Han ger bort hälften. Alla har samma färg. A.
Hur många kulor har Lukas från början?
På ALP 3 förekommer enstaka fel när det gäller A-uppgifterna.

I fråga om B-uppgifterna – förmågan att utföra enkla räkneoperationer, ordkunskap och
begreppsbildning - uppvisar flera elever stora brister. På ALP 1 har sju elever två eller flera
fel, en elev så mycket som sex fel.
På ALP 2 har nio elever två fel eller fler, en elev, samma som hade flest fel i ALP 1 hade sju
fel.
På ALP 3 hade nio elever två eller flera fel. Den elev som i ALP 1 och 2 hade flest fel hade
även här flest fel, sex stycken felaktigt lösta uppgifter. Denna elev har invandrarbakgrund,
varför orsaken till den höga felfrekvensen torde vara att söka i brister i svenska språket. En
elev hade ett fel och hade dessutom lämnat fyra uppgifter olösta.

När det gäller C-uppgifterna – logiskt tänkande, förmågan att dra slutsatser samt kreativitet –
uppvisar flera elever brister. På ALP 1 har fyra elever två eller flera fel. Dessa elever
uppvisade även brister när det gäller B-uppgifterna.
På ALP 3 har åtta elever två eller flera fel. I denna grupp ingår även de elever som uppvisade
brister i ALP 1 och 2.
Skillnaderna mellan pojkar och flickor är här omvänt mot bland eleverna år 3 och 4 när det
gäller logiskt tänkande och kreativitet, medan det inte föreligger någon skillnad mellan flickor
och pojkar i fråga om enkla räkneoperationer, ordförståelse och begreppsbildning. 13 flickor
och 13 pojkar har två eller flera fel när det gäller enkla räkneoperationer och begrepp, medan
8 flickor och 13 pojkar har två eller flera fel inom området logiskt tänkande och kreativitet.
Av de elever som uppvisar störst brister när det gäller begrepp och logiskt tänkande finns tre
elever med invandrarbakgrund. Här spelar troligen brister i svenska språket en stor roll för
resultatet.

Av eleverna var det endast en som inte blev godkänd i de nationella proven i matematik. De
flesta felen gällde begrepp gällande vikt och volym, hälften, dubbelt, tredje- och fjärdedel,
d v s bråk, samt decimaltal.

Resultaten redovisas kortfattat elev för elev bland dem som uppvisar störst brister i ALP-
testen. Här görs också jämförelser med resultaten av de diagnoser, så kallade Vårdiagnoser,
som gjordes våren 2002 och 2003, samt med resultaten på de nationella proven våren 2003.
Efter delmomentens rubriker anges hur många rätt eleven har på delprovet i förhållande till
antalet möjliga rätt. Under de olika delproven redovisas vilken typ av uppgifter eleven ej
klarat. För godkänt på de olika delproven krävs:
• Mönster, figurer, mått: 11 rätt av 16
• Obekanta tal: 11 rätt av 16
• Tal på olika sätt: 12 rätt av 20
Elevernas syn på matematik och sin egen prestation i ämnet redovisas också.
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Pojke 1
Nationella provet i matematik. Ej godkänd.
• Mönster, figurer, mått (7/16, ej godkänd)

 vikt och volym, triangel, hur mycket en liter är.
• Obekanta tal (16/16)
• Tal på olika sätt ( 13/20 )

avläsningsfel 2, räknefel 2, tredjedel, fjärdedel, hälften, decimaltal
ALP-test
ALP 1: 3 fel på B-uppgifterna -  enkla räkneoperationer och begrepp  och 2 fel på C-
            uppgifterna – logiskt tänkande och kreativitet
ALP 2: 1 fel på A-uppgifterna - avläsningsförmåga, 3 fel på B-uppgifterna och 3fel på C-
             uppgifterna
ALP 3: 3 fel på B-uppgifterna och 3 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisade brister när det gäller geometri, enheter, men även räkneförmåga på
diagnosen våren 2003 (26 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är jobbigt ibland, men att "lästal" är roliga att lösa och har en
positiv självbild är det gäller matematikprestationerna.

Flicka 1
Nationella provet i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (11/16)

kreativitet, geometriska begrepp (cirkel, triangel, kvadrat), vikt, volym
• Obekanta tal (11/16)
• felräkning 3, decimaltal 2
• Tal på olika sätt (13/20)

olika många (avläsning, tolkning ) felräkning 2, diagram, hälften, tredjedel, fjärdedel,
decimaltal

ALP-test
ALP 1: 1 fel på B-uppgifterna - enkla räkneoperationer och begrepp
ALP 2: 2 fel på B-uppgifterna och 5 fel på C-uppgifterna – logiskt tänkande och kreativitet
ALP 3: 2 fel på A-uppgifterna – avläsning och tolkning, dessa fel kan dock även hänföra sig

      till brister gällande begreppen, 3 fel på B-uppgifterna samt 1 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisade brister i räkneförmåga samt gällande enheter på diagnosen våren 2002
( 24 rätt av 42) och på diagnosen 2003 ( 31 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är roligt, men bedömer sig själv som ganska osäker på flera
moment.

Flicka 2
Nationella provet i matematik. Godkänd
• Mönster, figurer, mått (12/16)

volym, vikt
• Obekanta tal  (11/16)

felräkning 5



Tsunami 3-2004 Anna-Lena Lindekvist
Att analyser, förebygga och åtgärda matematiksvårigheter…

12

• Tal på olika sätt (12/20)
avläsning 2, Olika många (avläsning, tolkning), felräkning 1, diagram 2, hälften, tredjedel,
fjärdedel, decimaltal

ALP-test
ALP 1: 1 fel på B-uppgifterna - enkla räkneoperationer och begrepp
ALP 2: 2 fel på B-uppgifterna och 3 fel på C-uppgifterna – logiskt tänkande och kreativitet
ALP 3: 2 fel på B-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisade vissa brister när det gäller räkneförmåga och stora brister i fråga om
begrepp, likheter och enheter på diagnosen våren 2002 ( 24 rätt av 42). Våren 2003 var
resultatet bättre (38 rätt av 45), men fortfarande uppvisar eleven brister när det gäller enheter.
Eleven tycker att matematik är roligt, men bedömer sig själv som osäker eller mycket osäker
när det gäller matematik.

Flicka 3
Nationella provet i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (11/16)

avläsning, tolkning, vinkel, vikt, volym, hur mycket en liter väger
• Obekanta tal (16/16)
• Tal på olika sätt (17/20)

avläsning 1, felräkning 1, decimaltal
ALP-test
ALP 1: Klarade hela.
ALP 2: 2 fel på B-uppgifterna - enkla räkneoperationer och begrepp
ALP 3: Gjorde endast uppgifterna t o m 6 B – 1 fel på B-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven hade ett par fel på enheter och några räknefel på diagnosen våren 2002 (35 rätt av 42).
På diagnosen våren 2003 hade eleven 3 fel på enheter och flera räknefel (34 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är roligt, men bedömer sig som mycket osäker när det gäller
matematik.

Flicka 4
Nationella provet i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (13/16)

vikt, volym, mönster
• Obekanta tal (14/16)

talföljdsuppbyggnad 2
• Tal på olika sätt (13/20)

Avläsning 2, diagram 2, hälften, tredjedel, fjärdedel, decimaltal
ALP-test
ALP 1: Klarade hela.
ALP 2: 2 fel på B-uppgifterna - enkla räkneoperationer och begrepp
ALP 3: 1 fel på A-uppgifterna – avläsning och tolkning, 3 fel på B-uppgifterna och 2 fel på
             C-uppgifterna – logiskt tänkande och kreativitet.
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Vårdiagnosen
Eleven uppvisade stora brister både när det gäller räknefärdighet och enheter på diagnosen
våren 2002 (23 rätt av 42). På våren 2003 gick det något bättre (37 rätt av 45) men fortfarande
en del brister när det gäller räknefärdighet men främst när det gäller enheter.
Eleven tycker att matematik är roligt och har en positiv självbild.

Pojke 2
Nationella provet i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (10/16, ej godkänd)

kreativitet 2, geometri (triangel) 2, volym, vikt
• Obekanta tal (14/16)

felräkning 2
• Tal på olika sätt (13/20)

avläsning 1, felräkning 2, diagram 2, överslagsräkning, tredjedel
ALP-test
ALP 1: Klarade hela.
ALP 2: 1 fel på B-uppgifterna - enkla räkneoperationer och begrepp och 1 fel på C-
            uppgifterna - – logiskt tänkande och kreativitet
ALP 3: 2 fel på B-uppgifterna och 3 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisar ganska stora brister både när det gäller räknefärdighet när det gäller enheter i
diagnosen på våren 2002 (28 rätt av 42) liksom i diagnosen våren 2003 (29 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är ganska roligt, men bedömer sig som ganska osäker när det
gäller matematik.

Pojke 3
Nationella provet i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (12/16)

kreativitet 1, geometri 1, volym 2
• Obekanta tal (15/16 )

talföljdsuppbyggnad 1
• Tal på olika sätt (14/16 )

Diagram 2, hälften, tredjedel, fjärdedel, decimaltal
ALP-test
ALP 1: 1 fel på avläsningsuppgifterna – avläsning och tolkning, 2 fel på B-uppgifterna - enkla
räkneoperationer och begrepp
ALP 2: 2 fel på A-uppgifterna, 1 fel på B-uppgifterna och 1 fel på C-uppgifterna – logiskt
             tänkande och kreativitet
ALP 3: 1 fel på B-uppgifterna och 3 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisade mycket stora brister både när det gäller räknefärdigheter och när det gäller
enheter och bråk på diagnosen våren 2002 (15 rätt av 42). Även på diagnosen våren 2003
uppvisade eleven stora brister, främst gällande enheter och bråk (25 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är roligt och har en positiv självbild när det gäller
matematikprestationerna.
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Flicka 5
Nationella prov i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (12/16)

kreativitet 2, volym 2
• Obekanta tal (14/16)

felräkning 2
• Tal på olika sätt (14/16)

felräkning 1, hälften, tredjedel, fjärdedel, decimaltal
ALP-test
ALP 1: 1 fel på A-uppgifterna – avläsning och tolkning, 3 fel på B-uppgifterna - enkla
räkneoperationer och begrepp
ALP 2: 1 fel på A-uppgifterna, 4 fel på B-uppgifterna och 1 fel på C-uppgifterna – logiskt

       tänkande och kreativitet
ALP 3: 3 fel på B-uppgifterna och 4 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisar mycket stora brister inom samtliga områden på diagnosen våren 2002
(9 rätt av 42). Även på diagnosen våren2003 uppvisar eleven stora brister, även om vissa
framsteg gjorts, främst när det gäller räknefärdigheter (23 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är roligt och har en positiv självbild när det gäller matematik.

Flicka 6
Nationella proven i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (15/16)

volym
• Obekanta tal (14/16 )

Avläsning 1, felräkning 1
• Tal på olika sätt (12/16)

avläsning, hälften, tredjedel, fjärdedel
ALP-test
ALP 1: 1 fel på A-uppgifterna – avläsning och tolkning, 6 fel på B-uppgifterna - enkla
             räkneoperationer och begrepp och 3 fel på C-uppgifterna – logiskt tänkande och
             kreativitet
ALP 2. 2 fel på A-uppgifterna, 3 fel på B-uppgifterna och 3 fel på C-uppgifterna
ALP 3: 4 fel på B-uppgifterna och2 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisar mycket stora brister inom samtliga områden våren 2002 (8 rätt av 42) och
även våren 2003, främst när det gäller enheter (23 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är roligt och har en positiv självbild när det gäller
matematikprestationer, samtidigt som hon är klar över inom vilka områden som hon är
osäker.
Eleven har invandrarbakgrund, varför en del av svårigheterna torde kunna bero på
språksvårigheter.

Pojke 4
Nationella proven i matematik. Godkänd
• Mönster, figurer, mått (14/16)

geometri 1, volym 1



Tsunami 3-2004 Anna-Lena Lindekvist
Att analyser, förebygga och åtgärda matematiksvårigheter…

15

• Obekanta tal (15/16)
felräkning 1

• Tal på olika sätt  (14/16)
Fjärdedel, decimaltal

ALP-test
ALP 1: 2 fel på B-uppgifterna - enkla räkneoperationer och begrepp och 3 fel på C-
uppgifterna – logiskt tänkande och kreativitet
ALP 2: 4 fel på B-uppgifterna och 2 fel på C-uppgifterna
ALP 3: 2 fel på B-uppgifterna och 3 fel på C-uppgifterna, gjorde ej uppgift 10
Vårdiagnosen
Uppvisar mycket stora brister både våren 2002 (13 rätt av 42) och våren 2003 (20 rätt av 45).
Eleven tycker att matematik är roligt och har en positiv självbild när det gäller
matematikprestationer.
Eleven har invandrarbakgrund varför en del av felen torde kunna förklaras med
språksvårigheter.

Pojke 5
Nationella provet i matematik. Godkänd.
• Mönster, figurer, mått (11/16)

räknefel 1, geometri 1, volym, längd, vikt
• Obekanta tal (15/16)

felräkning 1
• Tal på olika sätt (10/16)

felräkning 4, diagram 3, hälften, tredjedel, fjärdedel
ALP-test
ALP 1: 2 fel på A-uppgifterna – avläsning och tolkning, 5 fel på B-uppgifterna - enkla
             räkneoperationer och begrepp och 5 fel på C-uppgifterna – logiskt tänkande och
             kreativitet
ALP 2: 3 fel på A-uppgifterna, 7 fel på B-uppgifterna och 7 fel på C-uppgifterna
ALP 3: 1 fel på A-uppgifterna, 6 fel på B-uppgifterna och 7 fel på C-uppgifterna
Vårdiagnosen
Eleven uppvisade mycket stora brister både när det gäller räkneförmåga och när det gäller
enheter på diagnosen våren 2002 (14 rätt av 42) och även våren 2003, då främst när det gäller
enheter (22 rätt av 45).
Eleven tycker matematik är roligt och har en positiv självbild när det gäller
matematikprestationer.
Eleven har invandrarbakgrund, varför en del av svårigheterna torde bero på språksvårigheter.

När det gäller B-uppgifterna i ALP-testet – förmågan att utföra enklare räkneoperationer med
hänsyn till korrekt tolkning av för innehållet styrande ord och begrepp -har jag analyserat
feltyperna för att se om resultaten ytterligare bekräftar de teorier som säger att en stor del av
svårigheterna i matematik är knutna till brister i begreppsbildning, förbiseendefel eller
tankefel/felaktig tolkning av en uppgift.
Analysen gav följande resultat:
Endast ett fåtal av felen handlar om räknefel. 60 % av flen är att hänföra till brister i
begreppsbildningen, hälften av dessa fel gäller begreppen hälften eller dubbelt. 25 % av flen
utgörs av förbiseendefel - eleverna har inte läst all information i texten. Dessutom
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förekommer några misstolkningar när det gäller ALP 1 uppgift 5 där några elever uppfattat att
frågan gällde hur många  äpplen var och en av pojkarna åt.

DISKUSSION

Undersökningen visar tydligt att det som för eleverna vållar störst problem är brister i
begreppsbildning och logiskt tänkande. Många av eleverna saknar insikter när det gäller vikt
och volym. De har inte klart för sig vilka enheter som hör ihop med respektive begrepp och
inte heller enheternas inbördes relationer. Analysen av resultatet på det nationella provet visar
att decimaltal och bråk vållar stora problem, liksom begreppen hälften , dubbelt, tredjedel och
fjärdedel, något som också bekräftas av resultaten på ALP-testet. Utifrån ALP-testet år 5
påpekades en rad brister i elevernas kunskaper, vilka klassläraren arbetade vidare med och
som ledde till att en stor del av klassen lyckades bra på även dessa moment i det nationella
provet i matematik. Trots detta kvarstår svårigheterna hos vissa elever, något som kan ha
många orsaker. Här behövs ytterligare analys av problemens art. Invandrarbakgrund, med
brister i svenska språket kan vara en förklaring när det gäller vissa av eleverna, läs- och
skrivsvårigheter en annan möjlig orsak. Missuppfattningar och felaktiga tolkningar av
begrepp kan också vara tänkbara orsaker. Däremot tycks inte bristande tilltro till sin
matematiska förmåga i någon högre grad påverka resultaten, då de flesta eleverna tycket att
matematik är roligt och har en positiv självbild när det gäller matematik.
Resultatet av undersökningen visar att det är av största vikt att arbeta med begreppsbildning
och att följa upp hur eleverna uppfattar de olika matematiska begreppen. Man behöver också
arbeta mycket med uppgifter som utvecklar det logiska tänkandet och kreativiteten hos
eleverna. Detta arbete behöver inte enbart utgå från matematiska problem. Tvärtom kan det
vara en fördel om problemen har en annan utgångspunkt än det matematiska när man arbetar
med elever som har dålig självkänsla och tilltro till sin matematiska förmåga.
Resultaten stämmer väl överens med de undersökningar som visar att elevers svårigheter i
matematik snarare beror på andra orsaker än matematiska. Detta leder till att det är andra
åtgärder än de vanligen förekommande ”more of the same” eller ännu mindre steg som krävs.
Det är väsentligt att analysera vari svårigheterna består och att anpassa åtgärderna utifrån
denna analys. För att förebygga matematiksvårigheter bör arbetet med matematik som språk,
begreppsbildning och problemlösning, inte minst för att utveckla tilltron till det egna
tänkandet inledas mycket tidigt, redan i förskolan.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

I detta avsnitt diskuteras en rad utgångspunkter för arbetet med elever i svårigheter och för att
förebygga att elever hamnar i svårigheter. Några exempel ges också på övningar, men
huvudsyftet är att lyfta fram förhållningssätt och arbetsformer som i möjligaste mån
förhindrar att barn hamnar i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik. Utifrån detta
har jag sedan för avsikt att fortsätta mitt arbete med specifika matematiksvårigheter genom att
ta fram och samla exempel på övningar och pröva dessa i avsikt att förebygga och åtgärda
specifika matematiksvårigheter.
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Matematik kännetecknas av ett abstrakt symbolspråk, långt från vardagen. Det förutsätter att
vi har många erfarenheter med oss för att förstå. Många elever behöver koppla symbolerna till
en händelse, en berättelse som gör det hela meningsfullt. Att göra matematiken synlig i
barnens miljö är en viktig aspekt. Barns möte med matematiken innebär att de måste erövra
ett nytt språk. För att de matematiska symbolerna ska få en innebörd måste de kopplas till
barnens eget språk. Detta sker enklast genom att barnen får upptäcka matematiken i vardagen
och därvid ges möjlighet att utveckla grundläggande matematiska begrepp, antalsuppfattning
och räknandets funktioner, reflektera övervad matematik är och utveckla idéer om hur man
löser matematiska problem. Detta gäller såväl förskolebarn som elever i grundskolan.
Många forskare och matematikdidaktiker anser att man inför de matematiska symbolerna
alltför tidigt och att detta leder till att eleverna använder sig av symboler som saknar
begreppsligt innehåll för dem (Nämnaren Tema Matematik från början, 2000).
Införandet av symboler är ett kritiskt skede i matematikundervisningen och det är av största
vikt att analysera hur barnet uppfattar matematiska symboler och begrepp. Inte minst gäller
det de, enligt vår uppfattning enklaste, vilka vi har en benägenhet att uppfatta som självklara,
men som för eleverna kan innebära stora svårigheter och missuppfattningar.
För att utveckla matematiska begrepp och förståelse för symbolspråket bör barnen
uppmuntras att använda så m ånga olika uttryckssätt som möjligt och ges möjlighet att
samtala om hur de tänker. Därvid har också läraren möjlighet att i ett naturligt sammanhang
lyfta fram och synliggöra olika matematiska begrepp och symboler.
När eleverna är med om att själva formulera det de gör skapar de också regler som de
verkligen förstår. En miljö där samtal om matematik förs, där argument vägs mot varandra,
där alla får komma till tals och där läraren tillsammans med eleverna legitimerar metoder,
teorier och resultat via förnuftiga argument bidra inte bara till att utveckla elevernas
matematiska kompetens utan även den demokratiska kompetensen (Baskunnande i
matematik, 2003).

Att ha god taluppfattning är att ha en bild av talen, deras storlek och inbördes relationer.
Tiobassystemet bör finnas med från början, liksom alla räknesätten. Även stora tal bör
förekomma. Dessa möter barnen tidigt i naturliga sammanhang och dessa väcker ofta stort
intresse och fascination hos barnen.
Det finns en stark tradition i skolan att arbeta först med talområdet 1-10, sedan 11-20: små
steg, lite i taget. De som har svårt för det får oftast göra det i ännu mindre steg. Men nästan all
forskning visar att det inte är så vi lär oss. Vårt lärande i matematik är så komplext att det inte
finns någon grund för en så strikt struktur. Det är en sak att ha strukturen för att analysera och
något annat att lära sig matematik. Matematiken kan struktureras så att det fungerar som en
form av analysschema för läraren, men man kan inte göra de olika stegen till
undervisningsmoduler. Det viktiga är att vi skapar möjligheter för att räkneramsan och
förståelsen för antal och tal ska utvecklas. Det finns en oerhörd kraft i det som sker "av sig
självt". Genom att skapa aktiviteter där eleverna har anledning att räkna, att upptäcka
samband, ta reda på saker, lösa problem, vara kreativa och tänka fritt, pröva och se att deras
tankar bär, utvecklas både den matematiska förståelsen och tilltron till det egna tänkandet.

Skolans tradition, och även läroböckernas, är att visa och göra efter (genomgång, typexempel,
gör likadant). Om barnet inte klarar att göra likadant leder det till misslyckanden som
påverkar barnets självbild. Om barnet får pröva sin tanke, där det är intressant att de gör på
olika sätt och där de har möjlighet att lägga sin egen nivå, minskar risken för misslyckanden
och det blir lättare att bygga upp både kompetens och självkänsla.
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Relationerna mellan uppgifternas svårighetsgrad och elevernas motivation finns belagd i
forskning (Skolverket, 2003).Uppgifter som utmanar barns/elevers förmåga optimalt främjar
motivationen. Optimalt innebär att uppgifterna ska vara av en sådan svårighetsgrad att de kan
lösas med rimlig ansträngning. Skillnaden att lyckas eller misslyckas måste ligga i den egna
ansträngningen. Elever som upplever att uppgifterna ligger i nivå med deras förmåga, så att de
lyckas lösa dem med rimlig ansträngning, sporras ofta att gå vidare till nya problem, som de
många gånger letar upp själva. Tilltron till den egna förmågan utgör, enligt Skolverkets
enkätundersökning (Skolverket, 2003), den viktigaste faktorn för lusten att lära. God självtillit
tenderar att höja prestationerna utöver vad man ”objektivt” kan. Innehållet i arbete med
matematik måste uppfattas som relevant och begripligt. För förståelse och förmåga att
internalisera ny kunskap behöver eleverna kunna anknyta till något redan känt.

Lärarkompetensen, såväl den pedagogiska som ämneskompetensen, är den enskilda resurs
som har störst betydelse för elevers resultat (Gustavsson, J.-E. & Myrberg, E., 2002).
Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla kunskap och
som har tilltro till elevernas förmåga och kan anknyta till elevernas verklighet har avgörande
betydelse. Då många vuxna, även lärare, har dålig tilltro till sin matematiska förmåga och en
negativ syn på matematiken, är det av stor betydelse att lärare ges adekvat
kompetensutveckling, inte minst när det gäller matematikdidaktik. I ENRP:s fallstudie
framkom en rad gemensamma faktorer hos framgångsrika lärare i matematik för tidiga skolår.
(Nämnaren nr 4 2002). ( Bilaga  2)

En viktig faktor när det gäller lärande är att man förstår målen och syftet med sitt lärande.
Genom att utgå från läroplanerna och kursplanernas beskrivningar av uppnåendemål och
strävansmål kan man öka förståelsen för arbetet med matematiken och samtidigt öka
elevinflytandet genom att låta elevernas egna förslag till metoder och vägar för att nå målen få
en större betydelse. Detta förutsätter att man som lärare diskuterar och tolkar målen, både
tillsammans med kolleger och med eleverna. Det är här väsentligt att uppnåendemålen i
läroplanen inte skall utgöra en utgångspunkt eller inriktning för undervisningen, utan enbart
bör ses som en miniminivå när det gäller resultat (Baskunnande i matematik, 2003).

Skolverket föreslår i sin rapport (Lusten att lära – med fokus på matematik, 2003) en rad
åtgärder för att förbättra och utveckla undervisningen i matematik. Bland dessa märks
- Mer varierad undervisning.
- Större flexibilitet och anpassning till olika elevers förutsättningar vad gäller såväl

innehåll, arbetssätt, läromedel som annat arbetsmaterial.
- Ett relevant och begripligt innehåll.
- Större utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet.
- Fler inslag av tillämpningar och konkreta upplevelser.
- Fler representationsformer, som bild, musik, drama.
- Varierat arbetssätt med inslag av laborationer och experimenterande.
- Arbete både individuellt och i grupp.
- Gemensamma samtal kring olika sätt att tänka och lösa matematiska problem för att

utveckla begrepp och matematiskt tänkande, men också för att stärka elevernas självtillit
och tilltro till sin matematiska förmåga.

- En minskning av lärobokens dominans till förmån för olika läromedel och
undervisningsmaterial för att nå de nationella målen.

- Tydliga mål och syften och större möjlighet till elevinflytande.
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Problemlösning är inkörsporten till matematikens struktur. Språk och problemlösning hör
samman. Det är inte språket i sig, utan språkets logiska användning, som har betydelse i
matematiken. Språkuppfattningen måste alltid uppmärksammas och finnas med.

Allmän språkkunskap kopplat till barns inlärning av matematiskt språk:

• Grammatiska strukturer i kvantitativa sammanhang
- att komparera adjektiv ( stor, större, störst )
- verbens tempus ( gå, gick, gått )
- tids- och rumsadverb ( då, här )
- konjunktioner ( bindeord ) och prepositioner ( lägesord ) om tids-  och rumsrelationer.

• Kommunikation - att fråga och resonera om kamraters och lärares frågor och svar
• Kvantitetsord:

- Elementära kvantitetsord: alla, många, få, ingen, någon, lite, mycket
- Ordningsrelationer: den andra, näst sist, mellerst, den andra från höger, mer än, mest,

framför, ordningstal
- Likhetsrelationer: lika, lika många, samma, lika med
- Storleksrelationer: störst, mest, flest

Viktiga aktivitetsområden för matematikinlärningen kopplat till språkutveckling:

• Spontan kommunikation - barn berättar, beskriver och förklarar för varandra tillsammans
med läraren

• Vardagsproblem - Läraren låter barnen resonera i grupp eller individuellt. Problemen kan
finnas i verkliga händelser eller i sagor eller bilder, t ex ger och får, delar upp, köper,
säljer, kastar boll, gömmer eller hittar saker

• Uppdrag - ärenden som tränarminnet och uppmärksamheten, t ex hämta en bok, lämna en
boll, sätta två hästar och tre kor i sandlådan

• Dialoger vid sagostunder, t ex Hur många rövare i Kamomilla stad? Vad heter de tre
gårdarna i Bullerbyn?

• Pengar - hur mycket saker kostar
• Grammatiska strukturer - ordklasser och böjningsformer som används i matematik för att

uttrycka storleks-, likhets-, ordnings- och rumsrelationer mm
• Kvantitetsord - stimulera barnen att använda vanliga kvantitetsord som förknippas med

matematik.

Problemlösning

För att utveckla matematisk förståelse krävs att eleverna kan relatera matematiken till
verkligheten. Matematik tillämpad i vardagen kan handla om privatekonomi, media – nyheter,
sociala och biologiska villkor, fritid, estetik, konst, musik, samhällsekonomi, politik,
yrkesmatematik – matematik i jobbet. Det handlar om praktisk problemlösning, ofta
ämnesövergripande.
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För att kunna förstå och lösa ett problem måste man ha vissa kunskaper både inom det
matematiska och det språkliga området – behärska begrepp, ha tillräcklig läsförmåga och
läsförståelse – samt ha tillräcklig minneskapacitet. Man måste kunna definiera och klargöra
problemet, hitta en lämplig lösningsstrategi, genomföra strategien och utvärdera och
kontrollera resultatet. Om en elev uppvisar svårigheter när det gäller problemlösning bör alla
dessa komponenter analyseras för att man ska kunna komma fram till vari problemet består
och sätta in adekvat a åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

För att bli en bra problemlösare behöver eleven ha till gång till en rad strategier, vilka
sammanfattas i bilaga 3, Problemlösningsstrategier från A till Ö. Dessa strategier bör övas
och prövas tills eleverna har internaliserat samtliga strategier så att de kan välja för  uppgiften
lämplig strategi och naturligt använder sig av strategierna på ett systematiskt och adekvat sätt.
Även om strategiernas komplexitet  och abstraktionsnivå ökar från A till Ö är det viktigt att
komma ihåg att samtliga strategier kan vara användbara eller till och med nödvändiga på
samtliga nivåer i matematikundervisningen, beroende på uppgiftens art. De tre sista
punkterna, undersök om det finns fler lösningar, bedöm om lösningen är rimlig samt
kontrollera om du svarat på frågan bör ingå i all problemlösning från början.

Ett grundtema i matematikinlärningen är att eleverna får samtala om vardagsproblem.
Att använda sig av de problem  som uppstår naturligt i barns vardag har visat sig ge goda
effekter för att ge tilltro till det egna tänkandet och förmåga att lära sig matematik och att
använda matematik i olika situationer (Doverborg, E. & Pramling, I., 1995). För att lära sig
lösa problem måste man  först lära sig att uppfatta dem. Att göra problem synliga i vardagen
är en av pedagogens viktigaste uppgifter. Genom att ställa öppna frågor ges barnen en chans
att fundera vidare. Den vuxne bör samspela bara precis så mycket som behövs för att barnet
självständigt ska söka vidare mot nya lösningar. För att förbättra möjligheterna till kreativ
problemlösning rekommenderas följande (Doverborg & Pramling, 1995):
1. Se till att det finns material och aktiviteter som har tydliga mål och struktur. Genom detta

kan barn öka sin förmåga att arbeta med komplexa scheman i en självinitierad verksamhet
och på ett självbekräftande sätt.

2. Uppmuntra barnen att arbeta i par. Barns intellektuella nivå, liksom deras förmåga att lösa
problem, höjs när de arbetar i par, förutom att den sociala kompetensen höjs.

3. När personalsituationen tillåter: Uppmuntra den värdefulla dialogen mellan barn och
vuxen.

Lösningarna måste utgå från barnen precis som problemen. Barnets egna intressen och idéer
ska alltid vara utgångspunkten, även när den vuxne riktat barnets uppmärksamhet mot något
speciellt fenomen eller område. För att barnet ska ge uttryck för sina idéer och bli delaktiga är
det viktigt att de får tid att tänka och utveckla sina idéer.

Det är av stor vikt att fritidshemmen involveras i elevernas matematiska utveckling. Många av
aktiviteterna går att direkt koppla till utveckling av den matematiska förmågan. I byggleken
till exempel utvecklar barn bland annat rumsuppfattning, språk, känsla för form, matematiska
begrepp och förmåga till socialt samspel. Det är viktigt att ”tala matematik” och att läraren är
medveten om de ord som är viktiga för att kunna förstå och införliva matematiska begrepp,
t ex storlek, höjd- och längdrelationer. Det är viktigt att använda rätt begrepp, t ex färre i
stället för mindre om antal.
För matematik behövs både fantasi och kreativitet. Matematik handlar mycket om att
upptäcka mönster, se samband och finna lösningar. Att uppmärksamma barn på mönster är att
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göra dem medvetna om former i mönstret och att uppfatta delar i helheten. Att observera och
lägga märke till olika saker är en viktig komponent i problemlösning och därför är
iakttagandet av både det egna och andras skapande viktigt.

Läs – och skrivsvårigheter och lärande i matematik

Elever med läs- och skrovsvårigheter får oftast även svårigheter i matematik. Det matematiska
språket är mycket precist och uppgifterna i läroböckerna oftast kortfattade, så att alla ord
måste uppfattas och tolkas korrekt för att inte innehållet skall missuppfattas. Ofta kan elever i
läs- och skrivsvårigheter behöva hjälp med att tolka en kortfattad text i en uppgift. Elever som
kastar om ord, tappar småord eller har problem med avkodning och läsförståelse får svårt att
ta till  sig och förstå uppgifter i matematik. Lärare kan hjälpa eleverna att utveckla
läsförståelse i samband med matematik genom att:
• Tala matematik och använda korrekt terminologi i samband med problemlösning.
• Skapa en attityd hos eleverna av att ”läsa för att förstå” dvs uppmuntra och stärka

elevernas förväntan att texter ska ge mening och sammanhang.
• Uppmuntra eleverna att använda grafiska uttrycksformer som t ex bilder och diagram och

diskutera innehållet.
• Göra ordlistor över viktiga ord och hjälpa eleverna att utveckla sin läsning.
• Uppmuntra  eleverna att förklara viktiga delar i skriftliga frågor.

(Sterner, G. & Lundberg, I., 2002, s. 45)

Att förstå begrepp, regler och formler och ta till sig förklaringar i text kräver en helt annan typ
av läsning än om man läser en skönlitterär text, där en stor del av orden kan strykas utan att
man tappar innehållet och läsförståelsen. Att läsa aktivt och lära sig hur man bearbetar en text
i olika steg är något som särskilt elever i läs- och skrivsvårigheter behöver extra hjälp med.

Många ord och begrepp som läraren använder eller som förekommer i läromedlen är ord som
inte ingår i elevernas ordförråd. Man kan inte förutsätta att eleverna via genomgångar eller
läsning av läromedelstexter skall ta till sig nya insikter och begrepp i matematiken. Det är
viktigt att eleverna möter nya ord och begrepp i så många situationer som möjligt, och att man
som lärare följer upp och kontrollerar att eleverna förstått på ett riktigt sätt. Detta gäller alla
elever, men är särskilt viktigt när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter.

Att utveckla den matematiska förmågan

De svaga eleverna har betydligt fler missuppfattningar. Som exempel på missuppfattningar
kan nämnas att de använder regler och metoder mekaniskt, t ex flyttar decimalkomman eller
stryker nollor vid division . Eleverna har också svårt att välja rätt räknesätt när de löser
benämnda uppgifter. De har också i större utsträckning brister i begreppsförståelse, felaktiga
lösningsstrategier, brister i taluppfattning och svårigheter att hantera ovidkommande
information. Svårigheterna kan dessutom vara orsakade av mycket små, tillfälliga eller
varaktiga hörselnedsättningar, perceptionsstörningar eller läs- och skrivsvårigheter varför det
är av största vikt att analysera elevernas lösningar för att se vilken typ av svårigheter eleven
har.
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För att lyckas är det väsentligt att man har insikt och förståelse för vad matematik är, varför
man ska lära sig matematik och vilken nyttan med att kunna matematik är. Man bör föra
återkommande samtal med eleverna om detta liksom om deras syn på sitt eget förhållande till
matematik.
För att kunna möta barnet med lämpliga utmaningar i matematiken måste man ta reda på
vilken förståelse barnet har av matematik. På vilket sätt förstår eleven uppgiften? Förstår
han/hon den överhuvudtaget?
Förståelse inom matematiken innebär
- att förstå meningen med matematik
- att förstå djupet i matematiken
- att visa insikt i matematiken

Problemlösning är endast en del av matematiken. Matematiska begrepp är dessutom likheter
och skillnader, sortering, klassificering, storlek, längd, vikt, volym, antal, konstans,
mönsterkombinationer, färg, form etc. Eleverna bör göras medvetna om att alla helheter består
av delar som kan variera på många olika sätt. Att uppfatta olika mönsterkombinationer hjälper
barn att se de olika delarna i helheten. Mönsterseende kan ses som ett steg mot att uppfatta
antal. Man bör arbeta mycket med mönster av olika slag: konstruera egna, fortsätta ett
påbörjat mönster, leta mönster ute och inne och samtala om vad man ser och hur man tänker.
Barn som arbetat mycket med mönster, har lättare att upptäcka mönster i matematiken.

Att formulera frågor utvecklar språket och tänkandet. I stället för att ge en uppgift av den
traditionella typen, med information och en avslutande fråga kan man ge eleverna viss
information och be dem formulera frågor: Vilka frågor kan du ställa? Vad blir svaret? Och
därefter låta eleverna samtal om sina frågor och svar. Härvid lägger eleven själv nivån vilket
bidrar till att stärka tilltron till sina egna tankar och sin egen förmåga.

Det är viktigt att analysera hur eleven räknar: räknar alla, räknar på, härleder, eller med hjälp
av talfakta (”jag bara vet”). Elever i svårigheter fastnar lätt i att räkna på och behöver hjälp för
att komma vidare.

Det bör finnas riklig tillgång till laborativt material av olika slag. Detta används för att visa
modeller och skapa tankestrukturer. I förskolan, förskoleklassen och de tidigare skolåren är
arbetet med laborativt material ständigt förekommande, men ju högre upp man kommer desto
mindre tycks möjligheten att använda material bli. Ett exempel är i bråkundervisningen där
man oftast använder sig av bilder. Här visar också analyser av de nationella proven att bråk
och decimaltal är de områden som vållar störst problem för eleverna. Bråkbegreppet
introduceras vanligen genom bilder av delade cirklar och trianglar och genom att studera
dessa bilder förväntas eleverna förstå och lära sig vad bråk är. Det finns många olika sätt att
illustrera tal i bråkform och det är viktigt att eleverna får möta så många olika sätt som
möjligt: som del av en helhet, som del av ett antal, för att uttrycka en relation. Att ha
möjlighet att manipulera och pröva sig fram utgör en väsentlig del av inlärning och förståelse.
Om eleven först möter bråk i form av ”tårtbitar” finns risken att eleven uppfattar bråket som
formen på en halv eller en fjärdedels cirkel. En annan metod när eleverna ska träna bråk är att
skugga rutor och sedan ange hur stor del som skuggats. Här finns risken att eleven först
räknar de skuggade rutorna, därefter de oskuggade och sedan anger bråket som en relation
mellan de olika rutorna. Detta kan undvikas genom att man jämför med helheten. Genom att
låta eleverna arbeta med cuisenairestavar – laborera, jämföra och upptäcka
relationsförhållanden där helheten och delarna finns med från början – ges eleverna
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förförståelse till tal i bråkform. Barn upp till 9-10 års ålder kan ha svårigheter med att
integrera delen i helheten. Genom att använda sig av praktiska situationer med delning får
barnet den nödvändiga erfarenheten och insikten i relationen del – helhet, något som är
vanligt förekommande i förskolan, men mindre vanligt förekommande i grundskolan.

Mätning. För att barnen skall få förståelse för vad mätning faktiskt innebär bör man börja med
jämförelser av olika slag. Barnen kan få  i uppdrag att mäta ett föremål och ge förslag på vad
man kan använda att mäta med. Ofta blir förslaget en hand eller en fot. Härvid kan
jämförelser göras t ex mellan hur många fötter en sträcka är. Genom att barnen upptäcker att
det blir olika beroende på hur stora fötter man har upplever de också behovet av en gemensam
enhet. En annan fördel när man mäter med ett föremål är att det blir tydligt att det är samma
enhet som läggs ut upprepade gånger, något som kan vara svårt att uppfatta när man mäter
med linjal eller måttband.

Använd miniräknare. Härigenom får eleven möjlighet att koncentrera sig på de olika delarna i
uppgiften och vilka lösningsstrategier som är tillämpliga och användbara i stället för att lägga
all kraft på själva uträkningen. Detta är väsentligt inte minst för elever med nedsatt
minnesfunktion. Internationella undersökningar visar att eleverna förstår räkning bättre om de
får använda miniräknare. Att använda miniräknare leder till följande positiva
kunskapseffekter:
• Eleverna får bättre uppfattning om viktiga kunskapselement
• De väljer oftare rätt räknemetod
• De blir duktigare i överslagsräkning och huvudräkning
• De klarar numerisk räkning i stort sett lika bra (eller bättre)
• De har mycket mer tid för problemlösning
• De kan ägna mer tid åt matematiskt centrala ämnesområden

(Gran, 1998, s. 118)

Arbeta med styrda men öppna uppgifter. Furness (1998) ger exempel på arbete med geobräde:
” Ni får bara göra trianglar och de får inte korsa varandra. Hur många kan ni göra?” Här är det
viktigt att eleverna tidigare har arbetat  med geobrädet och att de har en viss kunskap om
trianglar.

Använd öppna uppgifter där eleverna själva kan lägga nivån, t ex svaret blir 19 – skriv alla
uppgifter du kan., additioner som blir 100, skriv uppgifter till ett tal, t ex 5 – eller öppna
frågor, t ex Fru Johanssons korg är tung. Vad har hon i den? Alla elever har möjlighet att lösa
uppgifterna utifrån sina förutsättningar. Här är det viktigt att låta eleverna samtala om hur de
tänkt.

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) har en mycket användbar hemsida,
där man kan få många bra idéer. På www.nctm.org finns både interaktivt material och förslag
till hur lektioner kan planeras och genomföras. I Nämnaren nr 2 2002 finns en rad exempel i
svensk översättning. (Bilaga 4).
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MATEMATIK I FÖRSKOLAN

Parallellt med detta arbete har jag inlett ett arbete med en lärakademi där deltagarna är lärare i
förskola och förskoleklass och där vi arbetar med att utveckla matematiken i förskolan och
förskoleklassen i förhoppning att på sikt förebygga matematiksvårigheter i skolan.
Utgångspunkt för arbetet har varit läroplan för förskolan, Lpfö 98, kopplad till Lpo 94 och
kursplanen i matematik.

Förskolans uppdrag:
.. med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.

(Lpfö 98 s. 9)

Utveckling och lärande
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt

att förstå sin omvärld
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse

för skriftspråk och förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktioner
• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och

tekniker
(Lpfö 98 s. 13)

Ingången i vårt arbete med barnen är: Vi har något att upptäcka tillsammans. Strukturen är
inte det viktigaste utan vi bör ha en hel rad aktiviteter som stimulerar det matematiska
tänkandet. Det är det matematiska tänkandet som är det primära, inte symbolerna. Det
viktigaste är att arbeta med matematiken i många olika aktiviteter och att man gör det utifrån
barnens premisser:
- att få barn att tala, reflektera och dokumentera
- att skapa nya situationer där det matematiska tänkandet kan utvecklas
- att ta tillvara mångfalden i barns tankar och idéer
Som pedagog måste man kunna uppfatta de naturliga situationer som uppstår och kunna
utnyttja dem, men också konstruera situationer som utmanar barnens matematiska tänkande.

Språket utgör grunden för att utveckla begrepp och matematiskt tänkande. Det mest
grundläggande är de rent språkliga begrepp som finns i bilaga 5 (Hägglund, 2002). Av dessa
är det ca 50 som ingår i våra 200 mest använda ord. Mycket forskning visar att stora delar av
de fel som begås och de svårigheter eleverna har i matematik inte är matematiska, utan
snarare beror på brister i språk, läsförmåga, förmåga att se mönster o s v. Detta indikerar att
det är i förskolan som arbetet med att utveckla förmågan att tillägna sig matematiken måste
grundläggas. Detta framgår även av Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på
matematik (Skolverket, 2003). Såväl forskning som erfarenhet visar att barns första möte med
matematik är betydelsefull för synen på både matematik och matematikundervisning i den
fortsatta skolgången.

Det är väsentligt att vi får fram en ny syn på matematiken i förskolan, så att man inte bara ser
den som arbete med tal och siffror, utan mera som ett förhållningssätt, ett sätt att relatera till
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verkligheten. I förskolan arbetar man sedan länge med barns språkutveckling. Det handlar om
en ökad medvetenhet om hur denna språkutveckling också påverkar det matematiska
tänkandet hos barnen, att se matematiken omkring sig - att ta på matteglasögon på sig själv,
barn och föräldrar och att sätta ord på matematiken. För att matematik ska bli ett begripligt
och användbart språk är det viktigt att barnen får möta matematik i många situationer.

För små barn är matematik inte räkning. Det är ett sätt att hantera verkligheten.
Man tänker alltid rätt utifrån de begrepp och erfarenheter man har. Barnen måste ges
möjlighet att utveckla förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen.
Genom att låta barnen lösa konkreta uppgifter utifrån sina egna erfarenheter upptäcker de
samband och sätter ord, som är deras egna och ingår i deras aktiva språk, på de matematiska
begreppen.
Genom att föra in matematiken  i temaarbetet på ett medvetet sätt utvecklar barnen sin
förmåga till problemlösning. Det är viktigt när man löser problem i grupp eller "laborerar" att
man pratar om vad man gör. Låt barnen få förklara, beskriva och berätta vad de gör och hur
de tänker.
- Godta barnens svar.
- För en dialog med varje barn kring deras förslag till lösning. Barnens dokumentation är

viktig!
- Synliggör mångfalden i barnens tankar.

Barn upp till sex-sju års ålder diskuterar och argumenterar i allmänhet inte med varandra
kring sina lösningar, utan här måste de vuxna gå in och ställa de "rätta" frågorna.

Matematik handlar om tänkandet, förmågan att se och förmågan att strukturera världen. Det är
det matematiska tänkandet som är det primära, inte de matematiska symbolerna.
Symbolerna är ett sätt att beskriva räkneoperationer och beskriva deloperationer och
därigenom underlätta räknandet. Ofta går vi den andra vägen och börjar med symbolerna.
Matematik är när vi fokuserar på ett speciellt sätt om världen, t ex antal eller mönster. Det
handlar om antal och tal, om att uppfatta rummet, om att hitta sätt att lösa problem. grunden i
matematiken är problemlösning, ganska vitt tolkat.
Det är viktigt att barnen får tillfälle att resonera, att utveckla sina egna metoder, sitt sätt att
göra det på, så att de får tilltro till sin egen förmåga. Det handlar inte om att göra efter. Om
man inte klarar att göra efter tappar man tron på sig själv och få ämnen lämnar sådana spår av
dåligt självförtroende som matematiken.
Med fokus på obenämnda tal, som 2+3, startar problemen för många barn En sådan uppgift är
helt abstrakt. Om man inte har erfarenheten i botten, så att uppgiften blir begriplig, blir
erfarenheten att manipulera siffror i stället för matematisk förståelse.

Det viktigaste för läraren är att vara följsam. Regelbundet arbete med problemlösning har
effekt - barn blir mer kompetenta. Detta visar undersökningar gjorda i USA (Holgersson, I:,
2003). När man får arbeta på sin egen nivå får man tilltro till sin förmåga att lösa problem.
Förskolebarn löser aldrig problem som de inte begriper. Efter 5-6 år i skolan har många barn
förlorat tilltron till sin förmåga att lösa problem och försöker även lösa problem som de inte
begriper.

Barns matematiska kunnande uppkommer inte i och med att de tillägnar sig talbegrepp och
förstår innebörden i positionssystemet. Utvecklingen börjar vi mycket tidig ålder, då barnet
möter olika former av matematiska begrepp genom fysiska och språkliga aktiviteter. I lek och
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samtal tillägnar sig barnet förståelse av form, storlek, mängd och massa och lär sig gruppera,
sortera och göra jämförelser. För att barnet ska uppnå förståelse för tal och tillägna sig
grundläggande aritmetiska färdigheter krävs att den tidiga matematiska förståelsen integreras
med kunskaper om tal och räkning.

Det är fel att säga att barn har eller inte har talbegrepp. Talbegreppet finns och utvecklas.
Lakoff & Nunes (2000) (Holgersson, I., 2002) har undersökt matematisk förmåga hos
spädbarn. 3-4 dagar gamla barn kan skilja på 2 och 3 föremål. Vid 4-5 månader kan de addera
1+1. Vid ett halvt års ålder kan man klappa 1,2,3 och barnet vet att det blir fler.
Många djur har antalsuppfattning. Det som skiljer oss åt är att vi kan använda redskap -
räkneramsan.
En ett-tvååring kan utifrån sina erfarenheter plocka till sig den största, näst största osv av ett
antal trasiga kakor.
Tvååringar klarar: Du får ta tre russin. Barnen tar 1+1+1, 1+2, 2+1 eller 3 nävar.
Man måste jobba länge med talen 1,2,3. Blir det fler är det många.
Två-tre-åringar har en uppfattning om små tal - upp till tre, mellanstora - 4-6 - och stora tal - 7
och uppåt.
Antal som visas under en mycket kort stund ger ändå en uppfattning om ungefär hur många
det rör sig om. Det går lättare om det är strukturerat i grupper. I princip kan vi bara direkt
uppfatta 3 föremål, därefter handlar det om uppskattning. Även sexåringar har en rimlig
uppfattning. Det är betydligt svårare att avgöra antalet när man snabbt visar ett antal föremål
utspridda över en yta om dessa är ostrukturerade än om de är grupperade. 1, 2 eller 3 föremål
är lätt att se, liksom 4 (2+2). Någonstans vid 5 går gränsen för vad man snabbt kan uppfatta.
När vi grupperar talen i 2, 3 eller 4 använder vi vår förmåga att se små tal. När vi känner igen
femman och sexan på tärningen handlar det om vår förmåga att känna igen en bild.

Räkneramsan är en språklig funktion, pekandet en motorisk och strukturerandet en spatial
funktion. Från början är inte räkneramsan en mental aktivitet utan en motorisk.
För att kunna räkna måste man kunna en ramsa, och kunna den så bra att man "inte behöver
tänka".
Det är viktigare att stimulera till olika aktiviteter där barnen får anledning att använda
räkneramsan än att vi lär ut den. Vi behöver inte lära ut att ramsan börjar på ett, det upptäcker
barnet ändå. Notera om det inte tar talen i rätt ordning, men korrigera inte i första taget. Det
som utvecklar ramsan är att få använda den vid problemlösning. (T ex Du har 4 kastanjer och
får 3 till. Hur många har du sedan? Dramatisera.)

Utifrån ovanstående teoretiska bakgrund har vi lagt upp arbetet i lärakademin. För att
matematik skall bli ett begripligt och användbart språk är det viktigt att barnen får möta
matematik i många situationer.
- Utmana barnens matematiska tänkande genom att ställa frågor i de naturliga situationer

som uppkommer. Tänk på att alltid gå in i leken på barnens premisser.
- Ta reda på barns uppfattningar om matematik genom intervjuer, observationer och

videoinspelningar. Att ha kunskap om observation av lek och om matematik är en
förutsättning.

- Lyft fram problem med flera svar. Gör barnen uppmärksamma på olika lösningar genom
att fråga hur de tänkt/gjort och uppmana dem att titta på hur kamraterna gjort för att
komma fram till en lösning. Uppmana dem att försöka komma på flera lösningar.
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- Arbeta systematiskt med dokumentation som ger barnen tillfälle att reflektera över vad de
gjort, t ex genom att göra bilder som beskriver vad de gjort. Genom barnens bilder,
observationer och vår egen dokumentation ges vi möjlighet att utveckla vårt arbete.

- Skapa en miljö som uppmuntrar till att arbeta med matematik, lösa matematiska problem
och använda matematiska begrepp.

Kom ihåg!
- Ta del av aktuell forskning
- Våga pröva nytt
- Utbyt idéer och erfarenheter
- Prata matematik med barnen
- Arbeta med kreativ problemlösning
- Träna matematiska begrepp i alla situationer
- Dokumentera
- Upptäck matematiken i vardagen
- Gör klart vad du vill att barnen ska utveckla för förmågor och föreställningar.
- Barnen möter begreppen på olika nivåer i olika aktiviteter. - Har de med alla delar?
- Det är inte stoffet som ska struktureras, utan barnens tankar omkring stoffet.
- Berätta för föräldrarna vad ni gör och varför, så de kan fortsätta samtalen hemma.

Deltagarna i lärakademin lägger sedan upp arbetet med att utveckla matematiken i förskolan,
samla  förslag till övningar, byta erfarenheter, pröva och utveckla arbetet med matematik i
förskolan.

Arbetet i lärakademin inleddes i oktober 2002 och beräknas fortgå t o m 2004. Redan i
utvärderingen av arbetet som gjordes i maj 2003 vittnade samtliga deltagare om ett förändrat
förhållningssätt till matematiken i förskolan, liksom de framsteg barnen gjort.
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