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Abstract 
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områden; inlärningsstilar där fyra grundtyper beskrivs och en litteraturstudie där det framkommer vilka 
begrepp som är viktiga för att få den förförståelse som krävs längre upp i årskurserna.  
 
I resultatdelen finns 10 olika lektionsförslag som utvecklar och befäster barns kunskaper om taluppfattning. 
Övningarna har jag provat i olika barngrupper för att kunna ta till mig de oförutsedda saker som kunde hända 
under lektionen. Till varje lektionsförslag finns anvisningar vad respektive övning tränar och vilka lärstilar 
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1.Bakgrund 
 
 
Under min sista praktik genomförde jag och min praktikkompis ett arbetsområde i 
matematik i år 3-4 och vi fick se hur roligt barnen tyckte det var att arbeta praktiskt i 
matematik. När vi sedan kom till år 7-8 såg vi mer traditionella matematiklektioner där 
tiden ägnades åt att räkna i boken. Eleverna var inte motiverade och kunde inte se någon 
koppling till verkligheten. Det var väl därför det var så ointressant för dom. Hos små barn 
är matematiken lust och glädje, men varför är det så svårt att få dem att behålla den 
känslan? Någonstans på vägen blir matematiken alltför teoretisk och de som inte lärt sig 
det matematiska språket tidigt halkar efter ännu mer. Matematik kan vara roligt och det 
måste också befästas tidigt. 
 
Jag tror att förskolans nya läroplan kan öka intresset för matematiken hos de yngsta 
barnen, där både förståelse och attityder grundläggs. 
 
I styrdokumenten står följande strävansmål att eleven ska: 
 
                Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med 
                hjälp av olika material och tekniker.  
                Utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik  
                i meningsfulla situationer. 
                Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 
                tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 
                                                                                                                 
                                                                                                                  (Lpfö 98 sid. 13) 
 
Det första läraren måste ta reda på är vad eleverna kan och vilka uppfattningar dom har 
dvs., vilka förkunskaper dom har. När läraren sedan vet deras förutsättningar och 
möjligheter kan hon eller han lättare anpassa sin undervisning utifrån situationen. 
 
Jag inser mer och mer hur viktigt det är att barnen har en stabil och gedigen grund att stå 
på för att kunna gå vidare i matematiken. Redan på ett tidigt stadium gäller det att ge dom 
grundkunskaper så att de får begreppen klara för sig. Eleven måste också ges tillräckligt 
med tid för att kunna befästa de viktiga och grundläggande momenten. Ibland tror jag tiden 
inte räcker till för man måste hinna med andra saker som står på schemat just då. Men 
varför inte vara mer flexibel och låta det ta den tid som behövs oavsett om det drar ut på 
tiden. Som klasslärare kan jag ju låta eleverna jobba klart och tänka färdigt, innan de börjar 
med nästa ämne. 
 
De fyra kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet talar också för att 
man bör ägna mycket tid till att förankra kunskaperna. För att få förståelse och färdighet 
krävs att man får tillfällen att öva om och om igen och det är först då som  eleverna får den 
förtrogenhet som eftersträvas. 
 
Något som ligger i tiden är den forskning som bedrivs angående lärstilar. Efter en 
föreläsning på lärarhögskolan väcktes mitt intresse och det finns en hel del skrivet om det.  
Inlärningsstilarna knyter an till de lektionsförslag jag tagit upp och eleverna får där 
använda alla sina sinnen. 
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2. Syfte och frågeställningar. 
 
 
Arbetet ska leda till att jag i min kommande undervisning från förskoleklass till år tre, 
bättre ska kunna ge mina elever en bra grund att stå på och att de ska uppleva glädje och 
tillfredsställelse när de klarar olika frågeställningar. Jag vill att eleverna ska utveckla 
grundläggande kunskaper och färdigheter så att de kan befästa den förförståelse som krävs 
längre upp i årskurserna. Då ökar självförtroendet och de blir motiverade att ta in nya 
begrepp i matematiken.  
Jag vill också samla på mig material som jag vet fungerar, även om jag måste modellera 
om så det passar min klass och mina förutsättningar. 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 
Hur kan jag som lärare arbeta för att befästa talbegrepp och taluppfattning ute i klasserna 
enligt litteraturen? Hur lär sig barn? Vilka övningar kan jag använda för att utveckla 
barnens grundläggande kunskaper? 
 
 
3. Metod. 
 
För att få svar på mina frågor har jag läst litteratur i ämnet. Det finns mycket skrivet om 
taluppfattning, så jag fick begränsa mitt läsande. Jag har valt ut olika övningar och 
anpassat dem så att de går att genomföra i ett klassrum. Jag har varit ute i grundskolan och 
provat övningarna i barngrupper. Skolan är en F – 9 skola med 600 elever. 
Upptagningsområdet är huvudsakligen villor och man har nära till Göta kanal och sjön 
Boren.  
Anledningen till att jag valde denna skola är att jag känner igen nästan alla barn till namn, 
vilket jag ansåg skulle underlätta vid genomförandet av övningarna. Lärarna valde ut de 
barn jag skulle få träffa och satte ihop de olika grupperna. Jag ansåg det lämpligast, 
eftersom dom känner barnen bättre. I grupperna var det en jämn fördelning av pojkar och 
flickor.  
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4 Litteraturstudie 
 
 
4.1 Inledning. 
 
Litteraturstudien tar upp hur man kan arbeta med att utveckla taluppfattning hos de yngre 
barnen, från förskoleklass till år tre. Begreppet taluppfattning omfattar på de lägre 
stadierna hur barn uppfattar ett antal, att beteckna talet och deras förmåga att dela upp detta 
tal på olika sätt. För att på bästa sätt befästa dessa kunskaper har jag även valt att fokusera 
på hur barn lär och litteraturen beskriver här fyra olika grundstilar. De övningar som finns 
med i kompendiet grundar sig till stor del på att eleverna använder flera av sina sinnen för 
att försöka lösa alla uppgifter. 
 
 
 
4.2 Styrdokument 
 
 
Vad säger våra styrdokument om hur vi ska arbeta med matematik? Vad är målen för 
matematik i grundskolan? 
 
Ur Lpo. 
 
Mål att sträva mot: 
 
”Skolan ska sträva efter att varje elev  
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 

och lösa problem.”                                                       
                                                                                          (Lpo 94 sid. 9)      
 
Ur grundskolans kursplaner och betygskriterier.         
 
Ämnets syfte och roll i utbildningen: 
 
” Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” 
                                                                                           (Skolverket, 2000 a, sid. 26) 
 
Enligt kursplanen i matematik  står det följande i strävansmålen:  ” … att eleven utvecklar 
sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,”. 
                                                                                          
                                                                                           (Skolverket, 2000 a, sid. 26) 
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Ämnets  karaktär och uppbyggnad: 
 
” Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattat skapande, utforskande 
verksamhet och intuition.” 
” För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematiska begrepp, metoder och 
uttrycksformer.”  
                                                                                          (Skolverket, 2000 a, sid. 27)                                            
Bedömningens karaktär: 
 
” Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande 
för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola 
och samhälle, till exempel förmågan att upptäcka mönster och samband, föreslå lösningar, 
göra överslag, reflektera över och tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet. 
Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet 
och färdighet. 
                                                                   
En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt och 
skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med stöd av konkret material 
och bilder.”  
                                                                                         (Skolverket, 2000 a, sid. 29) 
 
 
Som framgår av citaten så ingår det klart och tydligt i strävansmålen att eleven ska 
utveckla sin tal- och rumsuppfattning samt lära sig förstå och använda den. 
Styrdokumenten betonar också att eleverna måste ges tillfällen att sätta sig in i 
matematikens mångfald. 
 
I kursplanerna betonas vikten av att låta eleverna få tillfälle att formulera och lösa olika 
problem samt att diskutera och bedöma olika typer av information. 
 
 
 
4.3 Inlärningsstilar. 
 
Om inlärningen är lustfylld och rolig, så är det lättare att fånga eleverna och det finns 
många bevis på att det är genom lek som många lär sig. Det gäller att lista ut hur barn lär 
bäst och låta barnen göra på det sätt som tilltalar dom, för då finns både motivationen och 
självförtroendet där.1 
 
Barn lär sig med alla sinnen och inget sätt är bättre än det andra. Ofta har man dock ett 
sinne som är mer utvecklat än de andra. 
 
Enligt författarna Lena Boström och Hans Wallenberg finns fyra typer av inlärningsstilar: 
visuell – lär sig bäst genom synsinnet, vill läsa sig till informationen; auditiv – lär sig via 
hörseln, vill höra informationen; kinestetisk – lär sig via känslor eller praktiskt arbete, blir 
berörd känslomässigt och taktil – lär sig med händerna och känseln. 
 
                                                                 
1 Boström, E & Wallenberg, H. Inlärning på elevernas villkor. (1997). 
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Det Boström och Wallenberg beskriver i sin bok är en generalisering av olika grundtyper 
för respektive inlärningsstil. Varje stil har fått sig tillskriven en elev för att gör det mer 
verklighetstroget.  
 
• Den visuella eleven är arbetsam, ordentlig och tittar på läraren vid genomgångar. Hon 

blir fort klar med sina arbetsuppgifter och tar sig då an extrauppgifterna med glädje. 
Lär sig bäst när hon läser, ser på bilder eller diagram. 

 
• Den auditive eleven är pratig och vill ha mycket social kontakt. Vid inlärning lutar hon 

huvudet något och gör rytmiska rörelser med fot eller hand. Lär sig bäst genom ljud, 
musik, samtal och diskussioner. 

 
• Den kinestetiske eleven uppfattas som bråkig, bullrig och okoncentrerad. Eleven 

ifrågasätter alltid varför han eller hon  ska lära sig saker och ting. Lär sig bäst när han 
eller hon är delaktig, rör sig, experimenterar och upplever. 

 
• Den taktile eleven fingrar alltid med något, men har annars en stillsam framtoning i 

klassrummet. När han eller hon har ordet så vet han eller hon exakt vad som ska sägas 
och hur, även om det tar lite tid. 

 
Att lära eleverna att använda flera sinnen förbättrar deras inlärningsförmåga. Det kan vara 
små förändringar i arbetssätt eller vid redovisningar som skapar nya möjligheter för 
eleverna. 
 
Tänkvärt är att som lärare inte prata samtidigt som man skriver på tavlan eftersom visuella 
elever missar det som sägs och de auditiva tar till sig inte informationen på tavlan. 
 
 
 
4.4 Taluppfattning parallellt och sammanvävt. 
 
 
Anthony Furness menar att utvecklingen av ett barns taluppfattning tränas på många plan 
och under många år.2 Här är några exempel:  
 
• Förmågan att samla på föremål (t ex stenar) och sedan sortera och gruppera dem utifrån 

likheter och olikheter (runda stenar i en hög och kantiga i annan). 
• Att bilda par av föremålen – (en stor sten och en liten sten). Det är lika många stora 

som små . 
• Att specificera hur många – till en räkneramsa behöver man bilda räkneord. Föremålen 

bildar par med orden och därmed kan man räkna antalet. 
• Genom att gång på gång räkna föremål stärker antalsuppfattningen. Räkneorden får så 

småningom en egen innebörd. 
• Slutligen skrivs talen med siffror. Detta gör det lättare att räkna.    
 
Furness poängterar att taluppfattningen inte kan ses som en steg-för-steg process, utan 
inlärningen sker parallellt och vävs samman med de erfarenheter barnen har med sig.  

                                                                 
2 Furness, A. Vägar till matematiken. (1998). 
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Sortering och klassificering är det första barnen kommer i kontakt med när de sorterar, 
kombinerar, separerar och ordnar med saker från deras vardag. Ett barn som plockar 
blommor på en sommaräng eller väljer ut gula saker före de andra färgade har gjort ett 
medvetet val och sorterat efter att ha iakttagit föremålen. Måttbegrepp som långa och korta 
kommer i första ledet för att sedan utökas med variationer som: kort, lite längre, ännu 
längre, längst. Att kunna lägga saker i ordningsföljd gör att man lagt grunden till 
förståelsen av talbegreppet. 
 
Situationer där parbildning äger rum sker dagligen. Att ett par skor, ett par vantar, en kniv 
och en gaffel hör ihop det vet barnen utan att kunna räkna. Föremålen kan sedan paras ihop 
med räknorden. I dessa situationer kan även ordningstal tränas. Rytm och sekvens övas i 
sånger och ramsor. I räkneramsor övar barnen ordning och detta kan sedan kopplas till 
antal och aritmetik. Barn som räknar ”hur många” pekar gärna med fingrarna, men efter 
hand kan de gruppera föremålen utan att räkna dem. 
 
 
 
 
4.5 Talbegreppet steg för steg.  
 
 
Gudrun Malmer skriver att forskaren Piagets huvudtanke när det gäller utveckling av 
kunskap är att den utvecklas ur erfarenhet av den handling som vi utför. Detta medför att vi 
måste finna former för ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematik inte bara i de 
lägre åren utan genom hela skolgången. Viktigt är också att de laborativa inslagen ses som 
naturligt för alla och inte något som tas till för de ”svagare” eleverna och därmed 
förknippas med något som används när man inte kan. En processkedja som Malmer 
rekommenderar är följande: 3 
 
 
   ”TANKE                             Utnyttja barnens erfarenheter. 
 
     HANDLING                      Låta barnen arbeta med material. Rita. 
 
     SPRÅK                              Vardagliga ord. Utöka barnens ordförråd. 
                                                Successivt införa terminologiska uttryck. 
 
     SYMBOLER                     Införes först sedan begreppen blivit förankrade. 
                                               Öva att ”läsa” och tyda matematiska utsagor. 
                                               Huvudräkning. Överslagsräkning. 
 
     ALGORITMER                 Lämpligt redovisningssätt.”            
                                                                                              (Malmer 1992 sid. 22.) 

                                                                 
3 Malmer, G & Kronqist, K-Å. Räkna med barn. (1993). 
  Malmer, G. Matematik – ett glädjeämne. (1992). 
  Malmer, G. Bra matematik för alla. (1999). 
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Enligt Malmer är det många olika komponenter som ska samspela och fungera för att ett 
barn ska erhålla en stabil taluppfattning. Hon menar också att vi som lärare inte ska införa 
matematiska symboler, därmed också siffror, innan barnen fått en säker taluppfattning. 
 
Malmer beskriver utvecklingen av talbegreppet i flera steg: 
 
Klassificering – Förmåga att kunna jämföra föremål och därmed kunna observera likheter 
och olikheter. Att hitta gemensamma egenskaper som t ex färg, form, storlek, tjocklek och 
att sortera saker utefter olika egenskaper. Förskolebarn har svårt att ta hänsyn till mer än en 
egenskap i taget, enligt Piaget. Därför är konstanta egenskaper som form och färg lättare än 
relativa egenskaper som längd och storlek.    
 
Parbildning – Här gäller det att samordna ett föremål från en gruppering med ett föremål 
från en annan gruppering och  bilda par. Uttryck som fler än och färre än kommer också till 
användning här. 
 
Ramsräkning – Fungerar som vilken ramsa som helst. Blir det avbrott i ramsan börjar  
barnen om från början igen eftersom de måste göra den i en följd. 
 
Räkneorden i räkneramsan – Genom att låta barnen räkna upp ett antal föremål till det 
sista i raden får de uppfattning av det sist nämnda.  
 
Kardinaltal – Här lär sig barnen begreppet antal och det gäller att oavsett storlek och 
utseende kunna se hur många saker det finns.  
 
Serial räkning – Att ordna ett antal objekt. Detta kan ske efter många principer, men det 
lättaste är att ordna en egenskap från den minsta till den största eller tvärtom. Barnet måste 
här kunna jämföra och de kan öva uttryck som: större än, mindre än osv. Serial räkning är 
nödvändigt att lära sig för att utveckla talbegreppet.   
 
Räkneord som mätetal – Tal får en annan betydelse när det sätt in i sammanhang med  
deciliter och kilogram. Dessa räkneord borde få mer uppmärksamhet eftersom det är 
vanligt förekommande i vardagen.  
 
Räkneord som ordningstal – Idag används ordningstal inte av den yngre generationen, 
istället är det ord som ”etta” och ”trea” som förekommer. Genom att öva datumen i 
almanackan med barnen och låta dem berätta om sina födelsedagar så tränas dessa 
räkneord. 
 
Räkneord som identifikation – Hit hör personnummer, telefonnummer, busslinjer och 
koder av olika slag. 
 
För att få en stabil taluppfattning ska många pusselbitar falla på plats och alltför ofta 
saknar barn flera bitar. Trots detta kan en del barn få fram korrekt svar, även om de inte har 
begreppet klart för sig. Här kommer osäkerheten in och självförtroendet börjar att svikta. 
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Malmer poängterar att det finns brister som man bör uppmärksamma och åtgärda 
omedelbart: 
 
• Räkneordens ordning i räkneramsan. Här kan man ställa frågan: Vilket tal som kommer 

närmast före ett tal eller närmast efter ett tal? 
• Samordningen mellan räkneorden och pekräknandet. Oftast räknar fingrarna fortare 

och siffrorna hänger inte alls med. 
• Antalsbegreppet hör samman med samordningen. Eleven vet inte om antalet avser alla 

tal eller enbart det sista. 
• Antalskonstans. Här är det svårt att skilja på antal och de egenskaper som objekten kan 

ha, färg, form eller gruppering. 
 
Enligt Malmer väljer lärare ändå ganska ofta att tidigt sätta en bok i händerna på eleverna 
där sifferräkning och enkla räkneexempel ingår. Anledningen till detta kan vara att lärarna 
känner en osäkerhet vad det gäller att aktivera eleverna. Rent organisatoriskt kan det också 
vara lättare att förse dem med uppgifter som inte kräver muntliga instruktioner. Oftast 
frågar  elever och föräldrar själva efter matematikböcker att räkna i. Siffror och så kallade 
fylla- i-övningar hör ju till matematiken. Dessa uppgifter ger signaler att det bara är 
mätbara resultat som räknas, skriver Malmer. Men kan lärarna få insikt i hur stimulerande 
kreativ och muntlig matematik kan vara så är mycket vunnet. Det gäller att ta vara på 
barnens informella kunskaper, tillföra dem viktiga begrepp och utveckla en språklig 
beredskap som de senare i livet har stor nytta av. 
 
 
 
4.6  Att uppleva tal med alla sinnen. 
 
Ann Ahlberg skriver att läraren måste utgå från barnens tidigare erfarenheter och sedan 
vidga deras erfarenhetsvärld genom upplevelser som bidrar till att deras nyfikenhet och lust 
att lära stimuleras.4 Om barn tidigt får uppfattningen att matematik bara handlar om siffror, 
beräkningar och att ge rätt svar, så finns det en risk att de inte förstår vad matematik går ut 
på. När eleverna ställs inför olika problem så vågar de inte prova nya vägar och använda de 
strategier som de tänkt ut. Detta kan leda till att upptäckarglädjen och kreativiteten aldrig 
får någon möjlighet att utvecklas, menar Ahlberg.  
 
Redan små spädbarn kan skilja på mönster med två och tre prickar och på engelska kallas 
denna förmåga för ”subitizing” men Ahlberg föredrar att kalla det för ”det omedelbara 
uppfattandet”. Barnet tillägnar sig inte matematisk förståelse i någon formell mening, men 
upplevelserna bidrar till en intuitiv kunskap som tillämpas när barnet utvecklar sitt 
matematiska tänkande. När barn blir äldre använder det detta med tärningar och 
strecksymboler, som  mönster där vi direkt kan se vad antalet är utan att räkna.  
 
Barn som har svårt att direkt se talen med ögat kan behöva räkna med andra sinnen än 
ögonen. Istället för att räkna föremålen bör eleverna få möjlighet att uppfatta talen taktilt 
och auditivt. En studie med sexåringar som Ahlberg gjort visar att barnens sinnliga 
erfarande var av avgörande betydelse för att få förståelse för talens innebörd. Den visar på 

                                                                 
4 Ahlberg, Ann. Matematik från början, Nämnaren tema. (2000). 
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att talen uppfattas som räkneord, omfång, positioner i talsekvensen och som sammansatta 
enheter. 
 
 
Utifrån den här aktuella studien drog Ahlberg följande slutsats: 
 
          Att barns utveckling av grundläggande talbegrepp inte endast  
           är en fråga om  kvantifiering av föremål eller att räkna på talraden. 
           Det rör sig inte heller enbart om att utveckla det  logiska tänkandet.  
           Istället är det en fråga om att utforska olika aspekter och kvalitéer 
           hos tal – att uppleva tal med alla sinnen. 
 
                                                                                 (Ahlberg, 2000, sid. 47) 
 
 
När räkneboken gör entre gäller det att det inte blir ett alltför stort steg från verkligheten 
påpekar Ahlberg. De nya arbetsuppgifterna kanske inte alls är kopplade till tidigare 
erfarenheter från vardagslivet. Läroboken idag används på ett annat sätt än förr, det viktiga 
är inte att se till antalet räknade sidor utan se till vad barnen har lärt sig. Har eleven förstått  
så kan han eller hon gallra bland uppgifterna och sedan det är befogat att gå vidare till 
nästa område. 
 
I många klassrum styr läroboken undervisningen och det känns tryggt att utgå från den. 
Men om man vill ändra arbetssätt och inte utgå från den längre kräver detta tydliga mål 
med fast struktur och organisation.    
Frågor som läraren bör ställa sig, enligt Ahlberg är: ”Vad skall barnen lära i matematik de 
första skolåren? Vad kan vi arbeta med tillsammans i klassen? Vad kan barnen själva ta 
ansvar för och arbeta med i egen takt?”(Ahlberg, 2000, sid. 21).   
 
Begreppet taluppfattning och barns förståelse för tal omfattar följande punkter: 
 
•   förståelse för tals betydelse och storlek, 
•   förståelse för tals relativa storlek, 
•   kännedom om tals delbarhet, 
•   förståelse för och användning av räknelagarna.       
                                                       
                                                                                           (Ahlberg, 2000, sid. 39). 
 
Enligt Ahlberg råder olika aspekter av det matematiska tänkandet. Några forskare betonar 
vikten av räknandet av talsekvensen medan andra fokuserar på det logiska tänkandet.  
 
Ahlberg framhåller också ett behov av diskussion kring innehåll och arbetssätt i förskola 
och skola. Det känns angeläget att det finns en samsyn på barns utveckling och hur arbetet 
i förskoleklasserna bedrivs. För att komma fram till en verksamhet som bedrivs på barnens 
villkor istället för skolans. 
 
Det känns viktigt att uppmärksamma de bilder och fördomar som finns i vårt samhälle om 
vad matematiskt kunnande innebär och vilka som har detta kunnande, anser Ahlberg. 
Föreställningar om att flickor har svårare att lära matematik än pojkar finner inget stöd 
inom aktuell forskning. Många vuxna har också föreställningar om hur undervisningen 
borde gå till och de utgår då från det som de varit förtrogna med från sin egen skoltid. 
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Oftast efterfrågas skriftliga prov och tester. Men tester mäter inte nyfikenhet, kreativitet, 
intresse och ihärdighet, som är viktiga egenskaper när man använder matematik, framhåller 
Ahlberg. 
 
Matematik möter barn i alla olika sammanhang och ett sätt att lära är av varandra. 
Möjligheten finns att fler elever vågar pröva sig fram om de upptäcker att man kan tänka 
på olika sätt. 
 
 
 
4.7 Sammanfattning. 
 
Taluppfattning har stor betydelse för elevernas förståelse i matematik. Litteraturen pekar 
på en mängd faktorer som bidrar till att utveckla och befästa elevernas taluppfattning. 
Malmer förordar att talbegreppet följer en steg-för-steg process där eleverna följer en viss 
ordning när olika begrepp tränas. Furness menar däremot att talbegreppet tränas på många 
plan och under många år. Inlärningen sker parallellt och vävs samman med de erfarenheter 
barnen har med sig.  
 
Enligt Lpo 94 ska skolan sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära. Vilket 
kan tolkas som att lärarens uppgift är att ge eleverna olika metoder för att utveckla sitt 
lärande.  
 
Hur lär då barn? Boström och Wallenberg anser att undervisningen bör baseras på 
människans olika sinnen. Människor är olika och lär sig därför på olika sätt. Det gäller att 
utgå från elevernas individualitet och deras olika behov. Boström och Wallenberg be-
skriver i sin bok fyra olika lärstilar; visuell, auditiv, kinestetisk och taktil.  
 
Litteraturen tar också upp vikten av att få tala matematik. Om eleverna får prata kan de på 
ett helt annat sätt bli uppmärksamma på sitt eget tänkande och även få se exempel på hur 
andra går till väga. Även Ahlberg ser möjligheterna i att eleverna genom att pröva sig 
fram, upptäcker att man kan tänka på olika sätt. 
 
Litteraturstudien ligger till grund för övningarna på så sätt att jag läst vad taluppfattning 
omfattar. Därefter har jag valt ut övningar som tränar de olika begrepp som Furness, 
Malmer och Ahlberg förespråkar. 
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5 Resultat.  
 
 
I detta kapitel presenterar jag olika lektionsförslag som tränar elevernas taluppfattning och 
talbegrepp. Bakgrunden till dessa förslag har jag fått från olika matematikböcker skrivna 
av Peggy Kaye och Olof Magne.5 Jag omarbetade uppgifterna så att de passade de 
situationer jag hade, likväl som läsaren får anpassa dem efter sig och sin situation. 
   
Lektionsförslagen har alla samma syfte, att fördjupa och befästa kunskaperna om  
taluppfattning och talbegrepp. 
 
För att övningarna ska fungera finns det några saker som läraren ska tänka på: 
 
• Gruppstorleken – hur stora ska grupperna vara? Jag tycker att lektionerna ger mer om 

alla barn i gruppen får komma till tals. 
• Tid. 
• Lärarens mål med undervisningen – att vara medveten vart man vill nå. 
• Material – övningarna fungerar bättre om läraren och eleverna är förtrogna med de 

material de ska använda sig av. 
 
Jag har fått tips på en mängd olika material som jag kan använda mig av i min 
undervisning och jag har förstått att det är egentligen bara min fantasi som kan begränsa 
den mängd material som går att använda. Efter att jag genomfört mina lektionsförslag i 
skolan har jag fått  större förståelse för det laborativa arbetssättet i matematik. 
 
Det är mångfalden som leder fram till att eleverna erhåller en stabil taluppfattning. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 Kaye, P. Mattelekar. (1994).  
  Magne, O. Lärarbilderboken. (1997). 
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Lektionsförslag 1 :  Namnleken      
 
Materiel:  Hård papp till skyltar, penna. 
Tid: ca 20 minuter. 
 
Den här övningen tränar klassificering, kardinaltal, parbildning och serial räkning. Detta 
lektionsförslag tilltalar elever med visuella, auditiva och kinestetiska lärstilar. Beroende på 
hur mycket eleverna får plocka med skyltarna, så kan övningen även passa den taktile 
eleven.  
 
Det första ordet barnet lär sig att skriva är det egna namnet, som ett tecken på 
identifikation. Namnen i klassen kan utgöra underlag för övningar. Till den här övningen 
finns barnens namn textade på små skyltar som vi lägger ut på golvet. Använd versaler och 
tänk på att bokstäverna blir lika stora och får lika stort utrymme. Här är halvklass ( ca 10 
st.) att rekommendera för att inte röra till det för mycket för eleverna. Innan vi börjar går vi 
igenom vad det står på varje skylt. 
 
Här är några förslag till aktiviteter och frågor. 
 
            Hur många namn har vi i klassen? 
            Hur många är vi i klassen? 
            Vem har det kortaste namnet? 
            Vem har det längsta namnet? 
            Vilka har namn  med lika många bokstäver? 
            Säg ett namn som har fyra / fem / sex / två / tre bokstäver. 
            Hur många av namnen tillhör pojkar? / tillhör flickor? 
            Vilka är det flest av – pojkar eller flickor? Hur kan vi ta reda på det? 
 
Barnen kommer säkert med egna uppslag och idéer till lösningar. Här gäller det att vara 
öppen för alla förslag och ta till vara på dem på ett sätt som stärker barnens 
självförtroende. 
 
Jag genomförde denna övning i en förskoleklass och jag blev imponerad av hur mycket 
eleverna kunde. Alla barn kände igen sina egna namn och kunde bokstavera namnet för 
mig när jag skrev på skyltarna. 
Vi pratade om vem som hade det kortaste, respektive det längsta namnet. Eleverna fick 
också tala om vilka namn som hade lika många bokstäver. Barnen ville genast plocka med 
skyltarna, men vi bestämde att vi skulle prata om det i gruppen, innan vi började att sortera 
skyltarna efter antal bokstäver. 
Vi kontrollerade om det var flest pojk- eller flicknamn genom att lägga skyltarna bredvid 
varandra. Flickorna avgick med segern, eftersom två fröknar satt med i gruppen. 
Alla barn var delaktiga och jag upplevde att barnen tyckte det var en rolig övning. 
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Lektionsförslag 2: Kortare & längre     
 
Materiel: Snöre, pennor i olika storlekar, sax. 
Tid: ca 15 minuter. 
 
Talbegreppet klassificering tränas. Övningen vänder sig till barn med visuella, kinestetiska 
och taktila inlärningsstilar.   
 
Den här lektionen lämpar sig för år 2-3, då det krävs en viss koncent rationsförmåga för att 
genomföra momentet. 
 
Snördags är en mätningstävling som går hem hos alla barn. Här passar det bra att arbeta i 
par som tävlar mot varandra. Läraren ber barnen titta på en penna som ligger på bordet. 
Granska den noga i hela sin längd – från spets till slutänden. Eleverna får titta så länge de 
vill, bara de inte rör vid den – inte ens lite. När de tittat färdigt tar läraren fram en snörrulle 
och saxar. Uppgiften är att klippa till en snörstump av samma längd som pennan. Det 
gäller att komma så exakt som möjligt. Uppmana eleverna att vara noggranna för sedan ska 
de jämföra snörstumparnas längd med pennan. Eleven som kommer närmast har vunnit 
tävlingen. 
 
Men det finns en hake: snöret får inte vara längre än pennan. Om någon elev har ett snöre 
som är längre än pennan har hon/han automatiskt förlorat. 
 
Tanken med övningen var att övertyga eleverna om att allt går att mäta, stort som smått. 
Men också att kunna uppskatta saker och ting inom rimliga gränser. Tävlingsmomentet gör 
att eleverna koncentrerar sig extra noga. 
 
Till den här övningen hade jag sex elever som arbetade parvis. Barnen fick tävla mot 
varandra och vid första försöket hade alla snörstumpar som var kortare än pennan. Jag 
hade pennor i olika storlekar så eleverna fick flera försök på sig. Nästa uppgift var att 
uppskatta längden på ett bord, vilket var betydligt svårare. Här blev det stor variation 
mellan snörstumparna. 
Just tävlingsmomentet kanske inte passar alla barn, men mina eleverna blev istället 
sporrade att försöka om och om igen. 
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Lektionsförslag 3: Hälften & dubbelt. 
 
Materiel: OH-bild, OH-apparat, arbetsblad, pennor, kritor. 
Tid: ca 20 minuter. 
 
Visa bilder med olika figurer och be barnen rita enligt instruktionerna. 
 
Ringa in samma antal saker som citronerna: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rita dubbelt så många:                                                     Rita här: 
 

 
 
 
Rita hälften så många:                                                       Rita här:                 
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Jag genomförde denna i halvklass med elever i år 1. Jag visade OH-bilden och talade om 
hur övningen skulle gå till. Sedan delade jag ut arbetsbladen. 
 
Den här övningen tränar antalskonstans. Tilltalar barn med visuell inlärningsstil. 
 
Den här övningen gillade eleverna och de blev klara ganska fort. Barnen fick sedan göra 
egna uppgifter som resulterade i hälften respektive dubbelt. De fick även färglägga sina 
förslag.  
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Lektionsförslag 4 :  Lika många och pekräkning 
 
Materiel: Bricka, handduk, ljus, duplolego, saxar, böcker, bollar. 
Tid: 30 minuter. 
 
Tränar klassificering, parbildning, kardinaltal och ramsräkning. Inlärningsstilar som 
lämpar sig för denna övning är visuell, auditiv och kinestetisk. 
 
Placera några föremål på en bricka, t ex saxar, ljus, böcker, duplolego eller bollar. Tre av 
varje sak, med olika egenskaper som storlek, färg, mönster, längd etc. T ex saxar i olika 
storlekar och bollar i varierande färger. För att få barnen intresserade började vi med en 
lek. Låt barnen titta på sakerna som ligger på brickan och memorera sakerna. Lägg sedan 
en handuk över brickan och plocka bort en sak. Ta bort handduken och låt barnen gissa vad 
du har tagit från brickan.  
 
Fråga barnen vilka tre saker som hör ihop och låt en elev lägga dessa saker tillsammans.  
Övningen ger svar på följande frågor: Vilka är lika? Vilka hör ihop? 
 
Leken där barnen skulle gissa vilken sak som jag tagit bort från brickan var mycket upp-
skattad. Den kunde ha pågått mycket längre, men mitt syfte var att få med mig barnen och 
skapa ett intresse för de kommande övningarna. Det fungerade verkligen. 
 
Eleverna fick sedan berätta vilka saker som hörde ihop och lägga föremålen i 
storleksordning. Eleverna löste uppgiften med stort engagemang. 
 
 
Pek-räkning 
 
Material: Klossar, makaroner. 
 
Parbildning och kardinaltal. 
 
Något man ofta gör är att räkna föremål samtidigt som man pekar och säger räkneorden. 
Det är lättast när föremålen står på rad. Om de står i grupp blir det mycket krångligare. 
Barn har svårt att samordna motoriken och ramsräkning, oftast sker pekandet i rätt takt 
medan räknandet sker i en annan. 
 
Lägg lika många klossar som makaroner på en rad. Be barnen peka och räkna antalet 
samtidigt. Läraren skjuter därefter samman raden och frågar: Är det lika många eller olika 
många? Varför? 
 
Två förskoleelever i min grupp fick prova på att räkna och peka på föremålen samtidigt. En 
elev räknade föremålen enligt följande; ett, tre, sex. Däremot pekade eleven på alla sex 
föremålen. Nästa elev räknade till sex, men  kunde inte följa efter med pekfingret. 
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Lektionsförslag 5:   Affär med frukter och grönsaker. 
 
Material. Frukter, grönsaker, hylla, kulram, plastpengar. 
Tid: Obegränsad , beroende på hur mycket tid och arbete lärare och elever vill ägna åt 
dessa övningar. Jag tycker att Affären kan vara ett bestående inslag i matematik-
undervisningen. 
  
Här tränas talbegreppet i stort. Tilltalar alla barn oberoende av inlärningsstil. 
 
Affären kan vara en bra matematikmiljö, men då behövs en vuxen som handledare och 
organisatör. Läraren måste också vara delaktig för att kunna inspirera och väcka nya tankar 
hos barnen. I affären kan man medvetet behandla många begrepp såsom vägning, mätning 
och jämföra vikter. Låt eleverna baka och laga mat av de grönsaker och frukter som 
inköpts för att träna dessa begrepp.        
 
Med leken som metod får eleverna handla och sälja och lösa de problem som det innebär. 
Barnen utvecklar sin taluppfattning, tränar huvudräkning och lär sig många matematiska 
begrepp, bl a fler, färre, dubbelt, hälften, mer, mindre. Låt barnen ta reda på priser genom 
att gå till affären och titta. 
 
Man kan introducera Affären i skolan genom att ställa några frågor: Vilka sorters affärer 
finns det?  
Till affären hör inplastade arbetskort med instruktioner om vad de skulle handla. Detta för 
att göra det möjligt att arbeta med de matematiska begreppen.                          
                           
Exempel:           Köp hälften så många lökar som morötter. 
                          Köp fler potatisar än majskolvar. 
                          Köp dubbelt så många mandariner som äpplen. 
                          Köp färre äpplen än päron. 
                          Vad kan du köpa för 10 kr/20 kr? 
                          Köp så många äpplen du kan för 10kr/ för 20 kr. 
 
Barn i år 2-3 kan göra egna matematikuppgifter till affären. Att konstruera ett bra problem 
kräver matematikkunskaper och barnen får ofta tänka i flera steg. Diskutera sedan 
tillsammans ”Vad är ett bra problem?” Låt varje barn välja ut sin bästa uppgift och plasta i 
den så kan kamraterna lösa uppgifterna många gånger. 
 
Här resonerar man matematik på ett helt annat sätt och hela situationen är verklighets-
anknuten. Kunskapen om olika grönsaker och frukter, priser och begrepp har gjort barnen 
mer medvetna om hur det går till när man handlar.  
 
Eftersom jag bara genomförde två lektioner med Affären så hade jag med mig färska 
frukter och grönsaker. Ska affären bli ett bestående inslag i matematikundervisningen så 
kan man tillverka egna frukter av cernitlera eller trolldeg. 
 
Mina lektioner blev inte alls som jag tänk mig, utan det blev rusning till affären. Alla ville 
handla och titta på alla saker. Efter en viss omorganisering med kölappar, kunde alla sitta 
på sin plats tills det blev deras tur. De arbetade parvis med att skriva egna 
matematikuppgifter till affären som deras klasskamrater sedan fick lösa. 
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Lektionsförslag 6:  Ordningstal 
 
Material: Barnen själva. 
Tid: 20 minuter. 
 
Tränar räkneord som ordningstal. Tilltalar elever med auditiva och kinestetiska lärstilar. 
 
Den första – den andra – den tredje – den fjärde – den femte. Dessa  ordningstal är grunden 
för mycket som är viktig kunskap i matematik.  
 
Barnen får ställa upp sig på ett led och titta åt samma håll. 
Vi  räknar tillsammans: Du är den första, du är den andra etc. tills vi räknat igenom alla i 
ledet. 
Sedan ställer lä raren följande frågor: Vem är den tredje? Vem är den första? Vem är den 
andra? Sedan vänder man på ledet så att barnen tittar åt motsatt håll. Vem är nu den första? 
Vem är den fjärde? etc.  
 
Vissa ordningstal är svårare än andra, t ex. andra, sjätte, sjunde.      
 
Andra tillfällen som klassen kan träna ordningstal är vid elevernas födelsedagar. Det är bra 
att veta när man fyller år. Försök också att använda ordningstalen i det vardagliga samtalet, 
så blir det naturligt att använda dom oftare. 
 
Här tog det tid att bara få till ett led, fast det bara var grupper om fem barn. Jag tog barnens 
längd till min hjälp, kortast först i ledet  och längst sist. Här hade vissa grupper svårigheter 
att benämna elev nummer två i ledet dvs. andra plats. Mittemellan, bakom ettan, tvåa och i 
mitten var begrepp som användes flitigt.
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Lektionsförslag 7:  Nudelkul/ Rörkul       
 
 
Material: Ett paket jättemakaroner (Penne), färgad kartong, lim, penna. 
Tid: 30 minuter. 
 
Här tränas kardinaltal. 
Vänder sig till barn med kinestetiska, taktila och visuella lärstilar. 
 
Har man inte tillgång till makaroner, så kan man tillverka egna rör av papper. Klipp dem 
sedan i lämpliga storlekar. 
 
Den här övningen kan göras parvis. Ge eleverna var sitt färgat papper, lim och var sin 
penna. Jag ansåg det lämpligt att börja med talet fem. Frågan är följande: Vilka 
konstruktioner kan man arrangera fem jätte-makaroner/rör på ett papper?  
 
Regler: Man får använda fem makaroner/rör till varje konstruktion, varje rör måste vidröra  
minst ett annat och ingen konstruktion får vara någon annan lik. 
När en konstruktion är färdig och fastklistrad på pappret, dra en cirkel runt det hela för att 
hålla det åtskilt från andra konstruktioner. 
 
Övningen tränar att form inte påverkar kvantitet och här ges tillfällen att betrakta talet fem 
ur många olika synvinklar. 
 
Mina elever samarbetade två och två och fick på så sätt diskutera sig fram till olika förslag. 
När två papper var fulla med konstruktioner av talet fem, fick eleverna ett nytt tal att arbeta 
med, talet fyra.



 23 

 
Lektionsförslag 8:   Storlek och antal.       
 
Materiel: Makaroner i olika storlekar, papper.                    
Tid 10 minuter. 
 
Här tränar man begrepp som stor, större, störst, många, fler, flest  och  liten, mindre, minst. 
Här tränas klassificering och serial räkning. Tilltalar elever med visuella, auditiva och 
kinestetiska lärstilar.  
 
Eleverna arbetade i grupper om tre. Alla får var sin hög med makaroner. Hur ska vi ta reda 
på vem som har störst respektive minst antal makaroner utan att använda siffror? Placera 
de tre högarna i storleksordning. Här kan eleverna genom uppskattning berätta vilken hög 
som är minst respektive störst. En annan strategi är att ta bort en makaron från alla högar 
samtidigt. När en hög tar slut så vet man att det var minst makaroner där och fler i de andra 
högarna. Sedan gör man likadant med de andra högarna och på så sätt får man fram vilken 
hög som har flest makaroner. 
 
Eleverna som gick  i år 1, fick börja med att gissa vilken hög som innehöll flest makaroner 
och vilken som hade minst.   
 
 
Mer eller mindre.  
 
Tid: 5 minuter 
 
Det här en lek som passar att ha som avslutning. Mer eller mindre är en lek med hopp, 
skutt och handklappning. Lärarens uppgift är att ge order. Innan leken börjar så är det bra 
att komma överens om en stoppsignal, så att leken stannar upp när nya kommandon 
kommer. Säg till eleverna att de måsta följa dina instruktioner exakt. 
 
- Först vill jag att ni ska skutta. Sätt igång! 
- Nu ska ni hoppa igen – men högre. 
- Hoppa igen fast ännu högre. 
 
När barnen hoppat  högt, högre och ännu högre byter läraren rörelser. Säg till barnen att 
kliva, kliva längre och kliva ännu längre. Sedan små hopp, mindre hopp och ännu mindre 
hopp. Klappa, klappa högre och ännu högre. Ropa, ropa tystare och ropa ännu tystare osv. 
 
Hoppandet och klivandet hjälper barnet att hålla iordning på sakerna i förhållande till                          
storlek. För varje rörelse måste barnen fatta olika beslut. Hon måste bestämma hur stort ett   
större kliv är jämfört med det förra klivet som i sin tur va r större än klivet dessförinnan. 
 
 
Den här leken gjorde vi på slutet av lektionen och den passade bra som avslutning. Vid det 
här laget hade barnen svårt att sitta stilla efter genomgången av makaronhögarna.   
Prata gärna med barnen om vilka begrepp som användes under leken för att befästa och 
uppmärksamma begreppen och rörelserna.  
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Lektionsförslag  9:  Sortera och gruppera      
 
 
Materiel: Knappar, bönor i olika former, makaroner, kastanjer, stenar, kulor, suddgummin, 
klossar, snäckor, ekollon, pärlor, leksaksdjur, brickor eller papperstallrikar, papper. 
Tid: 30-40 minuter 
 
Det här är en övning som passar i förskoleklass och år 1, där sortering och gruppering efter 
olika egenskaper är ett sätt att lära eleverna observera likheter och olikheter. Här tränas 
begreppet klassificering. 
 
Tränar taktil och kinestetisk inlärningsstilar. 
 
På ett bord har vi ställt fram saker som är lätta att plocka runt med. Barnen får hämta 
föremål från en materielgrupp och sortera dem efter olika egenskaper. T ex att sortera 
knappar efter storlek, efter antal hål eller lägga mönster med vita, bruna och lila bönor. 
Sedan får de berätta hur de tänkt och vid muntliga motiveringar försöker vi använda de ord 
som både beskriver och uttrycker antal.  När de gör dessa värdefulla iakttagelser behöver 
de också en språklig bearbetning. 
Vid uppdelningarna kan det vara praktiskt att använda papperstallrikar eller brickor för att 
synliggöra det hela. 
 
Exempel på egenskaper: 
 
¤ Sortera efter storlek                 ¤ Hur många hål                      ¤ Färger och nyanser 
¤ Udda antal                               ¤ Lägga olika mönster             ¤ Olika former 
¤ Hur de ser ut, lena, kantiga.    ¤ Grupperingar 
 
En grupp föremål kan spridas ut eller hållas samman, men hur man än ordnar dem är 
antalet föremål hela tiden detsamma. Om två grupper består av samma antal föremål kallas 
de matchande grupper. Varje sak i den ena har en motsvarighet i den andra. Ingenting blir 
över. Grupperna består av lika många eller har samma antal föremål. 
 
Barnen var mest fascinerade av stenar, snäckor och bönor. Dessa föremål gav tillfälle att 
känna både med fingrarna och kind. Eleverna kunde också höra havets brus i snäckorna. 
Stenarna sorterades efter hur de såg ut, lena , kantiga och  olika färger.  Med bönorna lade 
eleverna olika mönster, två vita bönor, en brun, tre lila etc.
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Lektionsförslag 10:  Lattjolajbans låda      
 
 
Materiel: Resväska med tillbehör, bokhylla eller tejp. 
Om man inte har en bokhylla att tillgå så går det bra att tejpa upp rutor på golvet som man 
ställer sakerna i. 
Tid: ca 20 minuter. 
 
Övningen lämpar sig för elever med visuell lärstil. 
 
Denna övning tränar kategorisering och klassificering på ett utmärkt sätt och det är viktiga 
delar i barnets kognitiva utveckling. Här ges barnen tillfälle att jämföra likheter och 
olikheter och gruppera föremål på olika sätt beroende på egenskaperna. Sedan ska eleverna 
välja ut och förklara varför hon/han har grupperat på detta sätt. Att kunna motivera varför 
hon/han har valt på ett visst sätt, gör att eleven måste ta ställning till olika valmöjligheter 
och måste bestämma sig för ett alternativ. 
 
Vi har fyra bilder t ex bil, båt blomma, flygplan. En sak hör inte dit. Vilken då? 
Vi har fyra djur t ex lejon, ko, kalkon, katt. Vilket djur ska bort? 
Vi har fyra blommor t ex solros, tussilago, smörblomma, blåklocka. En blomma ska bort, 
vilken? 
Vi har fyra fåglar t ex struts, skata, sädesärla, talgoxe. Vilken fågel ska bort? 
 
Låt eleverna gärna komma med egna förslag och anordna en tävling i klassen, där 
elevernas teckningar eller saker de tagit med hemifrån används som tävlingsunderlag. 
 
 
Jag valde att göra denna övning i år 2 för att kunna ta med uppgifter som hade flera 
lösningar. Eleverna var med på noterna redan från början, eftersom de visste hur det gick 
till. Efter första grupperingen kom barnen på att det fanns flera svar till varje övning, vilket 
resulterade i att de ville ha mer tid att tänka ut finurliga motiveringar. Här fick jag mana på 
de elever som först skulle avge ett svar med den motiveringen, att de nästa gång skulle få 
längre betänketid.  
Jag avslutade övningen efter tjugo minuter och anledningen till detta var att jag ville 
behålla den spänning och glada skratt som övningen förde med sig. Då kan jag återkomma 
med min resväska upprepade gånger utan att barnen tröttnar på inslaget. 
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6 Avslutande reflektioner. 
 
 
En handledare på en praktikskola gav mig en gång några kloka ord som jag har lagt på 
minnet. Ju mer jag tänker på det, så inser jag hur rätt hon har. När läraren startar upp ett 
arbetsområde eller tema så gäller det att barnen köper ditt budskap dvs. att du lyckas 
”sälja” det du vill att eleverna ska lära sig. Jan Unenge med flera skriver i boken Lära 
matematik att en människa måste sättas i en situation som motiverar och stimulerar till 
inlärning för att inlärning ska ske – ” Att man vill lära sig det här”. 6 
 
Även Ahlberg anser att läraren genom upplevelser bidrar till att elevernas nyfikenhet och 
lust att lära stimuleras. Lustfyllda och meningsfulla övningar ger engagerade elever och 
med lärarens frågor, uppmuntringar och förväntningar så ökar elevernas intresse för 
uppgiften. 
 
Det finns fyra saker som kan påverka utgången av de lektionsförslag som jag genomfört  i 
klasserna: gruppstorlek, tid, material och lärarens mål med undervisningen. Är det för 
många barn i grupperna så kommer inte alla barn till tals. Detta gör också att läraren får 
svårt att överblicka vilka kunskaper varje elev har och vad hon eller han behöver träna på.    
Jag anser att barn behöver tid. Därför är det positivt med projekt där barnen får arbeta 
praktiskt och får mycket tid på sig. Men det gäller att ge uppgifter på rätt nivå och ha 
tålamod och vänta ut elevens prestation. Mer konkret kan man säga att den praktiska delen 
i undervisningen förenklar inlärningen. Malmer anser att tiden är en faktor som kan bidra 
till att så många elever får problem med matematiken så tidigt. Eleverna får inte tillräckligt 
med tid och stöd för att befästa de grundläggande begreppen i matematiken.  
Att eleverna känner igen det material som de ska arbeta med underlättar väsentligt när det 
gäller instruktioner och genomförande av uppgifterna. Ett nytt materiel kräver en 
inlärningsperiod innan eleverna blir förtrogna med det. Det måste också finnas en tanke 
(mål) bakom användandet. 
 
Det finns många exempel på hur vi i skolmatematiken försöker få elever att på några 
veckor förstå en begreppsutveckling som det vanligtvis tar år att lära sig.  Genom studien 
har jag lärt mig hur viktigt det är att synliggöra och befästa dessa begrepp innan läraren ger 
eleverna lärobok i matematik.  
 
Ann Ahlberg förespråkar att uppleva tal med alla sinnen vilket stämmer överens med vad 
Boström och Wallenberg framhåller i sin bok om inlärningsstilar. Eleverna lär med alla 
sinnen, men oftast har man ett sinne som är mer utvecklat än de andra. Genom 
förändringar i arbetssättet kan eleverna lära sig att använda flera sinnen, vilket förbättrar 
deras inlärningsförmåga Malmer poängterar att om barn får arbeta med hand och öga i 
kombination med att de berättar vad de gör och ser, så blir förutsättningarna för deras 
begreppsbildning väsentligt bättre.  
 
Bakgrunden till att jag valde att läsa just Boström och Wallenbergs bok var att jag kunde 
koppla ihop en lärstil med ett av mina egna barn. Detta gjorde att jag ville fördjupa mig 
mer i ämnet. Lärstilarna har jag sedan kopplat samman med de övningar jag genomfört i 
klasserna. 

                                                                 
6 Unenge, J ,Sandahl, A, Wyndhamn, J. Lära matematik. (1994). 
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Till varje lektionsförslag har jag lämnat uppgifter på vilka inlärningsstilar som tilltalar 
respektive övning. Jag har också angivit vilka begrepp eleverna tränar när övningarna 
genomförs. 
 
När elever i matematikundervisningen möter konkreta situationer i lekfull form ger det 
dem förmåga att lösa matematikuppgifter. Som blivande lärare i en F-1-2 kommer jag att 
använda övningarna i min klass när vi har ”praktisk matte”.  I nivågrupperade grupper 
kommer elever och lärare tillämpa laborativ matematik.  
 
Jag vill avsluta mina reflektioner med det viktigaste jag kommit fram till under arbetets 
gång: En tidigt utvecklad taluppfattning ger barnen (fortsättningsvis) de bästa 
förutsättningar för att förstå nya matematiska begrepp.  
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