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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva Tankeverkstad som ett arbetssätt i matematik för 
skolår 1-2. Syftet är samtidigt att med Tankeverkstad som konkret exempel belysa hur 
lärare kan utveckla och förändra sin verksamhet. Ett tredje syfte är att med hjälp av 
Tankeverkstad visa ett exempel på hur lärare kan använda forskning för att utveckla sig i 
sitt arbete. Studien bygger på litteraturgenomgång och empiriska studier.  
 Ett resultat av undersökningen är att Tankeverkstad är ett undervisningssätt utan 
läromedel och utan matematiskt symbolspråk från början. Eleverna tillverkar eget 
materiel och ägnar sig mycket åt problemlösning. Tankeverkstad är utvecklat av 
reflekterande praktiker och stämmer väl överens med aktuell forskning rörande den tidiga 
matematikinlärningen. 
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Bakgrund 
Under ett besök på en skola har vi kommit i kontakt med ett undervisningssätt i 
matematik kallat tankeverkstad. Detta undervisningssätt baseras på inlärning utan 
läromedel. Barnen tillverkar sitt eget material. Undervisningen utgår ifrån arbete med 
praktisk matematik där barnen ska få förståelse för matematiska begrepp utan tidig 
inblandning av symbolspråk. Detta undervisningssätt tycker vi är intressant och det 
stämmer överens med vår utbildning då vi märkt att läromedlen får en allt mindre central 
roll. ”Kursplanen anger inte arbetssätt, organisation eller metoder”1 vilket ger lärarna 
större frihet att utveckla egna undervisningsmetoder. 
 I vår utbildning har lärarens roll som reflekterande praktiker blivit uppmärksammad.  
 

Genom ökad självkontroll och självkritisk insikt 
och genom ökad förmåga att handla självständigt 
på ett meningsfullt sätt förväntas lärarens 
professionalism utvecklas.2 

 
Det blir allt viktigare för den lokala skolmiljön att lärare utifrån egna erfarenheter 
påverkar den pedagogiska verksamheten. Med ett reflekterande arbetssätt utgår lärarna 
ifrån sina egna kunskaper och erfarenheter, analyserar dessa och anpassar undervisningen 
i förhållande till läroplanens mål. Denna analys ligger till grund för att den enskilde 
individen lär och utvecklas samt att verksamheten som helhet utvecklas. Ahlberg (1992) 
beskriver ett arbetssätt där eleverna använder sig av varierande kommunikationsformer 
istället för en läroboksbunden matematikundervisning. Det aritmetiska innehållet 
presenterades på olika sätt och eleverna arbetade mycket med problemlösning där de fick 
rita, skriva och tala om det aktuella problemet. Detta tycker vi oss ha sett exempel på i 
verkligheten genom att observera Tankeverkstad som är utformat genom att lärare har 
utgått från elevernas behov och sedan läst forskning rörande tidig matematikinlärning. 
 I Tankeverkstad jobbar eleverna mycket med öppna problem där det inte finns några 
felaktiga lösningar. Barnen lär sig förklara sina lösningar samtidigt som de inser att det 
finns flera ”rätta” svar på problemen. Sättet att undervisa grundar sig alltså på att prata 
och förstå matematik. Förståelsen fokuseras och vi anser att det är viktigt i 
matematikinlärningen. 
 Kan man utveckla en god taluppfattning och förståelse för matematik utan att det 
matematiska symbolspråket införs från början? Blir de goda problemlösare och kan de 
själva utforma sina metoder för att lösa olika problem? De får själva välja vilka sätt de 
räknar på, och i och med att de diskuterar de olika lösningarna får de chans att välja de 
sätt som passar dem bäst.  
 Detta sätt att arbeta med matematik är under utveckling och har hittills pågått i 1,5 år 
på den skola vi har varit och vi ser detta som en chans att undersöka och reflektera över 
detta undervisningssätt. Förhoppningsvis kommer vi ha möjlighet att använda dessa 
tankar i vår kommande lärargärning.  
                                                 
1 Skolverket. http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html access: 2002-11-22 
2 SOU (1999:63) Att lära och leda Sid. 64 
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Syfte och problemformulering 
Vi har kommit i kontakt med en skola där lärarna utvecklat ett arbetssätt i matematik som 
innebär att eleverna under skolår 1-2 arbetar helt utan läromedel. Istället för 
”matematik” har eleverna något som heter Tankeverkstad på schemat. Arbetssättet 
är spännande och intressant att undersöka av flera skäl: 
1. Det är ett arbetssätt i matematik för de tidiga skolåren där läromedel inte används, 
2. lärarna har utvecklat sin egen praktik, 
3. lärarna har använt forskning om elevers lärande i matematik för att förändra sitt 

arbetssätt. 
 

Syftet med uppsatsen är beskriva Tankeverkstad som ett arbetssätt i matematik för skolår 
1-2. Samtidigt är syftet att med Tankeverkstad som konkret exempel belysa hur lärare kan 
utveckla och förändra sin verksamhet. Ett tredje syfte är att med hjälp av Tankeverkstad 
visa ett exempel på hur lärare kan använda forskning för att utveckla sig i sitt arbete. 
 
De frågeställningar som vi vill få besvarade genom detta arbete är följande: 
• Hur kan den tidiga matematikinlärningen utan läromedel organiseras? 
• Hur kan elever utveckla en förståelse för talbegreppet utan det matematiska symbol-

språket? 
• Hur arbetar reflekterande praktiker? 
 
 
Metod 
Avsnittet beskriver vilka undersökningsmetoder vi använt oss av. Uppsatsen grundar sig 
på empiriska studier och en litteraturgenomgång. Studierna på fältet kommer att bearbetas 
med litteratur om matematikinlärning. Vi har gjort en fallstudie på en skola och där varit 
deltagande observatörer. Intervju ingår även i den empiriska studien. 
 
Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången baseras på de böcker som lärarna läste innan de utformade 
Tankeverkstad, samt kompletterande litteratur rörande barns tidiga matematikinlärning. 
De böcker som lärarna läste är:  
 Ahlberg, A. Barn och matematik 
 Johnsen Høines, M. Matematik som språk 
 Malmer, G. Bra matematik för alla 
 Nämnaren Tema Matematik – Ett kommunikationsämne 
 Nämnaren Tema Matematik från början 
 
Empirisk studie 
Vi har gjort en fallstudie på en skola och där observerat ett matematikinlärningssätt kallat 
Tankeverkstad. Vi har intervjuat lärare om detta undervisningssätt. Vi har även följt med i 
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undervisningen i en årskurs 1 och därigenom fått en god inblick i praktiserandet av detta 
arbetssätt. Litteraturstudien är tänkt att ligga som grund för den empiriska studien samt ge 
en djupare förståelse för Tankeverkstad. Den empiriska studien bygger till stor del på 
intervjun med en av lärarna men den grundar sig även på våra deltagande observationer. 
Genom att vi arbetat tillsammans har vi fått möjlighet att diskutera våra observationer då 
vi ibland uppfattar händelser olika. Det har gett arbetet ett större perspektiv. Vi har låtit 
lärarna läsa igenom arbetet för att kunna diskutera våra observationer.  
 
Fallstudie 
Enligt Merriam (1994) går en fallstudie ut på att man koncentrerar sig på något specifikt, 
i vårt fall Tankeverkstad. Studien kan även omfatta företeelser kring det specifika fallet. 
Fallstudien ska förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras. En fallstudie 
har följande drag: 
 

• förklara varför ett problem uppstått, ge 
bakgrunden till en viss situation, vad som 
hände och varför, 

• förklara varför en förändring fungerar 
eller hur det kommer sig att den 
misslyckats3 

 
Det finns inga fastslagna regler för hur en fallstudie ska genomföras, det är upp till 
forskaren att se till att det insamlade materialet är relevant och samtidigt inse möjliga 
felkällor såsom forskarens egna tolkningar och uppfattningar. Det viktigaste instrumentet 
i denna metod är just forskaren. Det är viktigt att vara uppmärksam på när man noga ska 
observera och hur man pratar med människor. Förmågan att lyssna är viktig för den som 
bedriver undersökningen.  
 
Deltagande observation 
Under de empiriska studierna har vi observerat och deltagit i undervisningen av 
Tankeverkstad. Vi förde fältanteckningar efter lektionstillfällena och diskuterade med 
lärarna och varandra om vad vi hade sett. Vi diskuterade också med lärarna under 
lektioner då eleverna jobbade självständigt. Vi pratade även med elever och såg 
Tankeverkstad ur ett lärarperspektiv då vi själva genomförde lektioner.   
 Kullberg (1996) skriver att under en fallstudie är deltagande observation en av de 
viktigaste formerna för insamlande av data. Det innebär att man som forskare utför 
aktiviteter tillsammans med lärarna och ibland drar sig åt sidan för att kunna observera, 
reflektera och skriva. Genom att sätta sig in i hur lärarna tänker bedrivs då även en 
etnografisk studie. Det innebär att förstå andra människors sätt att leva och lära, samt att 
fånga upp dessa människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa. I en 
etnografisk studie består datainsamlingen av direkt observation, formella intervjuer, 
samtal och insamlande av dokument som rör fältet och dess aktörer.   
                                                 
3 Merriam, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod Sid. 28 
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Intervju som undersökningsmetod 
Vi har valt att kalla de två lärarna som har utvecklat Tankeverkstad för Eva och Erika. Vi 
har intervjuat en av lärarna (Eva). 
 Intervjun skedde efter skoltid för att inte ha någon tidspress och tog cirka en timme. Vi 
utgick från olika frågeställningar (se bilaga 1) vi ville ha svar på och under intervjuns 
gång ställdes följdfrågor som anknöt till svaren såsom varför, förklara, hur o.s.v.  
 

Tänk igenom hur intervjuerna ska analyseras 
innan de utförs. Den analysmetod man 
bestämmer sig för – eller åtminstone överväger – 
kommer sedan att styra sammanställningen av 
intervjuguiden, själva intervjuprocessen och 
utskriften av intervjuerna.4  

 
Innan vi genomförde intervjun bestämde vi oss för hur vi skulle använda den. Vårt syfte 
med intervjun var att låta läraren berätta om Tankeverkstad. De svar vi fick ville vi 
använda för att hitta citat, så att vi kunde koppla vår litteraturgenomgång till den 
empiriska studien.  
 Intervjuarens roll är enligt Chirban (1996): 

  
1. Establishing the setting: 

Identifying goals for oneself 
Explaining goals to the interviewee 
Responding to concerns of the interviewee 

                     2. Essential aspects: 
Self-awareness (recognition of one’s personal 
beliefs, values, and characteristics) 
Authentic response (tempered by respect and 
sensitivity) 
Attunement trough attending and extending (to 
establish rapport and to create opportunities to 
deepen the interview) 

                     3. Personal characteristics: 
Incorporating one’s personal characteristics.5  

 
För en lyckad intervju bör man som intervjuare sätta sig in i den intervjuades situation 
och vara uppmärksam på svaren man får så att följdfrågorna blir naturliga. Innan 
intervjun genomfördes förklarade vi för Eva hur vi skulle använda oss av den.  

                                                 
4 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Sid.162 
5 Chirban, J (1996) Interviewing in Depth Sid.38 
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Enligt Kvale (1997) är det viktigt att ha kunskap om det område som studeras för att 
komma fram till en giltig tolkning av resultatet. Vi har haft en förkunskap inom ämnet då 
vi har varit deltagande observatörer och läst litteratur rörande barns tidiga 
matematikinlärning innan intervjun genomfördes. 
 

En väsentlig del av undersökningen bör ha ägt 
rum innan bandspelaren sätts på i den faktiska 
intervjusituationen.6 

 
Vi har använt oss av ett förhållningssätt som innebär att vi vill se ämnet ur den 
intervjuades synvinkel. Under våra deltagande observationer har vi själva försökt uppleva 
det som lärarna erfar när de undervisar då vi själva varit delaktiga i undervisningen.  
 Kvalitetskriterier för en intervju enligt Kvale (1997) är följande: 
 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika 
och relevanta svar från den intervjuade. 

• Ju kortare intervjufrågor och längre 
intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp 
och klargör meningen i de relevanta 
aspekterna av svaren.7  

 
Den intervju vi genomförde var inte strukturerad, det fanns plats för spontana frågor och 
inlägg. Kvale (1997) pekar på att det finns en nackdel med denna form, då intervjun blir 
mer svåranalyserad. Fördelen däremot är att man kan få mer spontana, livliga och 
oväntade svar. 
 
Metoddiskussion 
Det har gjorts många undersökningar inom det pedagogiska området rörande under-
visning. För att få någon effekt på pedagogisk teori och pedagogisk praktik måste denna 
forskning vara trovärdig och pålitlig, ha validitet (Merriam, 1994). Det ställer krav på 
forskaren att undersökningen rymmer giltiga och tillförlitliga resultat. Det är viktigt att 
tänka på:  
 

 (1) att informationen inte talar för sig själv, det 
finns alltid en uttolkare eller översättare, (2) att 
man inte kan observera eller mäta en företeelse 
utan att förändra den .. samt (3) att siffror, 
ekvationer och ord är abstrakta, symboliska 

                                                 
6 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Sid. 119 
7 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Sid. 134 
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representationer av verkligheten, inte verklig-
heten i sig.8 
 

Ett sätt att kontrollera forskningens validitet är att låta intervjupersonen läsa igenom det 
skrivna materialet. Personen i fråga kan då komma med kommentarer och rättelser för att 
se till att forskaren uppfattat det som sagts på ett riktigt sätt. Vi har låtit Eva och Erika 
läsa igenom arbetet under dess gång för att få kommentarer och synpunkter. Detta har 
hjälpt oss att granska våra tolkningar och beskriva Tankeverkstad enligt de två lärarnas 
uppfattning.  
 Merriam (1994) påpekar att analysen av den information man fått kan väcka en del 
etiska problem. Eftersom forskaren själv är det primära instrumentet för insamling av 
information, har denna filtrerats genom hans eller hennes värderingar. Vad som är viktigt 
och ska tas upp i undersökningen är en fråga forskaren själv måste ta ställning till. Det 
finns en risk att man utesluter information som inte stämmer överens med ens egna 
uppfattningar. En god självkännedom kan utgöra det riktmärke man behöver för att kunna 
genomföra en etiskt acceptabel undersökning.    
 
 
 

                                                 
8 Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Sid. 177 
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Bakgrund och historik om Tankeverkstad 
Skolan har cirka 300 elever i skolår F till 5 och har ett tungt socialt upptagningsområde 
med många nationaliteter. Cirka 60% av eleverna har invandrarbakgrund. Skolan är 
belägen i en park som utnyttjas i undervisningssyften. Barn med särskilda behov har 
högsta prioritet och poängen med Tankeverkstad är att nå både de svaga och starka 
eleverna.  
 Två av matematiklärarna på skolan insåg att deras matematikundervisning, som 
baserades på ett läromedel, inte gav eleverna tillräckliga kunskaper för att uppfylla 
kursplanens mål.  
 Eva beskriver under intervjun de problem som den tidigare undervisningen ledde till: 
 

Dels, barnen var inga bra problemlösare, de 
frågade ofta, hela tiden, är det här rätt, är det 
såhär jag ska göra? De var väldigt osäkra, de 
kunde inte jobba i grupp särskilt bra. De kunde 
räkna ganska mycket tal och var rätt så duktiga på 
det men de föll pladask när det var 
problemlösning, de hade ingen förståelse när man 
gick in i djupare diskussioner med dem. 

 
Detta födde ett behov att ändra matematikinlärningen och de båda lärarna bestämde sig 
för att utveckla en ny metod efter det att de hade hört en föreläsning rörande 
matematikinlärning. Eva berättar: 
 

Vi var på mattebienetten och då så var det några 
jättebra föreläsare som pratade om... bland annat 
Ulla Öberg9 som pratade om hur viktigt det här 
var att inte införa symbolspråket för tidigt. Och i 
pausen så fick vi tid att prata med henne och då 
så sa vi till varann, att tänk om man bara skulle 
testa det här, tänk om man skulle börja med att ha 
matte utan siffror och utan symboler ett helt år 
och bara jobba med den grundläggande matten. 
Och inte införa några siffror eller några symboler 
förrän barnen är mogna för det. Sen så läste vi 
rätt mycket under sommaren och så la vi fram ett 
förslag för vår rektor, att så här skulle vi vilja 
göra och den här och den här forskningen baserar 
vi det på. 

 

                                                 
9 Ulla Öberg är lärarutbildare vid Lärarutbildningen, Högskolan i Malmö 
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Eva och Erika valde att låta matematikförståelsen stå i centrum för den nya metoden. Eva 
ger följande förklaring: 
  

Det är viktigast att kunna veta när och hur man 
ska använda sig av olika räknesätt, räkna kan 
miniräknaren. 
 

De utformade Tankeverkstad genom att läsa relevant forskning kring matematikinlärning. 
Eva och Erika kände ett behov av att ha stöd av litteratur för att utveckla detta 
inlärningssätt. De menar att det är rätt så vågat att arbeta fram ett ”nytt” arbetssätt och det 
är viktigt att man har en ordentlig grund att stå på. 
 För att kunna utveckla och genomföra projektet krävdes det ett stort stöd från 
ledningen på skolan. Rektorn har stöttat lärarna att utveckla Tankeverkstad genom att ge 
dem planeringstid och även inläsningstid. 
 Anledningen till att metoden kom att kallas Tankeverkstad var för att komma bort från 
det laddade ordet matematik. Detta för att inte skapa spärrar och förutfattade meningar 
hos eleverna, utan ge dem en möjlighet att själva få en uppfattning om matematiskt 
tänkande. Eva berättar:  
 

Namnet matte skulle det inte vara och då 
funderade vi på vad det skulle heta istället. Syftet 
var att det inte skulle heta matte, att man inte 
skulle associera det till matte. 

 
Lärarna ville bort från det mekaniska räknandet som de tyckte inte gav någon förståelse 
för matematiken. Eva förtydligar: 
 

Vi upplevde... att fyrorna inte hade förstått, de 
hade för mycket mekanisk matte, t.ex. 2+3 = 5, 
de förstod inte att det skulle vara lika mycket på 
båda sidor, de kunde inte förstå betydelsen av 
tecknen. Fyrorna hade för mycket mekanisk 
räkning och för lite förståelse.  

 
Eva och Erika ansåg även att symbolspråket var alltför abstrakt för att införas på ett tidigt 
stadium. Fokus riktades istället på att förstå hur talen är uppbyggda och Eva förklarar:  
 

... man ska inte införa det som är alltför abstrakt 
innan barnen kan förstå det konkreta. Det är så 
lätt att man tar alla symboler och siffror utan att 
veta vad de står för och betyder. 
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Målet var att barnen skulle få ett behov av matematisk förståelse, samtidigt som deras 
kreativa förmåga togs tillvara. Eleverna skulle lära sig att det alltid finns flera lösningar 
på ett problem och själva tänka ut vad som passade dem. Istället för att använda sig av 
böcker ville lärarna visa barnen att matematik existerar överallt och inte behöver vara 
bundet till en bok.  
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Litteraturstudie 
I denna litteraturstudie kommer vi att behandla litteratur som rör barns tidiga 
matematikinlärning. Vi behandlar både den litteratur lärarna har läst samt ytterligare 
böcker och forskning för att få en bredare syn på tidig matematikinlärning. Vi har valt att 
presentera materialet under ett antal rubriker som återkommer i beskrivningen av 
Tankeverkstad för att strukturen ska bli tydlig. Rubriken Reflekterande praktiker 
behandlar vi i diskussionen. 
 
 
Reflekterande praktiker 
Enligt Alexandersson (1999) hjälper reflektionen oss att skapa distans till situationer så vi 
kan förstå våra erfarenheter. Genom att reflektera över våra erfarenheter ger vi mening 
och betydelse åt dem. För lärare innebär det att försöka förstå vad olika handlingar har för 
innebörd och hur dessa handlingar leder till ett lärande för eleven.  
 Carlgren & Marton (2000) skriver att skolan har genomgått en förändring från 
regelstyrning till målstyrning. Det innebär att staten inte längre styr organiseringen av 
skolverksamheten eller bestämmer vad innehållet i undervisningen ska vara. Staten anger 
bara vilka resultat som ska uppnås. Lärarna måste nu utveckla ett nytt sätt att tänka. De 
förväntas inte bara genomföra läroplanerna utan också skapa en miljö för lärande och 
konstruera elevernas läroplaner. Den nya skolreformen ställer framförallt krav på lärares 
arbete utanför klassrummet. Det gäller för lärare att kunna försvara och argumentera för 
sitt tänkande och sin utformning av undervisningen. Men framför allt att utveckla 
verksamheten i skolan. Istället för att kunna luta sig mot Skolöverstyrelsen är nu lärarna 
hänvisade till det kollegiala samtalet när det gäller att utforma undervisningen.  
 

Det betyder t.ex. att man, då man ställs inför 
problem, inte vänder sig uppåt (till någon 
beslutsfattare) eller utåt (till någon expert) för 
lösningar, utan att man litar till sitt eget kunnande 
och omdöme, och ser sig som den som kan ge 
svaren (eller tillsammans med andra utveckla 
den).10   
 

Med detta följer ett behov av ett bättre samspel mellan problem i yrkespraktiken å ena 
sidan och forskning och kunskapsutveckling å den andra. 
 Robertson Hörberg (1997) menar att forskningen kan utnyttjas på olika sätt. Det finns 
bl.a. en rationell och instrumentell funktion där man utnyttjar kunskapen för besluts-
fattande, kontroll, val och förändring. Ett annat sätt kan vara att använda kunskapen som 
pedagogisk funktion där man utnyttjar forskning för att påvisa vad som är angeläget eller 
för att bredda vetandet hos aktörerna.  
 Sin kunskap använder läraren i vardagen och den är oftast inriktad på handling. Den 
kunskap som lärare besitter är knuten till den kontext som lärarlivet utgör och är i huvud-
                                                 
10 Carlgren, I. Marton, F. (2000) Lärare av imorgon, Sid. 83 
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sak baserad på egna erfarenheter och ny kunskap inhämtas genom reflektion, kolleger, 
litteratur, studiedagar, kurser och föreläsningar. Om en lärare ska använda sin nya 
kunskap bör den vara relevant för det ämne som läraren undervisar i. Helst ska det även 
hjälpa till att lösa de problem som läraren upplever sig ha.  
 

När förändring sker i praktiken, sker den ofta i 
små steg och många gånger som individuellt 
lärararbete med den egna elevgruppen. 11 

 
När man genomför större förändringar vill läraren gärna samarbeta med flera. I stort sett 
är lärararbete fortfarande lika med ensamarbete och har man annorlunda teorier och 
värderingar är det lätt att bli isolerad. Genom förändring får lärare betala ett personligt 
pris i form av extra arbete och tid utan att egentligen få så mycket tillbaka.  
 Det är viktigt att man som forskare möter lärarna på deras hemmaplan och inte 
försöker trycka på dem något som de inte känner behov av. Alla lärare har en 
valmöjlighet och det innebär att de antingen ser sig själva som offer för omständigheterna 
som inte går att göra någonting åt eller att de försöka skapa förändring, d.v.s. skapa 
motkrafter till de ramar som begränsar dem. Robertson Hörberg (1997) anser att:  
 

Det verkar finnas ett visst motstånd till forskning 
i skolan – omedvetet eller medvetet – forskning 
är inget man direkt tänker på och det är inte något 
som lockar.12 

 
En orsak till detta motstånd kan vara myter och fördomar som finns mellan praktiker och 
forskare. Som praktiker kan det verka som om forskaren lever i en helt annan värld och 
då kan de vara hjälpta av att se exempel på fungerande samarbete mellan de båda 
parterna. För att få ett givande samarbete mellan lärare och forskare krävs det fler 
mötesplatser, där parterna kan mötas på lika villkor.   
 
  
Matematik 
Kursplanen poängterar att matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar 
skapande, utforskande verksamhet och intuition. Utgångspunkterna i ämnet är begreppen 
tal och rum. I matematik finns alltid någon form av abstraktion. Man observerar likheter 
mellan olika företeelser och beskriver dessa med matematiska objekt. Även ett naturligt 
tal är en sådan abstraktion. 
 
  
 
 

                                                 
11 Robertson Hörberg, C. (1997) Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken, Sid. 209-210 
12 Robertson Hörberg, C. (1997) Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken, Sid. 213 
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Kursplanen pekar på vikten av att undervisningen har verklighetsanknytning: 
 

Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och 
får därmed underlag för att vidga sitt matematiska 
kunnande.13 

 
Genom att tillämpa matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ges 
det en mening åt användandet av matematik.  
 Problemlösning är en viktig del inom matematiken. Vissa problem kan man lösa utan 
att använda matematikens uttrycksformer, man kan istället använda sig av konkreta 
situationer. Andra problem måste ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av 
matematiska begrepp och metoder. Det finns även problem som saknar samband med den 
konkreta verkligheten. 
 Hur kan man då förklara ordet matematik? 
 

Vetenskapen om rums- o talstorheter o deras 
samband el mer allmänt läran om matematiska 
modeller.14 

 
Ovanstående citat är hämtat ur Nordstedts Uppslagsbok (1992) som ger sin förklaring på 
ordet matematik medan Swetz (1996) analyserar begreppet något vidare. Matematiken är 
ett kunnande som ständigt utvecklas i takt med samhällets utveckling. Människan idag 
undervisar oftast matematik genom att koncentrera sig på symboler, teknik och att finna 
rätt svar. Matematikens sociala och mänskliga betydelse blir ofta försummad. Om man 
inte uppmärksammar den sociala och mänskliga aspekten av matematik leder detta i bästa 
fall till:  
 

…kunniga tekniker som kan tillämpa matematik, 
men det kommer också att producera elever som 
uppfattar matematik som en obegriplig samling 
av regler och formler som uppträder i klump och 
hotfullt sänker sig ner över dem.15   

 
Syn på skolämnet matematik 
Olsson (2000) skriver att alla har olika attityder gentemot matematik beroende på tidigare 
erfarenheter i mötet med ämnet. Undervisning med bara rätta svar skapar elever som 
alltid har rätt eller elever som bara har fel svar. Detta leder till att de som ständigt 
misslyckas får ett dåligt matematiskt självförtroende och ämnet blir tråkigt och 
ångestframkallande. Denna syn på matematik sitter kvar hos vuxna och de påverkar i sin 

                                                 
13 Skolverket, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html access: 2003-02-15 
14 Nordstedts Uppslagsbok (1992) Nionde upplagan 
15 Swetz, F. Matematiken är en del av vår kultur I:R Ahlström et. al (red.) Nämnaren Tema matematik – ett 
kommunikationsämne (1996) Sid. 117 
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tur sina barns syn på ämnet. Det är viktigt att lära sig att matematik inte bara är att lära sig 
regler utan att få möjlighet att upptäcka och förstå samband och mönster.  
 Sahlin (1997) pekar på att ängslan inför matematik har stor inverkan på prestationerna 
i matematik. Ett stort problem lärare har är att de måste förändra gamla värderingar som 
handlar om att elever ska producera synliga resultat i matematik. Det uppstår då en 
konflikt mellan kvalitet och kvantitet. Det syns inte på papper när barn bildar begrepp i 
sina huvud. Barn kan ha en konkret och riktig lösning på ett problem utan att kunna 
formulera den i matematiskt symbolspråk.  
 Kronqvist & Malmer (1993) understryker att matematik inte bara är ett skolämne utan 
det är ett viktigt redskap för att hantera olika situationer utanför skolan. 
 D´Ambrosio (1997) har introducerat begreppet etnomatematik. Denna typ av 
matematik skiljer sig från den formellt präglade matematiken i skolan. Med formell 
matematik menas att tyngdpunkten i undervisningen ligger på att följa matematiska lagar, 
regler och skrivsätt. Den utmärker sig av att den används som ett verktyg för att klara 
verklighetsbaserade situationer. D´Ambrosio ger följande beskrivning av begreppet etno-
matematik: 
 

the maths practised among cultural groups such 
as national-tribal societies, labour groups, child-
ren of a certain age bracket, professional classes 
and so on16 

 
Begreppet etnomatematik fokuserar på de sociala och kulturella skillnaderna mellan 
matematikutövare. Beroende på vilken kultur man lever i använder man matematiken på 
olika sätt och etnomatematiken koncentrerar sig på att förstå och utnyttja de matematiska 
kunskaper olika kulturer besitter. Resultat av forskning med fokus på etnomatematiska 
frågeställningar används för att utveckla och förbättra undervisningen men också för att 
förstå kunskapens natur i olika kulturer. 
 Även Unenge m.fl. (1994) behandlar begreppet etnomatematik och påpekar att i skolan 
är det läraren eller läroboken som ”äger” problemen då de presenterat en modell för hur 
problemen ska lösas. Situationer som uppkommer i vardagslivet ”ägs” däremot av lösarna 
då problemen upptäcks av dem och när de blir lösta används i allmänhet andra metoder än 
de i skolan utlärda. Om elever tror att de alltid måste använda skolans formella matematik 
mister de det reflekterande moment som hjälper dem att till fullo förstå uppgifterna.  
 Ahlberg (1992) menar att ett kritiskt skede i matematikundervisningen är när man 
övergår  
 

… från de informella personliga strategier som 
många elever utvecklat till formell skolmatematik 
med krav på specifika lösningsmetoder och 
tabellkunskaper.17  

                                                 
16 Bibliography Finder for EthnoMathematics, http://fibonacci.dm.unipi.it/~jama/ethno/ access: 2003-02-16 
17 Ahlberg, A. (1992) Att möta matematiska problem Sid. 284 
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Som lärare måste man uppmärksamma den brytning som sker mellan elevernas 
personliga problemlösningsmetoder och den formella skolmatematiken. 
 
Taluppfattning 
Med taluppfattning menas enligt Malmer (1999) en persons övergripande förståelse för 
tal och operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda den på olika sätt 
som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier för att 
använda tal och operationer. Grunden för en god taluppfattning och en god matematiskt 
förståelse ligger i språket. Det matematiska symbolspråket införs för tidigt idag.  
 

Barnen måste först ha begreppen i form av ord 
kopplade till erfarenhet innan de kan översätta 
dem till det kortfattade matematiska symbol-
språket18  

 
Görel Sterner (2000) skriver att barnen måste ha en förståelse innan symbolerna förs in, 
annars finns det en risk att barnen lär sig manipulera siffrorna på ett instrumentellt sätt 
istället för att behandla talens innehåll.  
 Sahlin (1997) pekar på vikten av en god förståelse av de matematiska symbolerna 
innan man inför dem i undervisningen: 
 

Rutinmässiga lösningar av uppgifter med hjälp av 
symboler som eleverna saknar förståelse för har 
en blockerande effekt på förståelsen.19 

 
Malmer (1999) poängterar att det ur en psykologisk synvinkel är viktigt för barnen att få 
möta matematikämnet under sådana former att deras kreativitet och kompetens utvecklas. 
Barn som börjar skolan kan redan en del matematik utan att vara medvetna om det. Dessa 
kunskaper kan de få visa genom bilder, handling och ord när de beskriver ett matematiskt 
sammanhang, en situation eller en räknehändelse. Malmer sammanfattar talbegreppet och 
ger bl.a. följande punkter: 
 
1. Klassificering 
Barnen måste kunna jämföra föremål och därvid ha förmåga att observera likheter och 
olikheter. 
 
2. Parbildning 
Parbildningen innebär att kunna samordna ett föremål från en gruppering med ett föremål 
från en annan gruppering. Vid denna jämförelse kan förståelsen för begrepp som lika 

                                                 
18 Malmer, G. (1999) Bra matematik för alla Sid. 108 
19 Sahlin, Birgitta. (1997) Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grundskolan 
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många och olika många växa fram. Andra ord och uttryck som användas vid jämförelser 
är fler än och färre än. 
… 
5. Antal (kardinaltal) 
För att förstå antal så måste man besitta antalskonstans. Det innebär att man inte ser olika 
föremål utan ser antalet som de utgör.  
 
6. Serial ordning 
I den seriala ordningen utgår man enbart från antalet som egenskap. Barnen måste kunna 
jämföra och se skillnader och olikheter mellan tal enbart beroende på deras antal.  
 
7. Räkneorden som mätetal 
Ett mätetal måste alltid kombineras med en enhet, t.ex. 2 deciliter, 3 meter. 
… 
10. Siffersymboler 
Malmer varnar för att för tidigt införa siffersymboler. ”Begreppen bakom symbolerna och 
förmåga att bygga upp språk och tänkande är grunden för matematiken”20  
 
Enligt Malmer innebär en god taluppfattning förståelse av innehållet i dessa punkter.   
 Johnsen Høines (2000) understryker vikten av att låta barnen använda olika uttrycks-
former i undervisningen. För att stärka talbegreppet är det viktigt att kunna visa tal på 
olika sätt, genom t.ex. att prata, rita och visa. Undervisningen måste alltid utgå från 
barnen och genom att lyssna på deras berättelser kan man som lärare göra dem medvetna 
på hur talen är uppbyggda. Det är viktigt att alltid fråga barnen varför och hur de kommit 
fram till ett svar då man som lärare kan se hur de tänker och vidareutveckla 
undervisningen med hjälp av det barnen kommer fram till. Med hjälp av fingerräkning 
och konkretiseringsmaterial (klossar, pennor o.s.v.) synliggörs talen vilket hjälper barnen 
i utvecklandet av taluppfattning. När barnen ritar får de en uppfattning av vad talen 
innebär, de får visa hur många föremål de har. De utvecklar en vana att skriva ”hur 
många” och inser att det är talens storlek läraren är ute efter. Ritandet kan utvecklas till en 
enklare form där barnen bara gör prickar eller streck för att visa hur många.     
 Enligt Ahlberg (1995) har barnen en del kunskap om matematik redan innan de börjar 
skolan. Som lärare är det viktigt att utnyttja den kunskapen för att barnen ska känna att 
matematik är något verkligt och viktigt. Om barnen enbart får arbeta med räkneboken 
finns det en risk att de uppfattar matematik som något man bara gör i en bok och däri lösa 
uppgifter. De får då uppfattningen att matematik är något som bara förekommer i räkne-
boken och de inser inte att det är ett redskap de kan använda sig av i verkliga livet när de 
löser problem. Ahlberg varnar för att barnen kan komma att tycka att matematik bara går 
ut på att komma fram till rätt svar på kortast möjliga tid vid för mycket räknande i boken. 
Lärarens uppgift är att överbygga den klyfta som finns mellan skolans och barnens 
matematik. Det är först då man kan utveckla och ta till vara på barnens tidigare kunskaper 
inom ämnet. För att förstå innebörden av ett tal är det viktigt att förstå talets delar och 
                                                 
20 Malmer, G. (2000) Bra matematik för alla Sid. 114 
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helhet. Talet fem kan ses som en ”femhet” d.v.s. helheten men även som ett och fyra eller 
två och tre. Den skrivna och formella matematiken som barnen möter i skolan skiljer sig 
stort från barnens egna metoder att lösa problem. De flesta barn kan redan innan skolan 
utföra vissa räkneoperationer t.ex. beräkna att om du har fem kronor och handlar för två, 
har du tre kvar. De kan däremot inte uttrycka räkneoperationen med matematiskt symbol-
språk genom att säga eller skriva 5-2=3.  
 

Den inledande matematikundervisningen bör 
därför inte ensidigt riktas mot att barnen ska 
använda uppräkning och benämna antal.21   

 
Undervisningen bör ha sin utgångspunkt i barnens begreppsvärld genom problemlösande 
aktiviteter, så att man kan ta tillvara barnens egna kunskaper och bygga vidare på dessa. 
 
  
Matematisk kommunikation 
Det har skrivits mycket om kommunikation inom matematikundervisningen. Både 
forskare och kursplaner tar upp betydelsen av språklig kommunikation. Detta avsnitt 
kommer att behandla en del av den forskning som finns inom området. 
 
Språkets betydelse 
I SOU (1997:108) poängteras att språket har en nyckelställning i skolarbetet. Språket 
utvecklar en människas tänkande och kreativitet, hennes relationer till andra och hennes 
personliga och kulturella identitet. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. 
Språkförmågan har alltså stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. 
 Säljö (2000) skriver om människans unika förmåga att kommunicera. Vi kan översätta 
språkliga företeelser, termer och begrepp, till fysisk handling och vice versa.  
 

Genom att vi inte bara kan utföra handlingar, utan 
också kommunicera om hur vi gör det, är vi 
ensamma om en kvalitativt annorlunda – och 
mycket kraftfull – resurs för att bilda och över-
föra insikter och praktiska färdigheter.22 

 
En stor del av människans kunskap är av språklig karaktär och det är främst genom 
språket människan samlar erfarenheter och kunskap om sin omvärld.  
  
 
 

                                                 
21 Ahlberg, A. (1995) Barn och matematik Sid. 14 
22 Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken Sid. 35 
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 Malmer (1999) pekar på att matematik är ett kommunikationsämne och därför spelar 
språket en stor roll i undervisningen. Ulf P. Lundgren skriver i förordet till Donaldson 
(1978):  
 

Att nå kunskap innebär att med språket som 
instrument frigöra sig från ett sammanhang, att se 
och kunna förstå begrepp och relationer. Denna 
process har sin utgångspunkt i den konkreta 
situationen. Detta gäller barns tänkande likväl 
som vuxnas tänkande.23  

 
Malmer (1999) anser att det är viktigt att ta tillvara på elevernas språkbruk. Det 
matematiska språket är inte bara verbalt, det finns uttrycksformer som laboration, 
dramatisering och bildframställning. Elever kan uppleva matematikspråket som något 
främmande, att det inte baserar sig i verkligheten. Det gäller för lärare att ta tillvara på 
barnens spontana berättelser då det kan ge kunskap om barnets verklighet och dess 
språkliga uttrycksförmåga. Vidare betonas vikten av att som lärare använda sig av rätt 
terminologi, barnen behöver till en början inte lära sig orden men det är viktigt att de ofta 
får höra dem så att orden sedan infinner sig naturligt i deras vokabulär. Som lärare är det 
viktigt att förtydliga orden och meningar man säger, vara ”tvåspråkig”. Malmer ger 
följande exempel ”vi ska nu addera termerna – lägga samman talen.”24 
 Johnsen Høines (2000) påpekar att det kan vara lätt att korrigera och rätta barns språk 
alltför mycket. Det kan verka hämmande för barnen och uppmärksamheten dras från 
innehållet istället för det som ska uttryckas. Som lärare ska man låta barnen kommunicera 
med det språk de redan har. 
 
Arbete i grupp 
Av Lpo 94 (1999) framgår att skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, 
diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att:  
 

• formulera och pröva antaganden och lösa 
problem, 

• reflektera över erfarenheter och  
• kritiskt granska och värdera påståenden 

och förhållanden25 
 
Ahlberg (1995) uppmärksammar betydelsen av att elever får möta problem med olika 
innehåll och ges möjlighet att diskutera olika lösningar med varandra. 
 

                                                 
23 Donaldson, M. (1978) Hur barn tänker, Sid. 8 
24 Malmer, G. (1999) Bra matematik för alla Sid. 49 
25 Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet… (1999)  Sid. 12 
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Det är först när man inser att man kan lösa ett 
problem på olika sätt, som man har en reell 
möjlighet att se problemet i olika perspektiv.26  

 
Diskussionen ska inte behandla vad som är det rätta svaret utan hur eleverna har förstått 
och löst problemet. När elever samtalar med varandra använder de sig av sitt eget språk 
och sina informella kunskaper och deras perspektiv vidgas när de får ta del av sina 
kamraters idéer. Samarbete i undervisningen hjälper till att se utmaningar i matematiken 
istället för svårigheter. Fördelen med samarbete är att eleverna får ta ansvar över sitt 
arbete vilket leder till ökad motivation och engagemang hos dem. De måste argumentera 
för sina lösningar och det leder till ökat matematisk tänkande.  
 Dessa tankar har stöd i kursplanen för grundskolan där det står att skolan ska sträva 
mot 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,27 

 
Ahlberg (1992) tar upp barns synpunkter på grupparbete. Under intervjuer med barn i de 
lägre årskurserna var resultatet att barnen ansåg grupparbete som något positivt. De tyckte 
att det var kul att både ta del av och redovisa sina lösningar för andra. Även Malmer 
(1999) tar upp betydelsen av kommunikation i klassrummet:  
 

Andras reaktioner och åsikter tvingar oss att för-
tydliga det egna ställningstagandet och utveckla 
därmed också tänkandet och möjligheten till ett 
fördjupat lärande.28  

 
Enligt Wistedt m.fl. (1993a) räcker det inte med att enbart stimulera barns tänkande 
genom att ge dem intressanta problem att diskutera i grupp. 
 

Barn som kämpar med att utveckla en egen 
tankegång kan ha stora svårigheter att sätta sig in 
i ett annat sätt att tänka, att förstå förutsättningar 
och konsekvenser av ett alternativt inlärnings-
projekt.29 
 

                                                 
26 Ahlberg, A. (1995) Barn och matematik Sid. 44 
27 Skolverket. http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html access: 2002-11-22 
28 Malmer, G. (1999) Bra matematik för alla Sid. 58 
29 Wistedt, I. m.fl. (1993a) Att använda barns informella kunskaper i matematikundervisningen, Sid. 70 
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Eleverna behöver professionell handledning av en lärare som kan se utvecklings-
möjligheter i elevernas bidrag. Läraren behöver övervaka barnens gruppdiskussioner för 
att kunna hjälpa fram förslag och idéer. 
 Pararbete är i många fall det mest utvecklande eftersom elever genom samtal då får 
tillgång till fler uppslag och idéer. Hiebert och Carpenter (1992) anser att traditionell 
undervisning med enskilt arbete hämmar elevers matematikförståelse. När elever 
kommunicerar med varandra använder de sitt eget språk vilket kan underlätta 
matematikinlärningen. 
 

That way, the information is represented by 
students in a way that fits with their existing 
network of knowledge.30 

 
När eleverna inte är tillåtna att arbeta tillsammans eller använda andras förslag får de ej 
möjlighet till den sociala interaktion och reflektion som samarbete innebär och detta i sin 
tur leder till minskad matematisk förståelse. I kursplanen för grundskolan står att skolan 
ska sträva efter att eleven: 
 

utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och 
lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, 
jämföra och värdera lösningarna i förhållande till 
den ursprungliga problemsituationen31 

 
Även Rönnberg & Rönnberg (2001) tar upp tankar om barns interaktion och reflektion. 
När barn reflekterar tillsammans använder de sig av ett sonderande tal, de tänker högt. 
Detta hjälper barnen att sätta sig in i problemen och att synliggöra sina tankar, både för 
sig själva och andra. De använder sig ofta då av sonderande, undersökande och 
provisoriska uttryck vilket hjälper dem att utveckla det hypotetiska tänkandet.  
 
 
Modeller för inlärning 
I detta avsnitt presenteras forskares och kursplanernas syn på verklighetsbaserad 
inlärning, problemlösning och olika uttrycksformer i matematikundervisningen.    
 
Barnens begreppsvärld 
Enligt Lpo 94 (1999) ska skolan  
 

... ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem.32 

                                                 
30 Hiebert, J. Carpenter, T. Learning and teaching with understanding I: D. Grouws (red) (1992) Handbook 
of research on mathematics teaching and learning Sid. 75 
31 Skolverket. http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html access: 2002-11-22 
32 Lpo 94Läroplan för det obligatoriska skolväsendet… (1999) Sid. 11 



 24

 
Vidare ska skolan ansvara för att varje elev efter grundskolan ska kunna tillämpa 
matematiskt tänkande i vardagslivet. 
 För att elever ska kunna utveckla ett matematiskt tänkande anser Ahlberg (1995) att 
det är viktigt att matematikundervisningen har sin utgångspunkt i elevernas 
föreställningsvärld. När eleverna kan identifiera sig med problemen leder det till en 
inlevelse och intuitiv känsla om hur de ska lösas. Även Malmer (1999) pekar på vikten av 
att presentera problemen på barnens nivå och inte använda sig av abstrakta uttryck och 
termer.  
 Ett problem som kan uppstå när lärare låter barn lösa uppgifter som är hämtade ur 
deras vardag är att barnen kan komma att väga in andra aspekter än läraren tänkt sig. 
Rönnberg & Rönnberg (2001) beskriver en undersökning som pekar på vikten av att låta 
barnen förklara sina lösningar så att läraren kan förstå deras tankar. Ett annat problem 
som kan uppstå är att barnen kan ha svårt att avgöra när man ska utgå från personliga 
erfarenheter eller verkliga förhållanden och när man inte ska göra det. Wistedt (1993b) 
menar att om sammanhanget är välbekant för eleverna är risken stor att de missar den 
matematiska poängen. Eleverna formulerar snarare praktiska än matematiska syften för 
sina uppgifter. Det är viktigt att besitta en kontextuell medvetenhet. Det innebär att elever 
kan förstå problem och inse att information och tolkning av uppgiften är beroende av 
varandra. 
 Kursplanen för grundskolan uttrycker sig enligt följande: 
 

I undervisningen skall eleverna få utveckla 
förmågan att dra slutsatser och generalisera samt 
förklara och argumentera för sitt tänkande och 
sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna 
erfarenheter och frågor kan eleven utveckla ett 
gott omdöme och få känsla för vad som är 
väsentligt.33 

 
För att införliva elevernas verklighet i undervisningen krävs det av läraren att den känner 
till barnens livssituation utanför skolan. För lärare som undervisar barn från många olika 
kulturer kan det vara särskilt svårt att skaffa dessa kunskaper.  
 Rönnberg & Rönnberg (2001) beskriver en undersökning som visar ett sätt att införliva 
barnens egna livserfarenheter i matematikundervisningen. Genom att låta barnen berätta 
om egna händelser utanför skolan, t.ex. en semesterresa eller något annat, låter man 
barnen utveckla matematiska begrepp och tillsammans formulera frågor.   
 Johnsen Høines (2000) beskriver en metod att arbeta med matematik utan läromedel 
där stor del av undervisningen bygger på kommunikation lärare – elev, elev – elev. Det är 
viktigt att som lärare tänka på att man pratar med barnen och inte till dem. 
 

                                                 
33 Skolverket. http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html access: 2002-11-22 
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Målet är i första hand att ta reda på vilka 
kunskaper eleverna har och vilka erfarenheter de 
gjort, samtidigt som vi lär känna deras språk. 
Målet är också att eleverna skall inse vilka 
kunskaper och erfarenheter de har och att de skall 
kunna förmedla vad de kan.34   
 

Lärarens roll är att fungera som ledare och inspiratör. Liksom Malmer (1999) 
understryker Johnsen Høines (2000) vikten av att i matematikundervisningen utnyttja 
språkets olika uttrycksformer. Olsson (2000) beskriver barns behov av att använda bilder 
som stöd för sitt tänkande: 
 

 Många gånger har barn nytta av att rita som stöd 
för sitt tänkande och ibland kan en skiss även ge 
uppslag till en enkel lösning35  

 
Det är viktigt att barnen förstår att det vitala i sammanhanget är att förmedla ett innehåll 
och inte fastna i själva tecknandet. Streckgubbar och bildsymboler är fullt tillräckligt för 
att visa ett tänkande. Om man som lärare vill att barnen ska rita får man acceptera mer 
kreativitet på pappret. Det viktiga är att barnen förstår vad de uttryckt och med bilder kan 
visa det. Hur teckningarna ser ut är av mindre betydelse.   
 Kursplanen i matematik visar på samma tankar i texten som följer där det står att 
utbildningen: 
 

skall också ge eleven möjlighet att upptäcka 
estetiska värden i matematiska mönster, former 
och samband samt att uppleva den till-
fredsställelse och glädje som ligger i att kunna 
förstå och lösa problem.36 

 
Johnsen Høines (2000) framhåller betydelsen av att låta eleverna arbeta med 
bildframställning i undervisningen. För att eleverna ska kunna utveckla en förståelse av 
symbolfunktioner ska de:  
 

... vara med om att skapa symboler, uppleva att 
de berättar något, uppleva vilka krav vi måste 
ställa på dem för att vi ska kunna använda dem i 
olika situationer, samt vara med och bestämma 
vilka symboler vi skall använda.37  

                                                 
34 Johnsen Høines, M. (2000) Matematik som språk Sid. 34 
35 Olsson I. (2000) Att skapa möjligheter att förstå, I: K. Wallby et al. (red) Nämnaren Tema Matematik 
från början Sid. 190 
36 Skolverket. http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html access: 2002-11-22 
37 Johnsen Høines, M. (2000) Matematik som språk, Sid. 103 
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Hur man kan införliva barnens erfarenheter i undervisningen beskriver Davidsson (2000). 
Hon berättar om ett exempel på verklighetsbaserad undervisning där lärare på en skola 
tillverkar en affär med en grupp 7-åringar. Målet är att eleverna ska vara aktiva och delta i 
arbetet, samt att lärandet ska upplevas som meningsfullt och ha koppling till vardagen. 
Frågor som tas upp i temat är: Vad behöver man veta för att kunna handla, hur gör man 
när man handlar, vad behövs när man handlar? Barnen får själva bestämma vad som ska 
finnas i affären och diskutera vilka priser man ska ta för varorna. Lärarna anser att de på 
detta sätt arbetar mer reflekterat än tidigare och att barnen: 

 
... genom att våga lyfta fram, diskutera och 
reflektera över sina tidigare erfarenheter kunde de 
utnyttja och ta till vara den kompetens som var 
och en besitter...38  

 
Johnsen Høines (2000) uppmärksammar faran i att barnen bygger upp två 
begreppsvärldar, en för skolan och en för fritiden. Boken handlar om matematisk 
problemlösning ur ett språkligt perspektiv där hon betonar att barnen alltid måste vara 
utgångspunkten i undervisningen. Mycket av teorin grundar sig bl.a. på Vygotskys teorier 
om språk av första och andra ordningen.  
 Språk av första ordningen innebär en direkt förståelse av ett begrepp eller objekt 
framställt på ett visst språk. Följande exempel tas upp: om skriftspråket är av första 
ordningen betyder det att man kan läsa ordet hus vilket direkt leder till en uppfattning om 
vad ordet hus innebär. Om man ser en bild på ett hus och direkt associerar till 
uppfattningen om vad ett hus är så fungerar teckning som språk av första ordningen. 
Teckning som skriftspråk fungerar ofta som språk av första ordningen hos barn.  
 Språk av andra ordningen är ett språk man inte förstår, man har inte erfarenheter som 
går att koppla symbolerna till. Ett exempel är när en elev som inte kan det matematiska 
symbolspråket inte associerar siffran 7 till något reellt. Siffran ger inte automatiskt en bild 
av antalet det står för, däremot om eleven blir visad sju fingrar vet eleven vad det innebär 
i antal. Begreppet behöver ett språk av första ordningen som översättningsled för att göras 
begripligt. Genom att knyta undervisningen till barnens tidigare erfarenheter och 
kunskaper hjälper man dem med att lättare göra språk av andra ordningen till ett språk av 
första ordningen.     
 
Problemlösning 
Ahlberg (1995) definierar problemlösning i skolan med att säga att det innebär att: 
 

beskriva problem som en frågeställning som ska 
lösas med en matematisk modell som inte är 
given.39 

                                                 
38 Davidsson, B. Solrosens affär I: I. Carlgren (red) Miljöer för lärande (2000) Sid. 70 
39 Ahlberg, A. (1995) Barn och matematik Sid. 56 
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Enligt Olsson (2000) karakteriseras problemlösning av att eleverna ska ta sig förbi ett 
hinder för att kunna lösa uppgiften, lösningen ska alltså inte vara given från början. Inga 
barn är hjälpta av att bli lotsade fram till ett svar. Barnen måste istället utnyttja sitt 
kreativa tänkande för att klara uppgiften. Barnen övar vid problemlösning sin 
läsförståelse och de barn som inte kan läsa övar förmågan att lyssna och förstå. Tillverkan 
av egna problemformuleringar hjälper barnen att träna sin skrivförmåga och kreativitet. 
Uppgifterna blir meningsfulla när man låter kamraterna försöka lösa dem, eleverna blir 
tvungna att formulera sig på ett sätt som andra förstår. Genom att låta barnen arbeta med 
öppna uppgifter övas deras förmåga att tolka andras lösningar och argumentera för sina 
egna. Nya tolkningssätt uppdagas och barnen kan hitta nya vägar att lösa problemen på. 
Barnen får möjlighet att på ett spontant sätt kommunicera matematik. En öppen uppgift 
har många rätta lösningar, här följer några exempel: 
 

- I en grupp har barnen läst 28 böcker. Hur många 
har var och en läst? 
- I en korg ligger det vantar, mössor och 
halsdukar. Det finns gula, röda och blå av varje 
sort. Hur kan du klä dig?40 

 
Arbete i grupp kan utveckla social kompetens och genom kommunikation kan eleverna 
utveckla sitt språk. Genom problemlösning får barnen kommunicera, reflektera samt lära 
sig att berätta om och argumentera för sina lösningar. De får även lyssna till och tolka 
andras sätt att tänka. Ahlberg (1992) ger följande exempel på vad barn kan lära sig av att 
arbeta med problemlösning i grupp: 
 

Frida menar att det är bra när man upptäcker att 
man kan lösa problem på olika sätt, därför att 
man då kan använda sig av kamraternas 
lösningsmetoder vid ett annat tillfälle.41  

 
Enligt Säljö (2000) håller den traditionella läroboksbundna formen av undervisning på att 
mista sin roll som kunskapsmodell. Lärande handlar inte längre om att få del av 
information utan om att ha möjlighet att göra erfarenheter i miljöer där fysiska och 
intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de används 
som en del i konkreta verksamheter. 
 
Vägar in i matematiken  
Johnsen Høines (2000) visar en modell där matematikundervisningen börjar med att man 
räknar och genom tecknande visar hur många föremål man har räknat. Efter en tid lär sig 

                                                 
40 Olsson I. (2000) Att skapa möjligheter att förstå, I: K. Wallby et al. (red) Nämnaren Tema Matematik 
från början Sid. 192 
41 Ahlberg, A. (1992) Att möta matematiska problem Sid. 140 
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eleverna att förenkla sina teckningar, istället för att rita av objekten inser de att det är 
smidigare att bara dra ett streck. Undervisningen grundar sig på barnens erfarenheter och 
kunnande och en naturlig del i matematikundervisningen blir då att skapa sina egna 
familjer. Med hjälp av dem så tränar man addition och subtraktion enligt följande 
exempel: 
 

Vi besöker en fem-familj. Två av dem är hemma. 
De andra är ute på en promenad. Rita de familje-
medlemmar som är ute och går.42 

 
Barnen får utveckla ett gemensamt talsystem för att alla i klassen ska förstå hur de andra 
har tänkt. De gör symboler för fem, tio och hundra och lär sig på så sätt hantera olika tal. 
Det kan vara svårt för barnen att koppla de abstrakta matematiska symbolerna till deras 
innehåll. Det underlättar om barnen själva har fått utforma symboler som betyder något 
för dem innan de får bekanta sig med det matematiska symbolspråket.  
  
 

                                                 
42 Johnsen Høines, M. (2000) Matematik som språk Sid. 48 



 29

Tankeverkstad 
Detta avsnitt beskriver Tankeverkstad och har sin utgångspunkt i litteraturstudien, 
intervju, deltagande observation och samtal. Rubriker som finns i litteraturgenomgången 
återkommer i detta avsnitt för att tydliggöra sambanden mellan teori och praktik. De citat 
som förekommer är hämtade ur intervjun. Målet är att återge lärarnas tankar kring 
matematik och Tankeverkstad. 
 
 
Matematik 
Syn på skolämnet matematik 
För att barnen ska komma ifrån sina förutfattade meningar om skolmatematiken har 
lärarna tagit beslutet att kalla verksamheten Tankeverkstad. Ahlberg (1992) pekar på att 
den känslomässiga inställningen till matematik har stor påverkan på inlärningen och 
användandet av matematik. Vi ser likheter med lärarnas tankar om varför de bytte namn 
på matematikundervisningen. De menar att alla har sin egen uppfattning om matematik 
och för att eleverna inte ska ha några värderingar hemifrån undviker skolan ordet 
matematik.  
 Eva och Erika berättar att det är viktigt att undervisningen baseras på problemlösning 
och att barnen ska vara medvetna om hur de kan använda sig av matematiken. Olsson 
(2000) pekar på att matematik inte bara är att lära sig regler utan även få möjlighet att 
upptäcka och förstå samband och mönster. Eva och Erika menar också att grundläggande 
för matematikförståelsen är att inse att matematiken är så mycket mer än bara siffror, tal 
och algoritmer.  
 Tankeverkstad är ett undervisningssätt som liknar det D´Ambrosio (1997) kallar 
etnomatematik, då det baseras på verklighetsanknutna problem med matematiken som ett 
hjälpmedel för att lösa dessa. För att motverka det problem som Unenge m.fl. (1994) 
skriver om, att om elever alltid tror att de måste använda skolans formella matematik 
mister de det reflekterande moment som hjälper dem att till fullo förstå uppgifterna, så 
låter lärarna barnen använda sina egna sätt att lösa problem i Tankeverkstad. Lärarna 
berättar att de anser det viktigt att ta tillvara på barnens egen kreativitet.  
 Den brytning som sker mellan barnens personliga problemlösningsmetoder och den 
formella skolmatematiken undviks i Tankeverkstad då undervisningen går ut på att 
barnen får använda sig av sina egna strategier för att lösa problem.  
 
Taluppfattning 
Inför skolstarten uppmanas barnen att samla in kapsyler under sommaren (se bilaga 2). 
Kapsylerna kommer att ligga till grund för deras kommande lektioner i Tankeverkstad.  
Eleverna får som första uppgift att sortera och dela upp kapsylerna på olika sätt (färg, 
form, gamla, nya o.s.v.). Uppgiften tränar elevernas klassificeringsförmåga. Barnen får 
titta på varandras högar och se vilka som har flest, minst eller lika många. Övningen 
tränar barnens parbildningsförmåga. Nästa uppgift blir att räkna kapsylerna för att sedan 
skriva och visa hur många de har. Barnen får själva bestämma hur de ska genomföra 
uppgiften.  
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Här har två elever visat hur många kapsyler de har: 
 

 
 
Innan något symbolspråk införs får barnen rita av, dra streck osv. för att visa hur många 
de har. Resultaten skriver de ned i sin Tankeverkstadsbok och får sedan i grupp redovisa 
hur de har tänkt och utfört handlingen. Denna uppgift att räkna och visa hur många 
kapsyler de har är ett återkommande moment i undervisningen.  
 Liksom Malmer (1999) berättar lärarna att de anser att man måste ha förståelse för 
talen innan ett symbolspråk kan införas. Detta tränas genom att elever får visa på sitt eget 
sätt hur många de har. Genom att rita av hur många kapsyler de har får de ett begrepp om 
vad talen står för (antalkonstans) när de sedan räknar dem. Antalsuppfattningen tränas 
mycket innan siffrorna införs genom fingertal, streck och tärningsbilder. Olika 
tärningsspel där barnen övas att se antal på tärningar och dela upp tal ingår i 
undervisningen. De har hämtat inspiration från Johnsen Høines (2000) t.ex. olika 
övningar med familjer. Barnen tillverkar sina familjer och arbetar med dessa. De får dela 
upp sina familjer, besöka varandra (hur många blir det tillsammans) samt skriva eller rita 
egna tankeberättelser (se problemlösning) om dem.   
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Matematisk kommunikation 
Språkets betydelse 
Tankeverkstad är uppbyggt så att eleverna pratar mycket matematik. De får förklara för 
varandra hur de tänker och grupp- eller pararbete är ofta förekommande. Säljö (2000) 
skriver att en stor del av människans kunskap är av språklig karaktär och det är främst 
genom språket människan samlar erfarenheter och kunskaper om sin omvärld. Lärarna är 
inne på samma linje och menar att: 
 

Det är ju när man förklarar för andra hur man har 
tänkt som man själv befäster kunskapen.   

 
Malmer (1999) pekar på vikten av som lärare vara tvåspråkig och förklara begrepp så att 
barnen förstår. I Tankeverkstad förklaras talen på ett visst sätt, läraren förtydligar alltid 
talen t.ex. femton – en tia och fem, femtioett – fem tior och ett. På detta sätt får barnen en 
förståelse hur talen ser ut och är uppbyggda. Lärarna förklarar varför de säger på detta 
sätt:  
 

För att språkligt förtydliga talen säger vi femton – 
en tia och fem, vi har många barn som är 
tvåspråkiga och ordet femton säger dem 
ingenting.  

 
Malmer (1999) menar att det inte är så viktigt att barnen använder sig av rätt terminologi 
från början men det är viktigt att de hela tiden får höra det så att det till slut blir naturligt 
för dem. Genom att hela tiden förtydliga talen på ovan nämnda sätt lär sig barnen att 
tänka på talens uppbyggnad när de hela tiden får höra dem förtydligas. Barnen behöver 
inte själva säga en tia och fem utan det ska bara ligga som en grund för deras förståelse. 
Lärarna tänker mycket på hur de bemöter elevernas kommentarer. Johnsen Høines (2000) 
pekar på vikten av att inte korrigera barns språk alltför mycket då det kan verka 
hämmande för dem då fokus dras från innehåll till det som ska uttryckas. I Tankeverkstad 
får barnen uttrycka sig med sin egen vokabulär och istället för att rätta barnen säger 
läraren hur det ska uttryckas korrekt utan att anmärka på elevernas språk.  
 
Arbete i grupp 
Enligt Lpo 94 (1999) ska skolan sträva efter att varje elev lär sig lyssna, argumentera och 
diskutera. Dessa kunskaper ska eleverna använda för att formulera och lösa problem, 
reflektera över sina erfarenheter samt att kritiskt kunna granska påståenden och 
förhållanden. Tankeverkstad grundar sig som vi tidigare nämnt på samarbete där eleverna 
får arbeta tillsammans och förklara sina lösningar för varandra. Eva berättar under 
intervjun att: 
 

Barnet förklarar alltid för en mottagare hur det 
har tänkt. I ettan är det oftast för mig, i tvåan 
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jobbar de mer i par och ju högre upp de kommer 
desto större blir grupperna.  
 

I skolår 1 är det mest för läraren barnen förklarar, då de ej är så vana vid grupparbete men 
de får även träna sig på att förklara för varandra.  Ahlberg (1995) menar att det är viktigt 
att barnen får diskutera med varandra för att inse att ett problem kan ha flera lösningar. 
Genom samarbete är det lättare att se utmaningarna och inte svårigheterna i matematiken. 
Lärarna på skolan berättar att de anser att det alltid är bättre att prata med någon än att 
bara sitta tyst. De påpekar dock att det finns problem med grupparbete, eleverna måste 
lära sig att jobba i grupp och det kan vara svårt för de minsta barnen som inte är vana vid 
det. Fördelarna överväger ändå och de anser att det är värt tiden det tar att lära barnen att 
samarbeta. Eva och Erika förklarar att de lättare kan gå runt i klassrummet och se vad 
eleverna kan när de sitter och diskuterar än när barnen sitter tysta och räknar 
självständigt. 
 

En fördel är att man som vuxen hinner gå runt 
mycket och höra hur barnen resonerar och det gör 
att man vet mycket mer om hur barnen tänker och 
vad de kan. 
 

Malmer (1999) menar att det är andras reaktioner och åsikter som får oss att reflektera 
över våra ställningstaganden och därmed utvecklar vi vårt tänkande vilket leder till ett 
fördjupat lärande. Liknande tankar finns i Tankeverkstad då en av lärarna säger: 
 

Genom att lyssna och se på andras typer av 
lösningar kan man själv byta upp sig till ett lättare 
sätt att tänka. 
 

I kursplanen för matematik står det att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 
förmåga att jämföra och värdera olika lösningar i förhållande till sina egna. Meningen vid 
diskussioner i Tankeverkstad är just att barnen ska få möjlighet att reflektera över sina 
lösningar och inse att det finns flera sätt att behandla ett problem. Detta menar Eva och 
Erika leder till ett ökat lärande och barnen får nya perspektiv och infallsvinklar på 
matematiken. Liknande tankar finns att hitta hos Hiebert & Carpenter (1992) som menar 
att traditionell undervisning med enskilt arbete hämmar barnens matematikförståelse. 
Eleverna får då inte tillgång till andras förslag och den sociala interaktion och reflektion 
som samarbete innebär. I Tankeverkstad står inte enbart matematiken i fokus utan den 
sociala interaktionen är ett viktigt inslag i undervisningen.  
 
 



 33

Modeller för inlärning 
Barnens begreppsvärld 
Ahlberg (1995) menar att det är viktigt att matematikundervisningen grundar sig i 
elevernas föreställningsvärld. När eleverna kan identifiera sig med uppgifterna hjälper det 
dem att lösa problemen. Uppgifterna i Tankeverkstad bygger till största del på elevernas 
erfarenheter och kunskaper. Problemen de löser är baserade på deras vardag och 
händelser de känner igen. Detta hjälper enligt lärarna på skolan eleverna att identifiera sig 
med problemen och på så sätt lättare komma fram till olika lösningar. Under ett moment i 
undervisningen får barnen tillverka sina familjer och hus och utifrån dessa lösa och hitta 
på olika uppgifter. Här har en elev ritat sin familj och räknat hur många de är: 
 

 
 
De får jämföra familjeantal med sina kamrater, beskriva vilken våning de bor på, dela upp 
dem på olika sätt och besöka varandras familjer och visa hur många de blir tillsammans.  
 

Vi försöker skapa öppna problem som har med 
deras vardag att göra därför att eleverna ska 
känna till området som diskuteras. 
 

Rönnberg & Rönnberg (2001) pekar på ett problem som kan uppstå vid lösning av 
verklighetsbaserade uppgifter. Det är att barnen kan komma att väga in aspekter läraren 
inte tänkt på. De påpekar att det är viktigt att låta eleverna förklara sina lösningar så att 
läraren förstår hur de tänker. Som vi tidigare nämnt är barnens förklaringar och 
diskussioner en stor del av Tankeverkstad. Lärarna anser sig då få tillfälle att förstå 
barnens tillvägagångssätt och lösningar. Detta leder till att fler aspekter kan vävas in i 
problemen och lärarna på skolan ser det som en möjlighet och utmaning att låta barnens 
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lösningar bli upphov till nya problem och formuleringar. Barnen lär sig av varandra att se 
olika perspektiv på uppgifterna och detta leder enligt lärarna till ett ökat lärande.  
 I kursplanen för grundskolan står det att läsa att elever ska utveckla sin förmåga att dra 
slutsatser och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Detta visar sig i 
Tankeverkstad då lärarna uppmanar eleverna att förklara hur och varför de löst 
uppgifterna på ett visst sätt.   
 Många av idéerna i Tankeverkstad är hämtade från Johnsen Høines (2000) som 
beskriver ett undervisningssätt utan läromedel. Kommunikation mellan lärare – elev och 
elev – elev är central i undervisningen. Detta kommer tydligt igen i Tankeverkstad. Eva 
säger under intervjun att:  
 

ett läromedel inte är så stimulerande för tanken 
och att undervisningen med ett läromedel blir för 
mycket av mekanisk räkning. Läromedlen har för 
lite problemuppgifter och saknar över huvud 
taget öppna uppgifter. … Och framför allt 
stimulerar de inte barnens kreativitet.  
 

I Tankeverkstad får barnen använda sig av olika uttrycksformer såsom teckning, 
modellbyggning, känsel och fingerräkning. Eva berättar under intervjun: 
 

Bild har vi jobbat mycket med. Vi har jobbat 
skapande med familjerna och Mamma Meter. 
Känseln har vi jobbat med, barnen har fått känna 
olika antal genom att ha föremål i handen utan att 
titta på dem. Vi har även jobbat med kroppen i 
olika övningar, längst ska stå först, kortast sist 
o.s.v. 
 

Barnen får tillverka sina egna mätredskap när längd och mätning behandlas i under-
visningen. Dessa döps till Mamma Meter, Dennis Decimeter och Cia Centimeter. Barnen 
får öva sig att mäta olika föremål (bord, klassrummet, sig själva) och själva komma på 
när det är bäst att använda sig av meter, decimeter eller centimeter. De får även gå ut och 
mäta hur långt de kastar saker och hur långt de hinner springa under en viss tid. 
 En central del av undervisningen är att barnen ritar det de vill berätta. För att undvika 
svårigheter med skriftspråket berättar Eva och Erika att de uppmanar barnen att uttrycka 
sig genom bilder. I likhet med Olsson (2000) berättar lärarna att de anser ritande som en 
hjälp att förstå och uttrycka problem.  
 I Tankeverkstad införs ett eget symbolspråk där muggar och glassbyttor står för tio- 
respektive hundratal. Istället för siffror så ritar barnen dessa symboler för att beskriva 
antal. Eva och Erika har hämtat inspiration om eget symbolspråk från Johnsen Høines 
(2000) som anser att skapandet av egna symboler hjälper barnens matematikförståelse.  
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 Davidsson (2000) skriver om ett exempel där undervisningen byggs på att eleverna 
utformar en affär. I Tankeverkstad jobbar man också med affär, där alla barn får göra var 
sitt skyltfönster med varor och priser. Alla priser skrivs med Tankeverkstadens 
symbolspråk. Eleverna får handla av varandra och räkna ut summan av det de köpt. De 
får även en summa att handla för och får själva komma fram till vad de kan köpa. Eva och 
Erika berättar att de ville ha något som barnen skulle kunna känna igen. De berättar att de 
anser att undervisningen blir mer tillgänglig för barnen om deras vardagskunskaper kan 
vävas in i den. Vid jultid får barnen arbeta med sina familjer och handla julklappar. De 
får även i uppgift att dela ut ett visst antal paket till sin familj och på så sätt lära sig att 
dela upp tal. Eva säger: 
 

Vi försöker att anknyta undervisningen till 
vardagen, vid jul så jobbar vi med tomtar och 
paket... Vi vill att barnen ska känna till området 
vi diskuterar så att de har en förförståelse av 
problemen. 

  
På våren i ettan jobbar man mycket med affären. En dag kommer det en vuxen och vill 
handla av dem, men kan inte förstå deras priser. Barnen och läraren beslutar då att 
översätta det egna symbolspråket till det matematiska. Från och med denna händelse 
skrivs nu talen på båda språken, d.v.s. talet tio skrivs nu både som en mugg och med 
siffror.     
 
Problemlösning 
Enligt Olsson (2000) är barnens kreativa tänkande viktigt för deras utveckling. Ingen blir 
hjälpt av att bli lotsad fram till ett svar. Tankeverkstad grundar sig på problemlösning och 
Eva förklarar varför: 
 

Man ska kunna använda matematiken för att lösa 
problem i vardagslivet och då måste det vara så 
som eleverna ska lära sig matematik. 

  
De flesta problemen i Tankeverkstad är öppna uppgifter, d.v.s. det finns flera rätta 
lösningar. Lärarna berättar att de anser att det är viktigt att ta tillvara på barnens 
kreativitet. Genom att barnen själva får hitta på problem, s.k. tankehistorier, blir 
undervisningen individuellt anpassad eftersom varje barn hittar på problem efter sin egen 
förmåga. Eleverna lär sig att det finns många rätta lösningar på ett problem och de får se 
många olika sätt att tänka på.  Eva förklarar: 
 

Vi arbetar mycket med öppna uppgifter för att 
fånga barnens kreativitet och för att det som 
barnen gör inte skall vara rätt eller fel. De ska 
själva kunna välja tal på sin nivå. Då det blir fler 
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svar kan man diskutera olika lösningar och 
barnen får en vidare syn på problemen. 

 
Följande är ett exempel på ett öppet problem som är hämtat från Tankeverkstad: 
 

Anna har varit ute och fiskat. Hon ger bort några 
till sin mormor. Hur många har hon kvar? 

 
Eva och Erika berättar att man arbetar mycket med tankehistorier. Vitsen med dem är att 
man måste tänka för att skriva och lösa en sådan, därav namnet. Historien måste alltid 
sluta med en fråga. Barnen får först en förförståelse om vad problemet handlar om, 
läraren ger ett par exempel på hur historien kan se ut och sedan gör barnen egna 
berättelser som innehåller frågor om händelsen.  
 

 
 
Lärarna berättar att de tycker att barnen på detta sätt övar sin problemlösningsförmåga 
och genom att berätta sina historier för varandra lär de sig olika tillvägagångssätt och 
lösningsmetoder. Enligt Olsson (2000) är problemlösning ett medel för barnen att 
utveckla sin sociala kompetens, språk samt förmågan att lyssna på andra. 
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Genom att både skriva och rita berättelserna övar barnen sin kreativitet och sin förmåga 
att kommunicera med andra, berättar Eva och Erika. Eva förklarar:  
 

Att tillverka en tankehistoria kräver mycket mer 
förståelse och ganska mycket mer av barnen än 
att bara lösa en själv. 

 

 
 
Genom att använda sig av öppna uppgifter i undervisningen övas barnens förmåga att 
tolka andras lösningar och argumentera för sina egna. Genom kommunikation kan barnen 
hitta nya vägar att lösa uppgifterna på (Olsson 2000). Eva och Erika berättar att de anser 
att det är viktigt att barnen får berätta sina lösningar för varandra. På så sätt får de 
möjlighet att skaffa sig nya idéer om hur man kan lösa en uppgift.  
   
Vägar in i matematiken  
Johnsen Høines (2000) menar att matematikinlärningen underlättas för barnen om de 
själva får utforma symboler som betyder något för dem innan de får bekanta sig med det 
matematiska symbolspråket. Ett exempel är att elever får räkna föremål och genom 
tecknande visa hur många det är. För att förenkla deras räkning skapar eleverna 
tillsammans med lärarna gemensamma symboler. Tankeverkstaden startar på ett liknande 
sätt. Eva och Erika berättar att eleverna får i uppgift under sommaren att samla kapsyler. 
Undervisningen börjar med att de får visa hur många kapsyler de har genom att rita dem. 



 38

Efter en tid inser eleverna, med hjälp av lärarna, att det behövs ett gemensamt 
symbolspråk. Eva förklarar att: 
 

Vi kan förklara hur vårt tiobassystem är uppbyggt 
med kapsyler och muggar. 

 
 
Tankeverkstads symbolspråk: 
10 kapsyler läggs i en mugg och 1 mugg får då betydelsen 10. 
 
 
 

 
 
Ental ritas som ringar bredvid, t.ex. 12 skrivs på följande sätt och läraren förtydligar alltid 
talet med att säga en tia och två. 
 
 
 
 
 
Allteftersom barnen räknar så behövs symboler för större tal. Barnen lär sig att 10 tior 
eller 10 muggar är 100 som motsvaras av en glassbytta kallad hundrabytta. Den ritas på 
följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
De använder även Tusenhink och Tiotusensäck. 
 För att träna positionssystemet införs ett nytt sätt att skriva tal på med hjälp av pinnar 
och bönor. Eleverna får höra en historia som handlar om några barn som berättar för sina 
föräldrar hur många äpplen de plockat. Barnen kan inte säga några siffror utan de visar 
det på följande sätt: 
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Systemet är uppbyggt genom att man har entalen i kolumnen till höger, tiotalen till 
vänster om den o.s.v. Detta är alltså talet 12. Läraren går först igenom några exempel 
genom att visa hur barnen skriver och berättar hur många det är. Eleverna får sedan själva 
öva sig att skriva på detta sätt genom att räkna föremål på olika stationer. 
 Vi har här beskrivit olika moment inom Tankeverkstad och kopplat dessa till litteratur-
genomgången. Vi har velat ge en uppfattning om hur matematikinlärning kan gå till utan 
användning av läromedel. Tankeverkstad är under utveckling för kommande skolår och 
det är Evas och Erikas förhoppning att man under skolår fem kan se en tydlig skillnad på 
elevernas matematikkunskaper jämfört med tidigare matematikundervisning. Eva och 
Erika påpekar att det inte finns några garantier på att detta arbetssätt är bättre men de 
känner tillförsikt och är säkra på sig själva tack vare den forskning de har läst inom 
området.  
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Diskussion 
Vi har nu gett ett exempel på en skola som arbetar utan läromedel i sin matematik-
undervisning. Lärarna på skolan har fungerat som reflekterande praktiker och genom att 
utvärdera sin praktik har de funnit anledning till förändring.  
 
Tankeverkstad i praktiken 
I undervisningen får barnen jobba praktiskt med olika föremål och därigenom bygga upp 
sin matematikförståelse. Genom att gå ifrån läromedlen blir undervisningen mer levande, 
barnen skapar själva sitt läromedelsmaterial i form av en Tankeverkstadsbok. Där skriver 
de tankehistorier, ritar bilder och visar hur de har tänkt vid problemlösning. De får också 
göra annat praktiskt material själva såsom bygga sina familjer och sitt hus och tillverka 
sin egen affär på papper. De får på så sätt en bredare syn på matematiken och då 
inlärningen är problembaserad lär de sig att använda sina matematiska kunskaper på ett 
praktiskt sätt. I Lpo 94 (1999) står det att skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att 
lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera 
och pröva antagande och lösa problem. I Tankeverkstad tränar barnen dessa förmågor 
genom att skriva, höra och lösa tankehistorier. Enligt Olsson (2000) är tillverkandet av 
egna problemformuleringar viktig för utvecklandet av barnens kreativitet. 
 Undervisningen är vardagsanknuten och eleverna får t.ex. skapa sina egna familjer och 
göra problemformuleringar utifrån dessa. Vi har sett att om eleverna är bekanta med 
problemsituationen hjälper det dem att skapa och lösa egna problem kring denna. Genom 
att i undervisningen använda sig av exempel från barnens begreppsvärld kan eleverna lätt 
identifiera sig med situationen. Våra observationer har visat oss att barnen lätt kan skapa 
och lösa egna problem om situationen är bekant för dem. Liksom Ahlberg (1995) anser vi 
att det är viktigt att matematikundervisningen har sin utgångspunkt i barnens 
begreppsvärld, då det hjälper dem att identifiera sig med problemen.   
 Vår litteraturgenomgång visar att språket är en viktig del i matematikundervisningen 
och Tankeverkstad består till stor del av att kommunicera matematik. Grupp- och 
pararbete gör att eleverna kommunicerar mycket med varandra. De får då tillfälle att dela 
med sig av sina kunskaper samt möjligheten att lära sig av varandra. I stället för att bli 
mekaniska matematiker utvecklas barnen till kommunicerande matematiker som till stor 
del använder sig av språket i sin inlärning. Tillsammans utvecklar eleverna strategier för 
att lösa och skapa egna problem. Med hjälp av andras lösningar kan de utveckla sitt 
matematiska tänkande och få nya idéer hur uppgifterna kan lösas.   
 I Tankeverkstad införs det matematiska symbolspråket under vårterminen i skolår 1. 
Den första terminen går ut på att förstå vikten av ett gemensamt symbolspråk. Barnen får 
först rita hur många kapsyler de har vilket vi tycker hjälper dem att förstå innebörden av 
tal. Istället för att bara skriva en siffra som inte har någon betydelse för dem utvecklar 
barnen en förståelse för talbegreppets innehåll. Efter att ha räknat kapsyler och var och en 
av eleverna på sitt sätt redovisat hur många de har, införs ett gemensamt symbolspråk 
som gör det lättare att räkna och se tal. Vi anser att detta arbetssätt hjälper barnens 
taluppfattning då symbolerna betyder något för dem. Genom att själva utforma och 
handgripligt arbeta med symbolspråket blir talen verkliga för eleverna. Vi tror att 
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förståelsen för det matematiska symbolspråket underlättas om barnen först får en 
uppfattning om vad talen innebär.  
 Det finns också svårigheter med att utveckla ett nytt undervisningssätt. I 
Tankeverkstads fall rör sig problemen kring elever som kommer nya till skolan och elever 
som flyttar. Nya elever får gå en ”snabbkurs” för att lära sig symbolspråket med kapsyler 
och muggar. När en elev flyttar från skolan tar lärarna kontakt med den nya skolan och 
förklarar hur eleven har blivit undervisad.   
 
Reflekterande praktiker 
Under vår utbildning har begreppen reflektion och reflekterande praktiker varit centrala. 
Den nya lärarutbildningen betonar starkt vikten av att lärare ständigt utvärderar sitt 
arbete. Vi tycker att reflektion är en ny definition på något som lärare har gjort i alla tider. 
För att förbättra sin undervisning krävs det eftertanke och ett objektivt synsätt. Vi tror att 
lärare i alla tider strävat efter att lösa de problem som finns i undervisningen och 
reflektion som begrepp inte är något nytt.  
 Genom att skolan har gått från regelstyrning till målstyrning har lärarna fått större 
möjligheter att själva ta del av forskning inom skolan och utnyttja den för att förbättra sin 
undervisning. Det finns idag fler vägar att uppnå de mål som står i läroplanen och det är 
upp till varje lärare att välja sin. Enligt Carlgren & Marton (2000) måste nu lärarna 
utveckla ett nytt sätt att tänka. De måste själva skapa en miljö för lärande.  
 Tankeverkstad är ett utmärkt exempel på att lärare utvärderat sin undervisning och 
med hjälp av forskning utformat ett eget sätt arbeta på. Enligt Robertson Hörberg (1997) 
krävs det mycket arbete och tid för att förändra sin undervisning. Vid en större förändring 
underlättas arbetet om det är flera som hjälps åt. Eva och Erika menar att de aldrig hade 
klarat av att utforma Tankeverkstad om de arbetat var och en för sig. Genom att vara två 
kan man få nya idéer och uppslag av varandra. Det krävs både mod och styrka för att 
genomföra en sådan stor förändring av undervisningen som Tankeverkstad innebär. 
Genom att ha läst forskning rörande matematikinlärning kände Eva och Erika sig säkra på 
den förändring de skulle genomföra. Forskningen har hjälpt dem att hitta nya vägar i 
matematikundervisningen men även varit ett stöd för dem vid föräldrakontakter. När 
forskare pekar på att ett visst undervisningssätt är att föredra blir det lättare för lärare att 
förklara varför undervisningen ser ut som den gör.  
 Vi anser att forskning och praktik ska gå hand i hand. För att utveckla skolan måste 
lärare och forskare samarbeta i större utsträckning. Robertson Hörberg (1997) påpekar att 
som praktiker kan det verka som om forskaren lever i en helt annan värld. För att ett 
givande samarbete ska kunna äga rum krävs det att båda känner att de befinner sig på 
samma nivå. Den akademiska världen kan kännas svårbegriplig då man där har ett annat 
språkbruk. För att göra forskningen mer lättåtkomlig är det viktigt att komma ihåg vem 
man skriver sin avhandling för. Vi tror att lärarutbildningen vinner mycket på att vara 
forskningsanknuten. Genom att lära sig läsa avhandlingar har man som lärare möjlighet 
att ta till sig forskning och utnyttja de kunskaper den ger i sin lärargärning.  
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Slutord 
Vi har genom litteraturgenomgången och våra deltagande observationer kommit fram till 
att Tankeverkstad är ett arbetssätt som stämmer väl överens med läroplanen och aktuell 
forskning om tidig matematikinlärning. Vi har visat hur den tidiga matematikinlärningen 
kan gå till utan läromedel. I Tankeverkstad införs det matematiska symbolspråket först på 
vårterminen under det första skolåret. Eleverna ska innan dess träna upp sin förmåga att 
förstå tal och dess innebörd. De får träna sig i att använda ett eget symbolspråk som 
praktiskt visar vad talen står för. Tankeverkstad bygger mycket på kommunikation. 
Eleverna pratar både med läraren och med varandra om hur uppgifterna ska lösas. På 
detta sätt kan de få nya infall och metoder att lösa uppgifterna på. Genom att arbeta med 
öppna problem tror vi att eleverna utvecklas till goda problemlösare då de inte blir låsta 
till en lösning. Istället får eleverna möjlighet att se flera rätta lösningar och förstå att man 
kan lösa problem på många olika sätt.  
 För att lyckas med att utveckla ett nytt arbetssätt krävs det engagerade och initiativrika 
lärare. Det krävs mycket tid att arbeta på detta sätt då varje lektion måste planeras både 
till innehåll och utförande och det inte finns en given mall att gå efter. Med hjälp av 
forskning har Eva och Erika utvecklat ett eget undervisningssätt och vi ser detta som ett 
typexempel på hur reflekterande praktiker kan arbeta.  
 Genom att vi har arbetat tillsammans har vi hela tiden kunnat reflektera och 
kommunicera om innehållet, vilket vi anser har lett till en mer genomarbetad uppsats. 
Denna uppsats är ett pararbete då vi har skrivit all text tillsammans. Fördelen att jobba 
med någon annan är att alla idéer kan diskuteras och bearbetas direkt vilket gör att 
skrivprocessen hela tiden är aktiv. 
 Det vore intressant att se en uppföljning av detta arbetssätt om ett par år då 
Tankeverkstad sträcker sig upp till skolår 5 då man skulle kunna jämföra barnens 
kunskaper med läroplanens mål. Det skulle kunna vara en uppgift för kommande 
exjobbsskrivare. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Varför har ni valt namnet Tankeverkstad? 
Varför vänta med symbolspråk? 
Hur ser ni på skolämnet matematik? 
Vilka slags typer av uppgifter använder ni? Varför? 
Hur kommer sig det att ni utvecklade Tankeverkstad? 
Hur såg undervisningen ut innan? 
Hur gick ni till väga för att utforma tankeverkstad? 
Varför har ni läst forskning? 
Hur övar ni taluppfattning? 
Varför använder ni ett eget symbolspråk? 
Vad har kommunikationen för betydelse i undervisningen? 
Vilka uttrycksformer arbetar ni med? 
Varför använder ni två språk, två tior – tjugo? 
Hur arbetar ni i klassrummet? 
Varför grupparbete, fördelar/nackdelar? 
Skulle Tankeverkstad fungera på andra skolor? 
Varför använder ni inga böcker? 
Problem med Tankeverkstad? 
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Bilaga 2 
 
Brev till elever inför skolstarten 
 

 
 


