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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass - inrikt-

ning grunden till lärande, 210 högskolepoäng. 

  

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel:  Snacka om matte! - Elevers matematiska kunskaper och vardag. 

 

Engelsk titel: Talk about math! Students' math skills and daily life. 

 

Nyckelord: Matematik, vardagsmatematik, språkkunskaper i matematik, mate-

matikkunskap, kunskaper i matematik.  

 

Författare: Amanda Daraliovska och Andreja Lomsek  

 

Handledare: Per-Åke Rosvall 

 

Examinator: Anna Wernberg 

 

 

 

Bakgrund: Matematik är fortfarande enligt forskning ett ämne med hög status, men trots 

detta är det få elever som har förståelse för varför matematik är ett viktigt ämne i skolan, 

menar Malmer (2002). Eleverna relaterar sällan till att det är ett verktyg för att klara av sin 

vardag (Malmer,2002). Likaså menar Björklund (2009) att vi inte är uppmärksamma på att 

matematik till större del omringar vår vardag. Språket är nyckeln till att förstå och kunna 

arbeta med matematik (Bernstein, 2000; Boaler, 1998 och Wistedt och Martinsson, 1996).   
 

Syfte: Syftet i sin helhet handlar om att belysa hur elever resonerar kring sina kunskaper 

och lärande i ämnet matematik. Studien undersökte, förutom syftet, hur elever kopplar sina 

kunskaper till vardagssituationer och språkets betydelse för erövrande av matematik. 
 

Metod: Vi har gjort en kvalitativ undersökning som har ett kvantitativt underlag. För att ta 

reda på vilka matematiska förkunskaper eleverna har sedan innan, utfördes en räknesaga 

(kvantitativt metod). Räknesagan blev grunden för våra intervjuer (kvalitativ metod). Utifrån 

detta gjordes dessutom observationer, med inslag av fältanteckningar under räknesagans 

gång.    

 

Resultat: Studien visar att eleverna i år tre som deltog i undersökningen hade färre kun-

skaper i matematik än vad de lokala målen i kommunerna för årskurs två ställt för en elev. 

Språkkunskaperna visade sig vara en stor påverkandefaktor för elevers förståelse av mate-

matiska problem och möjlighet till att utrycka tankar och funderingar kring sina problemlös-

ningar samt matematiska erfarenheter. Den mångkulturella miljön de lever i är faktor för 

detta. Likaså visade resultat att elever hade svårigheter med att koppla de kunskaper de eröv-

rad i skolan med liknande händelser i deras vardag. Förståelsen för att de använder sig av 

matematik utanför skolan var liten. 
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1. Inledning 
 

Utifrån egna erfarenheter från vår tid i grundskolan har matematik aldrig redovisats för oss 

som ett redskap för att klara av vardagen, samhället vi lever i och framtiden. Detta har fått 

oss att få upp ett intresse att se närmare på hur matematik i dagens skola (12 år senare) re-

presenteras av pedagoger. Vi vill likaså få en inblick i vad elever själva anser sig ha för kun-

skaper i ämnet och hur de kopplar dessa kunskaper till sin vardag. De kunskaper vi tar till 

oss i skolan tänker vi oss ska vara användbara utanför de klassrum där vi tillägnar oss dem. 

Det vi lär oss i skolan ska vi ha nytta av i vår vardag och så småningom i våra arbeten. Säljö 

(2000, s. 15) menar att ”Lärande är i betydande utsträckning situerat och inbäddat i prakti-

ker. Räkning är en sak på mattelektionen, något ganska annorlunda där mina egna pengar är 

i omlopp”. Om citatet är sant, betyder det att vi inte har någon nytta av våra klassrumskun-

skaper om de inte tydligt kopplas till den praktik där de kommer att användas. En metod 

som används i skolan idag för att knyta klassrumskunskaper till vardagskunskaper är räkne-

sagan. Med sagans hjälp kan pedagogen förlägga räkneexempel i vardagliga situationer, till 

exempel genom att sagans handling utspelar sig i snabbköpet där huvudpersonerna möter 

olika matematiska problem. 

 

Utifrån ovanstående blir det intressant att undersöka hur elever resonerar kring lärande i 

matematik och sina matematikkunskaper, det vill säga att undersöka om de kopplar vad de 

lärt sig i skolan till vardagssituationer. Syftet med denna undersökning handlar därför om 

det och dessutom om språkkunskaper har någon betydelse för hur elever resonerar kring 

detta. 

 

Tidigare forskning (Ahlberg. 1995; Björklund, 2009; och Malmer, 2002) och teorier talar 

tydligt för att matematik är ett redskap till hjälp för att lösa problem som en individ ställs 

inför. Forskningen talar likaså om vikten för hur ett lärande ska bedrivas för att ge elever en 

så stor kunskap som det är möjligt, så att elever ska kunna bli självständiga individer. 

 

I denna studie vill vi som forskare och blivande pedagoger (inom förskola och förskoleklass) 

försöka ge en insyn i hur viktig matematiken är för elever redan i tidig ålder att behärska. I 

studien kommer de matematiska kriterierna att redovisas som skolan har i uppgift att uppnå 

vid avslutad årskurs,  i detta fall år 2 (se bilaga 1). Elever måste kunna, att på egen hand kla-

ra sig i samhället med de problem och situationer som kommer med det. Elevers kunskaper 

och förståelse för matematik är därför av stor vikt betydelsefulla för vardagen. Vår förhopp-

ning är att studien ska vara till nytta för pedagoger, rektorer och föräldrar. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur några elever i år tre genom en räknesaga visar 

sina kunskaper och lärande samt hur de resonerar kring dessa när det gäller matematik. 

 

Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till följande huvudfrågor: 

 

- Kopplar eleverna de matematiska kunskaper de erövrar i skolan till vardagliga situa-

tioner? 

- Har språkkunskaper någon betydelse för hur elever resonerar kring sina matematik-

kunskaper? 
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3. Bakgrund 
 

Utifrån undersökningens syfte och resultat har vi valt att dela upp bakgrunden i olika rele-

vanta delar. Detta för att ha en grund för hur vi sedan ska ställa oss till de resultat vi tagit del 

av utifrån räknesagan och dess svarshäfte samt intervjuerna med inslag av observationer. 

Delarna är Matematik för vardagen; Kunskap och Språk för förståelse för matematik. 

 

 

3.1 Matematik för vardagen 
  

Denna undersökning handlar om att ta reda på om elever i tidig skolålder är medvetna om att 

matematiken finns omkring dem i deras vardag och hur de fogar samman den matematiska 

kunskap de har till vardagshändelser, samt om de är medvetna om att det är matematik de 

använder sig av.  

 

Forskningen visar att matematiken är ett ämne som fortfarande har hög status. Trots sin höga 

status är det få elever som har förståelse för varför matematik är ett viktigt ämne, menar 

Malmer (2002). Malmer anser likaså att eleverna sällan relaterar till att ämnet, förutom siff-

ror och räkning, är ett redskap för att klara av vardagen. Vår vardag är omringad av en rad 

olika matematiska situationer som måste lösas tydliggör Björklund (2009), exempelvis då vi 

ska räkna ut hur mycket socker vi behöver för att baka en kaka. Trots detta menar Malmer 

(2002) att elever inte har denna kunskap om att det är matematik som finns omkring oss på 

olika sätt. Elever ser oftast ämnet som något extremt jobbigt som de helst vill undvika, anser 

Malmer. Hon anser även att elever i dagens skola inte får de resurser eller en anpassad un-

dervisning som de kan tänkas behöva för att tillämpa grundläggande kunskaper i matematik.  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidhemmet, Lpo-94 står 

att läsa det är en pedagogs uppgift att ge eleverna förståelse för varför matematik är så vik-

tigt och vilka kunskaper vi som individer är i behov av för att klara av det samhälle vi lever 

i, samt framtiden. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) nämner att vardagen är fylld av 

matematik som vi kan använda oss av i vår matematikundervisning. Om en pedagog upp-

märksammar sina elever om de vardagsproblem de möter på varje dag för att klara av sin 

vardag, ger det även förståelse för varför matematik är så viktig att tillämpa och göras syn-

ligt i skolan, menar författarna. Likt författarna lyfter Boaler (1998) vikten för att en elev ska 

kunna utveckla sin förståelse i matematik behövs det tydliga matematiska grunder som rela-

terar till elevers vardag. Trots att läroplanen beskriver i sina texter vad syftet är med mate-

matik och vilka mål som ska uppnås i grundskolan, visar det sig att många pedagoger ute i 

verksamheten anser att de inte får den hjälp de behöver utifrån läroplanen, menar Mouwitz, 

Emanuelsson och Johansson, nationellt centrum för matematik utbildning, NCM (2003). De 

anser att läroplanen inte är anpassad för den verklighet och verksamhet som råder ute på 

förskolor och skolor ute i samhället. De lyfter dessutom fram i sin artikel att en pedagog 

anser sig inte heller ha det stöd och en tillräcklig beskrivning för hur undervisningen ska se 

ut samt hur de ska gå tillväga för att tolka, uppnå målen och utveckla elevers kunskaper 

(Mouwitz, Emanuelsson och Johansson, 2003). 
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3.2 Kunskap  
 

I studien vill vi få en mer vidgad syn på vad elever i år tre anser om sina matematiska kun-

skaper. I studien utgår vi från hur eleverna resonerar kring kunskap och andras definition av 

kunskap är därför av mindre betydelse. Men för att kunna diskutera elevernas svar följer här 

en beskrivning av hur några forskare och läroplanen, Lpo-94 ser på begreppet kunskap.  

 

Kunskap är en viktig faktor som vi individer måste erövra för att klara av de vardagliga pro-

blem vi kan stötta på i det samhälle vi lever i, menar Wistedt (1990). Läroplanen för det ob-

ligatoriska skolväsendet, Lpo-94 definiera kunskap som ett ”livslångt lärande” som vi måste 

ta till oss och skapa förståelse kring. Kunskapen sker hela tiden, men de är en pedagogs 

uppgift enligt Lpo-94, att se utifrån varje elevs behov och erfarenheter samt förkunskaper i 

ämnet och ta tillvara detta i sin undervisning. Lpo-94 poängterar också vikten av att en elev 

ska ”kunna behärska grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagsli-

vet” (s.12).  

 

God kunskap i matematik menar Ahlberg (1995) handlar inte om att kunna räkna ut ett eller 

flera tal. Författaren menar att vikten ligger i att kunna förstå vad redskap (som exempelvis 

miniräknare och tabeller) visar oss för att få goda kunskaper i matematik. Utan förståelsen 

kan en elev inte redovisa för vad han/hon har löst i ett problem med hjälp av matematik som 

redskap. Vidare måste elever likaså sätta dessa goda kunskaper i ett samband där de kan 

argumentera för en lösning eller ett resultat, menar Ahlberg (1995). 

 

Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) samt Ahlberg (1995) menar att kunskap kan beskri-

vas och förklaras vid liknelse av ett isberg. De delar in kunskaper i fyra delar: fakta, färdig-

het, förståelse och förtrogenhet. Dessa fyra indelningar av kunskaper är både synliga och 

osynliga. Den synligaste delen, med rätt respektive fel svar innefattar fakta. Färdigheten 

inom matematik, menar författarna består av olika företeelser som till exempel att kunna 

laga mat, måla eller spela piano. I skolsammanhang handlar färdigheter om att kunna be-

härska olika redskap eller hjälpmedel så som tabeller, kartor, Internet, miniräknare och upp-

slagsböcker (Unenge, Sandahl  Wyndhamn, 1994). Vidare beskriver författarna de två osyn-

liga delarna av isberget, förståelse och förtrogenhet. Dessa två delar beskrivs i en form av 

”den tysta kunskapen”. Ahlberg (1995) talar även om ”den tysta kunskapen” som brukar 

formuleras vid svaret ” jag vet inte… av någon anledning fick jag för mig att...”. Denna kun-

skap kan oftast förekomma och behöver inte alltid betyda att vi inte är medveten om kun-

skapen, utan mer åt att vi inte riktigt kan beskriva och sätta ord på, exempelvis hur luktar 

choklad, hur låter en flöjt, menar Ahlberg (1995). 

 

Flera studieresultat (Adler & Malmer (1996), Malmer (2002), Ahlberg (1995), Magne 

(1994) är några av författarna) och likaså läroplan, Lpo-94, skriver att lärandet bör läggas på 

elevens nivå. Det vill säga att en pedagog måste utgå från deras verklighet och likaså ge en 

elev förståelse för matematiken. Det är dessutom viktigt att undervisningen anpassas så att 

alla elever ska utvecklas så långt som möjligt och finna lusten att lära matematik, dessutom 

elever med goda kunskaper i matematik, menar Engström (2003). Felaktiga undervisnings-

metoder med inslag av ensidig färdighetsträning stimulerar inte eleverna i dess lärande, utan 

här får man uppfattning om att ämnet endast är uppbyggd utifrån ”rätt-fel” svar, menar 

Malmer (2002). Det är viktigt, poängterar Björklund (2009) att kunna bedriva matematikun-

dervisningar utifrån planering. Det vill säga, vet en pedagog hur undervisningen ska bedri-

vas, speglas resultatet i vilka möjligheter en elev i sin tur kommer få förståelse för i matema-

tik. Har en pedagog mindre ämneskunskaper och specifika didaktiska kunskaper i matema-

tikundervisning blir lektionerna enformiga. Fokus läggs då på siffror och ”rätt-fel” svar, 

menar Björklund (2009). Har en pedagog goda kunskaper kring matematik kommer eleven 
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få möjligheter att vidga sina vyer och upptäcka matematiken på olika sätt, menar Björklund. 

Av den orsaken är det av stor viktigt att en pedagog har breda kunskaper i ämnet och tar 

tillvara på tillfällen där elever blir medvetna om att matematik också finns utanför ”matte-

boken” och klassrummet. För det är vid dessa tillfällen som lärande sker, när  kunskapen om 

att matematik är mer än bara ett ämne, menar Björklund (2009). Malmer och Kronqvist 

(1993) talar för att det är skolans uppgift att sträva efter en undervisning i matematik som 

arbetar med alla sinnen, detta för att ge eleverna goda kunskaper i ämnet. Det är av stor vikt 

en pedagogs uppgift att inbringa eleverna förståelse genom samspel, att skapa ett lustfyllt 

lärande och väcka intresse hos eleverna, menar Dysthe (1996). Detta i sin tur leder till att 

elevernas uppfattning om sina kunskaper (ofta omedvetna kunskaper) kan bli synliga och 

intresset samt deras lärande stiger för ämnet (Dysthe, 1996). 

 

En pedagog ska inte endast ge en elev möjligheter att upptäcka matematiken, menar Boaler 

(1998). I första hand ska förståelsen för matematik som redskap belysas, anser hon. Genom 

att ha öppna undervisningar, det vill säga att elever får möjlighet att arbeta i grupper, ta del 

av varandras kunskaper i diskussioner och komma på egna problemlösningar i vardagen 

med den kunskap de lärt sig i skolan, menar Boaler (1998) att eleverna bygger upp mer 

grundläggande förståelse för matematik. Matematikboken, menar Boaler ger inte den möj-

ligheten till en utvecklad förståelse för matematik. Nackdelen med detta kan finnas i att vis-

sa elever som behöver mer struktur i sin matematikundervisning, upplever den öppna under-

visningar som ostrukturerad, menar Boaler. En elev som känner trygghet i en strukturerad 

matematikundervisning får ingen förståelse för sitt lärande om undervisningen bortser från 

läromedel, då de lär sig lättare genom en undervisningen bestående av ”sändare-mottagare” 

(det vill säga, att pedagogen ger den information som eleven ska ta till sig). Med en inprän-

tad undervisning där matematikboken uppträder som ”bibeln”, finner elever en trygghet i 

den, oavsett om den läran är givande eller inte, menar Player-Koro (2008). Player-Koro me-

nar, liksom Boaler (1998) att en elev lär sig genom att arbeta i grupper och genom öppna 

samtal få ta del av andras kunskaper samt delge sina till andra. Genom detta utvecklar elever 

bredare förståelse för matematik som ämne än det han/hon möter i matematikboken. Trots 

detta söker sig en elev till en trygghet i matematik och finner den som den ”rätta matemati-

ken” (Player-Koro, 2008). Enligt en undersökning av TIMSS (2007) visar de sig att färre 

timmar ägnas åt matematik i den svenska skolan. Undersökningen klargör likaså att läro-

böcker och självstädiga arbeten ligger till grund för undervisning.   

 

Adler och Malmer (1996) menar att för att en elev ska nå goda kunskaper i matematik bör en 

pedagog stimulera och väcka lusten till matematik i tidig ålder för att förhindra matematiska 

svårigheter. Malmer (2002) lyfter även skolmiljö och vardagsmiljö som två viktiga punkter 

på påverkan till hur vi kommer att arbeta och ställa oss till hur viktigt det är med kunskap i 

matematik för våra barn/elever, men likaså barn till föräldrar. Malmer lägger vikten i att 

stimulering utanför skolan är lika viktigt som i skolan. En pedagog kan inte få alla elever att 

bli duktiga i matematik, men hon/han kan planera undervisningar som stimulerar, utmanar 

och utvecklar elever i dess lärande. Likaså har vuxna som barnen möter i sin vardag en på-

verka till att stimulera barnet i dess utveckling och lärande, menar Malmer (2002). Likaså 

menar Engström (2003, s 32) att sociologiska faktorer har en stor inverkan på en elevs lyck-

ade i skolans matematik. Den miljö elever kommer från speglar hur de klara av det lärande 

de möter i skolan. En elev behöver stimuli för sitt lärande, inte bara från skolan utan likaså 

hemifrån. Engström menar att skolsystemet försummar elever med till exempel arbetar-

klassbakgrund då det inte anpassar innehåll i undervisning och läromedel till den nivå elever 

befinner sig i. Utifrån detta blir de en pedagogs uppgift att sträva mot att på bästa sätt inte 

endast stimulera eleverna i klassrummet, utan dessutom uppmuntra föräldrarna. Kommer en 

elev från en miljö där föräldrarna har kunskap och ett intresse att vilja påverka samt utveckla 
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barnet i dess sträva att vilja uppnå bra kunskaper i skolan, kommer eleven likaså att stimule-

ras utanför skolan, menar Malmer (2002).  

 

 

I mångkulturella områden kan det vara svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med skolupp-

gifter, exempel brister i det svenska språket, skild kunskap, i den meningen att de räknesätt 

föräldrarna eller andra personer i elevens närhet skiljer sig från vad eleven lär sig i skolan. 

För att som pedagog, trots de svårigheter som nämns här ovan, ska kunna involvera föräldrar 

i sitt barns lärande och utveckling kan elever få hemuppgifter (läxor) som inte kräver några 

större förkunskaper hos föräldrarna (Trygg, 2004). Exempel på läxor eller hemuppgifter kan 

vara att öva multiplikationstabellen eller spela spel som berör ämnet (Trygg, 2004). 

 

 

3.3 Språk för förståelse av matematik 
 

Undersökning utfördes på två mångkulturella skolor. Genom det har vi valt att belysa vad 

tidigare forskning anser om vad språket har för betydelse för hur elever resonerar kring ma-

tematiska problemlösningar och förståelse för uppgifter. (Trygg, 2004).Varför många miss-

lyckas med matematiken kan ofta bero på bristande språkliga kunskaper, menar Malmer 

(2002). 

 

Malmer (2002), Boaler (1998), Wistedt och Martinsson (1996) är några av många författare 

som lägger vikten vid att språket är nyckeln till att förstå och arbeta med matematiken. I 

första hand bör en pedagog ha som mål i att ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter ele-

verna har och lär sig deras språk, med andra ord, tala på ett språk som är begripligt för bar-

net. Utifrån detta kan en pedagog, men likaså andra vuxna som har en inverkan i 

barns/elevers lärande, vidareutveckla ett språk och förståelse för matematik menar Johnsen 

Høines (1990). 

 

För att vi ska utveckla vårt logiska tänkande krävs det att vi har ett utvecklat språk, menar 

Malmer (2002). Att kommunicera och ta lärdom av varandras erfarenheter och kunskaper 

bidrar till att likaså eleverna utvecklar kunskap och möjligheten till att öppna upp förståelse 

för ämnet. Annars är det lätt hänt att en elev fokuserar på ”rätt-fel” svar och inte på hur vik-

tig matematiken är för ens egen utveckling (Malmer, 2002).  

 

Enligt Wistedt och Martinsson (1996) samt Boaler (1998) ger övning färdighet, men förstå-

elsen för hur en individ ska erövra kunskap kommer i första hand. Författarna nämner att 

vikten av förståelse ligger i att kunna förknippa matematiska situationer till sin vardag för att 

lättare få förståelse av matematik. De menar att förståelse utvecklas i kommunikationsmiljö-

er, som Malmer (2002) talade om. De nämner likaså vikten av att utveckla språket. I Lpo94 

står det att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s. 5). 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet lägger stor vikt vid en elevs språkutveckling. 

En pedagog måste lägga vikten vid elevens språk från början. Ett rikt ordförråd måste byg-

gas upp för att lättare kunna sätta ord på de matematiska situationer vi stöter på i vår vardag, 

men likaså den matematik vi möter i klassrummet, menar Magne (1994). Har en elev ett litet 

ordförråd blir det betydligt svårare att uttrycka sig i ett sammanhang och bli förstådd eller få 

förståelse för information. Många elever förlorar den viktiga information som en pedagog 

försöker förmedla, förklaringar och introduktioner. Ofta, på grund av att eleverna inte får 

förståelse för vad en pedagog säger. En pedagogs språk samspelar inte med elevernas ord-

förråd och genom det brister elevens erfarenhetsvärld vid framställning, menar Magne 

(1994).  



 8 

 

Engström (2003) menar tydligt att det inte finns en enskild förklaring till varför en elev 

misslyckas i matematik. Det kan finnas flera orsaker, men den vanligaste förklaringen till att 

en elev misslyckas i matematik, menar Engström handlar om didaktiska faktorer. Det vill 

säga själva undervisningen, planeringen, organisering och hur utförandet är upplagt. Björk-

lund (2009) tydliggör, likaså hon att elevers misslyckade i matematik mycket väl kan ligga 

hos pedagogen. Detta i sin tur leder till att en elev inte utvecklar sin förståelse för det pro-

blem det möter på i matematik. Det kan mycket väl ligga i att ett svårbegripligt matematiska 

språk utövas där koncentrationen leder till att uppfatta vad orden betyder. Löwing och Kil-

born (2008) tydliggör att elever med invandrarbakgrund lyckas sämre i matematik än deras 

svenska klasskamrater. Författarna menar att en orsak till att pedagogen inte har tillräckligt 

anpassat språk utifrån elevernas nivå. De lärargrupper elever möter i skolan saknar kunska-

per kring vad det, för en elev innebär att möta en ny kultur och på ett annat språk få förståel-

se och kunskap om matematik anser Löwing och Kilborn.  
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4. Teoretisk ram 
 

Utifrån den forskning som har bearbetats under rubriken ”Bakgrund” har vi belyst språket 

och den sociala miljön till stor del som en påverkandefaktor för elevers kunskaper och lä-

rande i ämnet matematik. Den brittiske sociologen och språkvetaren Basil Bernsteins teorier 

utgår från sociala strukturer och språk. Vi har därför valt att utgå från hans teorier om verti-

kal och horisontell diskurs i vår analys.  

  

Bernstein har under flera decennier belyst förståelse för vilken relationen mellan språk, fa-

milj, skolgång och politik har och har utifrån det utvecklat sina teorier. Han skapade en teori 

om pedagogiska samt sociala koder och deras påverkan på social reproduktion. Förändringar 

i språket sker genom samspel i samhället, menar Bernstein (2000). Han menar dessutom att 

kunskap formas utifrån två olika diskurser, vertikal (officiell skolkunskap) och horisontell 

(lokal vardagskunskap). Den horisontella diskursen innefattar den muntliga formen, det vill 

säga den kommunikation och det språk som används i vardagen. Den horisontella diskursen 

är mindre kognitivt inlärd än den vertikala, som utmärks av rikare vokabulär, nyanserad 

användning av adjektiv, adverb, konjunktioner och bisatser, likt den skriftliga formen där 

kunskap förväntas vara mer djupgående och mer utvecklad. Förutom språkliga kunskaper 

kopplar Bernstein den horisontella och vertikala diskursen till hur elever tillämpar den kun-

skapen de erfarit i skolan samt hur de kan koppla dessa till nya händelser i praktiken 

(Bernstein, 2000). Det vill säga att elever utifrån en horisontell diskurs inte kan översätta sin 

kunskap till exempelvis liknande händelser utanför skolan.   

 

Centralt för Bernsteins (1973) sociologi är begreppet kod, vilket han har som beskrivning av 

en justerande princip som ligger till grund för olika budskap, speciellt inom pedagogik och 

läroplan. Pedagogik och läroplan betraktas som meddelandesystem. Dessa utgör tillsammans 

med ett tredje system, utvärdering, de processer och den strukturen i skolans kunskap, över-

föring samt praxis. Det vill säga att koderna (regler och mål som ställs i skolan samt den 

pedagogik som bedrivs) är avgörande för hur kunskap, inlärning och vana representeras i 

verksamheten. Bernstein (1973, s.85) menade att läroplanen definierar vad som räknas som 

giltig kunskap. Pedagogik definierar vad som räknas som giltig överföring av kunskap och 

utvärderingen definierar vad som räknas som ett giltigt förverkligande av lärd kunskap.  

 

Bernstein (1990, s. 165) skriver om en pedagogs diskurs och praktik som en klassfråga. Han 

undersökte hur regler i en pedagogisk praktik (både en praktik som är beroende av den eko-

nomiska marknaden som en fristående verksamhet som är oberoende av denna) påverkar det 

innehåll som ska läras ut och hur reglerna inverkar på de elever som kan lyckas få erövra 

innehållet. Egenskaper som utgör och särskiljer en specialiserad form av kommunikation i 

samhällets klasser överses av den pedagogiska diskursen i skolans verksamhet. Eftersom 

skolor kräver en utformad kod för framgång innebär det att arbetarklassens barn missgynnas 

genom dominerande kod för skolgång, inte för att deras språk är bristfällig. Elevernas ord-

förråd räcker helt enkelt inte till för att klara den avancerade nivå som koden begär, menar 

Bernstein. De elever som har ett begränsat ordförråd när de kommer till skolan får det svåra-

re i skolan då språket som används av bland annat en pedagog inte passar ihop med det 

språk eleverna är vana vid (Bernstein, 2000). I ett sammanhang då en individ (i detta fall en 

elev) med sämre ordförråd samspelar med människor som känner dem väl och som använder 

samma språkliga förråd fungerar elevens språk väl, jämfört med när de hamnar i situationer, 

som till exempel i skolan, där ordförrådet inte räcker till.  
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5. Metod 
 

Kvale (1997) nämner två olika forskningsmetoder att samla in data, kvalitativ och kvantita-

tiv metod. Dessa två metoder skiljer sig åt på sättet data samlas in och bearbetats. Utifrån 

den kvalitativa metoden utvinns ofta en djupare kunskap än vad den kvalitativa metoden ger, 

menar Kvale. Då denna studie i sin huvudsak handlar om att beskriva hur elever resonerar 

kring sina kunskaper och lärande i matematik, valde vi både kvantitativa och kvalitativa data 

för att besvara vårt syfte. Det vill säga att, då vi ville ta reda på vilka kunskaper eleverna 

hade i matematik sedan innan, blir det svårt att endast utifrån intervju utläsa detta utifrån 

våra frågors art. För att ta reda på vilka matematiska kunskaper eleverna har och de ska bli 

jämförbara, menar Björkdahl Ordell (2007) att detta måste ske kvantitativt, det vill säga ett 

redskap måste finnas till hands för att utläsa de kunskaper elever har i matematik. Vi valde 

en räknesaga med ett svarshäfte till den kvantitativa delen i vår undersökning, för att ge en 

förståelse för vilka kunskaper eleverna hade sedan tidigare i ämnet. Att endast utgå från en 

kvantitativ metod, så som enkätundersökning ansåg vi inte skulle vara den mest lämpade för 

att få inblick i elevernas resonemang kring sina kunskaper. Genom en metod som enkäter 

skulle vi avskärma svarsalternativen för eleverna, vilket vi absolut inte ville. Däremot har vi 

valt att ha en kvalitativ svarsmall som grund i vår kvalitativa undersökning.  

 

Undersökningen strävade efter att få beskrivning om vad eleverna själva ansåg om sina kun-

skaper och lärande i matematik, blev studien mer kvalitativ. Den kvalitativa delen består 

oftast av redskap som intervjuer och observationer, poängterar Kvale (1997). Likt det förfat-

taren menar, så har vi velat få en förståelse för den intervjuades egna perspektiv till ett visst 

område. I vårt fall handlade det om att få en förståelse för hur elever resonerar kring sina 

kunskaper i området matematik.  

 

Fangen (2005) menar att observation och fältanteckningar är ett bra redskap att ha som ut-

gångspunkt för intervjufrågor. Vi ser vad människor bland annat samtalar om och vad som 

är aktuellt samt vad som är relevant för situationen. Inslag av observationer och fältanteck-

ningar gjordes under genomförandet av räknesagan, i form av nedskrivna anteckningar. Det-

ta för att vi skulle få en större inblick i hur eleverna ställde sig till de olika frågorna i räkne-

sagan, men fick likaså en uppfattning för hur eleverna reagerade på räknesagans utmaningar. 

 

Vad som kan ses som en nackdel i studien är det låga antalet deltagare. Vi ser det däremot 

som en möjlighet att i intervjuerna, få en mer djupare förståelse för hur just dessa elever 

resonerat kring sina kunskaper och sitt lärande i matematik. En annan nackdel kan vara vårt 

val av att göra intervjuerna i grupper istället för enskilt. Att vi valt gruppintervjuer har att 

göra med att vi ville få igång en diskussion i gruppen men också att skapa en trygghet för 

eleverna som deltog. 

 

 

5.1 Urval 
 

5.1.1 Målgrupp 

 

Vår undersökning bygger på en räknesaga som utgår från de lokala mål som elever i år två 

bör uppfylla (se bilaga 1). För att få en bredare syn på elevers kunskaper i matematik i rela-

tion till målen hos elever i år två, har vi valt att grunda studien på elever som precis har bör-
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jat år tre. Detta för att de lokala mål för år tre inte är totalt uppnådda i början av terminen då 

undersökningen genomföras.  

 

Undersökningen gjordes på två olika skolor i år tre, hösten 2010. För att se om språket har 

en påverkan på matematikinlärning har vi valt skolor i två olika invandrartäta områden i en 

av Sveriges större städer. Skolorna kommer ha fingerade namn, skola Skatan samt skola 

Kråkan. Det gick 23 elever i vardera klass. 

 

I skola Skatan valde sju elever (vi utgick från föräldrarnas, genom ett missivbrev (se bilaga 

3) och elevernas tillåtelse) att medverka vid räknesaga och intervju, tre flickor och fyra poj-

kar. Från skola Kråkan deltog nio elever, fem flickor och fyra pojkar.  

 

 

5.2 Genomförande 
 

Innan den riktiga undersökningen utfördes genomfördes två pilotundersökningar i mindre 

omfång än vad huvudundersökningen innefattade. Pilotundersökningearna var en bra grund 

för vår studie för att vi skulle få perspektiv på materialet och kunde genom det förbättra 

samt korrigera innehållet. En pilotundersökning som denna, poängterar Patel & Davidson 

(2003) ger en större framgång i resultat för studier. Pilotundersökningarna genomfördes vid 

två tillfällen innan den riktiga undersökningen utfördes. Tanken bakom räknesagan var att 

eleverna skulle kunna diskutera och reflektera kring varje frågeställning när dessa kom upp i 

sagan. På grund av den korta tid som pedagogerna kunde avsätta eleverna på fick vi kon-

struera svarsmallar till en tidsbestämd räknesaga i vilka eleverna under tidens gång fick fylla 

i. Dessa diskuterades senare i intervjuerna. 

 

En vecka innan den första pilotstudien skulle äga rum tog vi, vid besök på skolan, kontakt 

med klassföreståndaren för en år trea. Detta för att uppfylla informationskraven. Vi talade 

om för pedagogen i stora drag vad undersökningen skulle handla om, men var försiktiga 

med att avslöja för mycket vilket om räknesagans innehåll. Detta för att pedagogen inte 

skulle kunna förberedde eleverna så att vårt resultat skulle påverkas. Missivbrev lämnades 

till eleverna som skulle hjälpa oss i vår förundersökning. Brevet skulle läsas igenom samt 

undertecknas och godkännas av minst en målsman (se bilaga 2).  

 

Den första räknesagan, som är uppbygg utifrån programmet PowerPoint och egen ljudin-

spelning, belyser delmoment ur de lokala målen för år F-2 som vi ansåg var viktiga, så som 

begreppsbildning, mätning/ enheter, tid och tal/huvudräkning.  

 

Sagan fick namnet ”Räkna med Snutteplutten och Mumsebumsan” och handlade om två fi-

gurer, en pojke och flicka vid namnet Snutteplutten och Mumsebumsan. Figurerna skulle 

ordna en stor överraskningsfest åt deras vän Lullebull. Eleverna fick under sagans gång vara 

med och hjälpa till med att lösa vardagliga problem med hjälp av sina matematiska kunska-

per. Exempel på detta är att; städa köket, genom att hitta alla leksaker som var gömda under 

bord och stolar, mellan två glas, på hyllan etc. (begreppsbildning), skriva om receptet så det 

stod i rätt enhet (mätning/enheter), räkna ut hur många minuter som passerar under tre kvart, 

årstider (tid) och tolka en inköpslista, samt räkna ut summan av varorna (tal/huvudräkning)  

-se bilaga 1). Med räknesagan som utgångspunkt blev några av eleverna intervjuade kring 

trivsel i skolan, hur de upplevde sagan och dess innehåll samt vilka kunskap och lärande de 

ansåg sig ha i matematik (se Bilaga 1). 
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Resultatet som sammanställdes visade att intervjufrågorna nådde de mål som vi hade från 

början, dvs. strävan mot en öppen dialog om elevers kunskaper och lärande i ämnet med 

utgångspunkt i räknesagan. Själva räknesagan däremot visade större brister med att vara ett 

material som inte riktigt höll hela vägen. Det var mer av en ”räkneuppgift efter räkneupp-

gift” och sagan försvann helt under genomförandes gång. Det blev mer som ett ”prov” än en 

räknesaga med roliga uppgifter. Många elever visade oro och kände ett misslyckande att inte 

kunna visa sina kunskaper i de olika uppgifterna. Vi observerade och såg att uppgifterna 

vara svårbegripliga samt att eleverna inte gavs möjlighet att kunna visa sina kunskaper, då 

det endast fanns en uppgift för varje delmål. Resultatet visade dessutom att de mål som vi 

utgick ifrån exempelvis det mål som handlar om enheter inte fanns som ett lokal mål i det 

två stadsdelarna där undersökningen gjordes. Utifrån detta ansåg vi som forskare att fördju-

pa oss mer i de lokala målen som vara för respektive kommun och ändrade sagans innehåll. 

 

En andra pilotstudie genomfördes med räknesagan, vars handling och titel var densamma. 

Vårt syfte med sagans innehåll var att skapa inslag av vardagliga matematiska situationer, 

därav valde vi de lokala delmålen i vår räknesaga att kunna (se utdrag från räknesagan i bi-

laga 6):  

 

 lösa uppgifter i form av en räknesaga.  

 begreppet skillnad - se skillnaden mellan två bilder (”finn fem fel”), se skillnaden på 

kakors former, där Snutteplutten hade fyra ballerina kakor och Mumsebumsan hade 

sex kex, se skillnaden på tre former (kvadrat, rektangel och cirkel). 

 huvudräkning - huvudräkning genomsyrade hela räknesagans uppgifter, däremot 

blev det mer tydligt när eleverna skulle arbeta med inköpslistan. 

 klockan - hel och halva - tårtan ska gräddas - hur många minuter går på en halvtim-

me?. 

 årstider - skriv ner de sista sex månaderna på året, vilka årstider hör månaderna ja-

nuari, april och mars till.  

 omforma matematiska bokstäver till siffror - skriv om receptets tal från ord till siff-

ror.  

 

Resultatet visade, utifrån observationer och fältanteckningar som gjorde under räknesagan 

genomförande, positiv effekt där alla elever kände att de kunde prestera och vara med på de 

flesta uppgifterna. Förståelsen för uppgifterna gjorde det även lättare att hänga med då ljudet 

hade finslipats. Med räknesagan som grund för våra intervjuer, nådde likaså de intervjufrå-

gor mål som vi hade från början, det vill säga strävan mot en öppen dialog om elevens kun-

skaper och lärande i ämnet med utgångspunkt av räknesagan. Utifrån denna genomförande 

av pilotundersökning visade materialet att det kunde stå på egna ben och ge oss resultat inför 

vår huvudundersökning. Huvudundersökning gjordes på liknande sätt och denna gången 

spelades intervjuerna. 

 

 

5.2.1 Etik 

 

För att ta reda på syftet till vår studie har vi som tidigare nämnt, använt oss av ett svarsfor-

mulär, intervjuer och inslag av observationer och fältanteckningar. Namnen på vilka skolor 

och barn/elever som har medverkat har oidentifierat (Dovemark, 2007). 

  

En stor vikt har lagts att använda de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som gäller de forskningsetiska principerna från 
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Vetenskapsrådet (2002) i vår studie. Det vill säga genom missivbreven, för pilotstudie och 

inför huvudundersökningen, har vi informerat de berörda om studiens syfte. Detta för att 

deltagarna ska få en uppfattning om vad undersökningen handlade om, men likaså att de 

själva som individer hade rätten att välja om de ville medverka eller inte i vår undersökning. 

De informerades dessutom om att eleverna när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan 

i undersökningen. Som vi tidigare nämnde här ovanför har namn på elever och skolor finge-

rats och alla uppgifter har behandlas på ett säkert sätt. Detta för att de som valde att medver-

ka i vår studie skulle känna en säkerhet genom att veta att detta material inte var ett offent-

ligt material, utan ett material som endast använts som stöd i vårt examensarbete.  

 

 

5.3 Analys/bearbetning 
 

All undersökning gjordes gemensamt. Fältanteckningar och observationer utfördes under 

räknesagans gång samt under intervjuerna. Detta gjordes enskilt (skriftligt på papper) i ett 

syfte för att få en vidare blick över det vi såg samt att vi kunde jämföra våra tolkningar och 

få en större inblick i resultatet. Anledningen till att observationer gjordes var för att vi vid 

resultatsammanställningen skulle kunna jämföra deras reaktioner till det material som an-

vändes (räknesagan) och koppla dessa till deras uttalanden. 

 

Efter utförd undersökning samlades materialet in och diskuterades utifrån vad vi hade fått 

fram på respektive skola. Vi såg över deras svarshäften och grupperade dem utifrån olika 

kategorier som studien mer djupgående skulle belysa. De grupperingar som gjordes var om 

elever har goda kunskaper i matematik; hur den sociala miljön samt den språkliga kunska-

pen påverkar elevernas matematiskkunskaper. Likaså analyserades gruppintervjuerna som 

spelades in på band och skrevs rent ordagrant från elevernas uttalanden. Detta för att få en 

bättre uppfattning om vad vi hade fått fram för svar, men likaså om möjligheten fanns att 

kunna se något mönster för hur eleverna svarade på respektive skola.  

 

 

5.4 Tillförlitlighet och giltighet  
 

För att uppnå en bra studie krävs det att resultatet är tillförlitligt, men likaså giltigt, att syftet 

blir besvarat samt att redskapen är relevanta för undersökningen och inte spårar ur. För att 

öka giltigheten i studien gjordes pilotstudier på redskapen, både grundmaterialet (räknesa-

gan) samt intervjufrågorna. Detta gjordes för att se om materialet med dess redskap gav det 

resultat som besvarade syftet samt för att undvika eventuella problem under huvudunder-

sökningen, vilket Kihlström (2007) talar för. Det är också av stor vikt att studien strävar mot 

ett kommunicerbart arbete. Det vill säga att folk utifrån ska kunna läsa och begripa vår text 

samt kunna ta del av den data vi granskar. Dovemark (2007, s.150) nämner att det är viktigt 

att man som forskare är under hela forskningsprocessen är kritisk till all empirisk data. Det 

vill säga kunna granska och analysera informationen samt hur relevant och trovärdig data är 

till vår forskning. 

 

Under hela arbetets gång har vi gemensamt samlat in (via intervjuer och observationer) och 

redovisat resultaten. Kihlström (2007) anser att observationer bör göras i ett samspel för att 

ge större trovärdighet. Kihlström menar dessutom att intervjuer som spelas in under tillfäl-

lets gång ger högre tillförlighet. Detta för att ordagrant kunna redovisa vad eleverna delgett 

oss under tillfällena. Att vi spelade in intervjuerna gjorde att vi kunde fokusera på en öppen 

dialog med respondenterna.  
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6. Resultat och diskussion 
 

I detta kapitel kommer det resultat som framkommit i undersökningen att redovisas i an-

knytning till den forskning och de teorier som belysts under rubrikerna ”Bakgrund” och 

”Teoretisk ram”. Resultat och diskussion kommer här att skrivas samman för att underlätta 

för er som läsare att se ett sammanhang i redovisningen.  

 

Eleverna har fått fingerade namn: Filip, Alex, Jasmin, Rikard, Angelica, Dijana och Elvis 

från Skatan samt Lena, Milan, Aurora, Mohammed, Bella, William, Sandra, Ali och Sara 

från Kråkan. 

 

6.1 Elevers tolkning av ordet matematik 
 

Vad tänker du på när jag säger ordet matematik? Malmer (2002) menar att eleverna relaterar 

sällan till att ämnet, förutom siffror och räkning, är ett redskap för att klara av vardagen. 

Resultatet i studien visar att de flesta eleverna kopplade ordet matematik till siffror, ”räkna”, 

räknesätten och ”matteboken”. En av eleverna, en pojke tänkte på djävulen när han läser 

”ma” i ordet matematik och tre andra elever tänkte på glass och godis, hur mycket de köpt, 

vad det kostat och hur många de ätit. Här nedan följer en diskussion mellan intervjuarna 

(Amanda och Andreja) samt tre elever från skola Skatan, Alex, Filip och Jasmin: 
 

Amanda: Vad tänker ni på när jag säger ordet matematik? 

Alex: Vad jag tänker på matematik?  

Amanda: Aa, när jag säger ordet matematik... vad är det första ni tänker på här uppe? [pe-

kar mot huvudet] 

Alex: Att ska börja tänka. 

Amanda: Att du ska börja tänka. Vad tänker du på? [Pekar på Filip] 

Filip: Ahh... vad som. Varje gång när så på... minner de mig en som... en djävul, en... 

Andreja: Va? Kom du att tänka på en djävul? 

Filip: Ja, om jag... när jag ser M A.  

/…/ 

Andreja: Kan du förklara det mer, för jag tror inte riktigt någon av oss förstår vad du rik-

tigt menar. 

Jasmin: Jag tror att ja förstår! 

Andreja: Kan du förklara? 

Jasmin: Alltså när du säger matematik tänker han. [Filip fyller i: tänker jag] 

Filip: När jag läser matematik... M å sen A... sen tänker jag djävul. 

/…/ 

Amanda: Jasmin... vad tänker du på när jag säger ordet matematik? 

Jasmin: [Tänker en stund] Ingenting. 

Andreja: Är inte matematik någonting för dig? 

Jasmin: Jo det är roligt. 

 

I denna intervju syns skillnaden i hur ett ord som ”matematik” kan uppfattas av elever i år 

tre. Här syns hur olika elever ser när han/hon tänker på matematik, det skrivna ordet, käns-

lan (”det är roligt”) eller vad som förväntas av en (börja tänka). Vi vill genom detta bara visa 

en tydlig bild på hur samma ting kan ses ur olika perspektiv. Trots att eleverna går i samma 

klass, har samma lektioner och arbetsuppgifter samt samma pedagog har de skilda sätt att se 

på ”verkligheten” ur olika perspektiv. Då frågan var en ”tankefråga” och ingen kunskapsre-

laterad fråga kan vi forskare här inte bedöma elevernas matematikkunskaper, vilket dessut-

om innebär att vi heller inte valt att gå mer ingående på detta. 
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6.2 Matematik i vardagen 
 

Matematik är något som finns omkring oss i vår vardag på olika vis, menar bland annat 

Malmer (2002) och Björklund (2009). För eleverna på respektive skola var det inte lätt att 

sammanfoga matematiken de använder sig av i skolan till vardagliga situationer. Eleverna 

har en uppfattning och en kunskap om vad matematik är, men de har inte förstått att ämnet 

finns utanför matematikboken samt skolan. Likt det som Malmer (2002) skriver om att ele-

ver inte relaterar till matematik som ett redskap för vardagliga situationer, har vi utifrån de 

resultat vi fått genom intervjuerna sett att eleverna inte verkar förstå att den kunskap de er-

övrar i klassrummet likaså används i deras vardag. Som exempel när de ska gå upp på mor-

gonen, när de klär på sig eller klär av sig (sortering, antal), när de dukar eller bakar/lagar 

mat. Här nedanför  följer en diskussion med elever från Kråkan.   

 
Andreja: Använder ni matematik någon annanstans än i skolan och matteboken? 

Bella, William, Ali, Sandra: Neeeej... 

Sara: Nej hemma… [William, Bella, Ali och Sandra fyller i med ”ja hemma”] 

Amanda: Hur använder ni matematiken hemma? 

Sara: När ja... om ja behöver bli lite bättre i matte. Om ja till exempel är dålig på något så 

skriver ja å tränar. 

Andreja: Använder du matematik när du inte tränar matte? 

[Alla elever sitter tystna och tänker] 

Andreja: Om ni tänker på räknesagan... vad fick ni göra där? 

[Eleverna sitter tysta och funderar] 

Sara: Vi fick skriva femton ballonger… å sen fick vi plussa å sen klockan…  

Andreja: Jo, självklart! Men vad gjorde Mumsebumsan och Snutteplutten, vad var det ni 

fick hjälpa de med? 

 

Få elever svarade redan från början på frågan ”använder du matematik någon annanstans 

förutom i skolan?” att de endast använde matematik i skolan och i annat fall hemma när de 

hade läxor. Studien visar att förståelse för meningen och vikten med matematikkunskaper 

inte har tydligtgjorts för eleverna (Boaler, 1998). Detta trots att det tydligt i Lpo-94 (läropla-

nen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) poängterar att en 

elev ska ”kunna behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i 

vardagslivet” (s.12). Hade eleverna haft denna vidgade kunskap hade utvärderingen, som 

Bernstein (1973) skildrar genom koder, fått en starkare koppling till läroplanens mål. Hade 

eleverna behärskat det läroplanen belyser (citatet här ovan från s. 12) skulle möjligheten 

finnas att eleverna kunde se matematiken i sin vardag och kunnat belyst detta i intervjuerna. 

Vi menar självklart inte att pedagogerna i skolan misslyckats i sitt arbete, utan brister i att 

göra eleverna medvetna om att den kunskap de erövrar i skolan är menad för eleverna att 

klara sig i samhället. Tydligt märktes det likaså, likt som Bernstein (2000) redovisar genom 

horisontell diskurs, det vill säga att kunskapen är situerad och kontextberoende, att eleverna 

på egen hand inte kunde koppla de vardagsproblem som belystes i räknesagan, som de fick 

ta del av precis innan intervjuerna, till riktiga vardagshändelser. Bernstein (2000) menar att 

eleverna endast kan matematik som situationsbakgrund i klassrumspraktik. Som ett exempel 

kan nämnas att eleverna inte kopplade den situation i räknesagan då figurerna handlade, med 

liknande händelser ur deras egen vardag som när de handlar med exempelvis sina föräldrar.  

 

Här nedanför följer en fortsättning med eleverna från Kråkan. 

 
Amanda: Du sa nej innan... att du inte använder matematik utanför skolan [Pekar på Wil-

liam] 
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William: Jaaaa... eller... nej. 

Amanda: Eller du kanske har ändrat dig?  

William: eeeh... [tänker ett tag] När jag handlar. 

Andreja: Vad gör du då? 

William: När ja ska betala. 

/.../ 

Amanda: Finns det någon annanstans man använder matematik... förutom när det gäller 

pengar? 

Ali: När man ska på utflykt å man ska åka med vagnen [spårvagn] så står det kanske att 

den åker om fem minuter och sju minuter så vet man när den kommer och vilken 

som kommer först. 

 

Som intervjuare var vi tvungna att gång på gång formulera om våra frågor för att ge eleverna 

möjligheten att upptäcka sina kunskaper där de är i användning av matematik, men som de 

inte kopplade till ämnet. I detta fall handlar det om att eleven skall kunna se, handla och 

tänka utanför skolans böcker, en viss uppgift och innehåll.  

 

I och med att det i denna studie inte gjorts en närmare undersökning på pedagogernas under-

visningsupplägg i matematik kan vi inte uttala oss om detta. Däremot bad vi eleverna berätta 

om hur en vanlig matematiklektion i deras klass ser ut och fick liknande resultat från de 

båda skolorna. Intervjuutdragen kommer från skola Skata.   

 
Amanda: Jag och Andreja har ju inte varit med er när ni har haft en matematiklektion. Kan 

inte ni berätta för oss hur en sådan kan se ut? 

Filip: Vi skriver i matteboken. [Angelica och Alex instämmer] 

Amanda: Får ni bara arbeta i matteboken? 

Angelica: Nää… fröken pratar framme i tavlan och visar oss så vi lära oss. 

Jasmin: Hon brukar visa hur vi ska göra i matteboken. 

Filip: och vi får läxa också… Papper med tal på. 

Alex: Mmm… å ser förhör fröken oss på läxan. 

Andreja: Har ni någon gång haft matematik utomhus? 

Alex och Angelica: Nää…  

Alex: Bara inne. 

Andreja: Har ni gjort några experiment da? 

Jasmin: Det tror jag inte. 

Amanda: Händer det att ni får sitta i grupper eller alla tillsammans och berätta hur ni tänker 

när ni räknar och så? 

Filip: Nä… det brukar vara fröken som pratar och säger hur man ska tänka vid tavlan så det 

blir rätt. 

 

Undersökningen visar en tydlig linje där undervisningen i matematik i de två respektive 

klasserna utgår från en arbetsbok och en pedagogs genomförande på tavlan. Likaså vissa 

inslag av ”räknestenciler” som hemläxor och tester förekommer. Enligt Boaler (1998) bör 

eleverna ges möjlighet att uppleva mer varierande förutsättningar för lärande i skolan. Wi-

stedt och Martinsson (1996) och Boaler (1998) menar att förståelsen för matematiken bör 

komma före matematiska termer och uträkning. En individ kan inte lösa ett problem om 

han/hon inte först har förståelse för vad problemet gäller och vilket räknesätt han/hon ska 

nyttja vid lösningen. Eleverna bör dessutom använda sig av alla sina sinnen att upptäcka, 

undersöka och arbeta med matematik, vilket på liknande sätt Malmer och Kronqvist (1993) 

menar. Undervisningen i ämnet ska stimulera elevers sinnen för att kunskap ska kunna eröv-

ras. Genom detta blir eleverna medvetna om att matematik är mer än bara den värld de mö-

ter i matematikboken (Boaler, 1998). Intervjuerna visade dessutom resultat för att eleverna 

blev medvetna om sina kunskaper då frågorna fick dem att tänka i de didaktiska termerna, 

vad, hur, varför och när du får användning av matematik i din vardag. Det är detta Player-

Koro (2008) och Boaler (1998) belyser utifrån den forskning de själva har gjort, om att ele-

verna vidgar sina kunskaper utifrån konkreta diskussioner. 



 17 

 

Det fanns elever som visade vardagliga matematiska kunskaper. Elvis och Milan var två av 

dem. Elvis i skola Skatan svarade att han använde matematik hemma när hans mamma ba-

kade. Milan i skola Kråkan berättade att han använde matematik när han byggde med lego, 

när han räknar hur många klossar det behövs för att bygga ett stort torn.  

 

Utdrag ur en av intervjuerna på skolan Skata:  
Amanda: Kan du ge mig något exempel där du använder matematik utanför skolan? 

Elvis: Eeehh.. Aaaa! När ja hjälper mamma… 

Amanda: Hur hjälper du henne? 

Elvis: När hon bakar… De olika mått och sen behöver hon till exempel tre deciliter socker eller mjöl 

eller något.  

… 

Utdrag ur en av intervjuerna på skolan Kråkan: 

Andreja: Förutom i skolan… använder ni matematik någon annanstans? 

Aurora: Aaa…. Hemma. 

Andreja: Hur använder du matematik hemma Aurora? [Aurora tänker ett tag och rycker 

sedan med axlarna] 

Milan: Jag vet!! Hemma… när jag bygger med lego. 

Amanda: När du bygger med lego… hur använder du matematik då? 

Milan: När jag bygger… så räknar jag hur många lego jag har… hur många den är högt 

och hur många den är långt. 

 

Strax efter att Milan hade svarat på frågan var det fler barn, (då intervjuerna gjordes i mindre 

grupper) blev uppmärksammade på att de använde matematik när de till exempel spelade 

kalaha på fritids. Här följer fortsättning på intervjun från skolan Kråkan.     

 
Mohammed: Å jag gör det när jag är på fritids… vi spelar kallaha [Aurora räcker upp 

handen]. 

Amanda: Ja Aurora? 

Aurora: Jag gör det på fritids… när jag bygger lego… räknar hur många jag har. 

Lena: Jag brukar också spela kallaha. 

 

Utifrån de fältanteckningar som gjorts under intervjuerna, syntes att många elever fick en så 

kallad ”Aha-upplevelse” och insåg att de faktiskt använde matematik i sin vardag. Här visar 

studien ett lärande i samspel med varandra, där elever utbyter kunskaper och förstålelser 

mellan varandra och delger andra nya kunskaper (Boaler, 1998 och Player-Koro, 2008). Au-

rora är ett exempel på det i denna intervju. När hon först fick frågan svarade hon att hon 

använde matematik hemma, men kunde inte berätta hur. När Milan hade uttalat sig om sin 

matematik i vardagen kom Aurora på att hon använde matematik på fritids, men med samma 

innehåll, det vill säga när hon räknar med lego. Aurora visar att hon inte har förstått ett sam-

band mellan den horisontella och vertikala diskursen (Bernstein, 2000). Aurora kan bara 

matematik utifrån ett sätt, och det är det hon lära sig i skolan via matematikböckerna.  

 

De elever som deltog under denna intervju visade på flera liknade exempel. Resultatet visar 

att de till en början hade något bristande kunskaper i att sätta samman den matematik de lärt 

sig i skolan till vardagliga situationer utifrån egna kunskaper (sambandet mellan vertikal och 

horisontell diskurs finns inte). Flera valde att använda sig av samma exempel. Studien visar 

likaså detta som kunskap, då eleverna kan resonera för oss intervjuare för samma svar som 

det svar som blivit ”rätt”. Utifrån detta kan man ifrågasätta om eleverna har fått förståelse 

från sin klasskamrats uttalande eller om de letar efter ”rätt-fel” svar (likt det de är vana vid 

från matematikböckerna) i intervjufrågorna. Resultatet visar i sin helhet att kunskaper finns, 

men frågan är om skolans system tycks göra så att eleverna håller tillbaka med sina egna 

kunskaper om de inte är helt säkra på sitt svar. Player-Koro (2008) menar att eleverna lär sig 

i samspel när det får utforska och bearbeta matematiken, men trots detta så visar likaså hen-
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nes undersökning, som vår, för att eleverna håller sig strikt till den traditionell matematikin-

lärning och dess läromedel. Förståelsen har inte blivit tydlig för eleverna i tidig ålder och när 

tillfället ges att tala om sina kunskaper, finns sällan en klar kunskap som de är medvetna om. 

Under rubrik ”Kunskap” kommer vi att belysa detta mera.      

 

 

6.3 Kunskap  
 

Det krävs förståelse för matematik som redskap för att en elev ska se varför matematik är ett 

ämne i skolan samt goda kunskaper för att klara ämnet (Ahlberg, 1995). Goda kunskaper är 

inte att exempelvis komma långt i matematikboken eller som Ahlberg menar att använda sig 

av miniräknaren. Vi måste ha kunskaper som ger oss förståelse för varför det är viktigt att 

behärska ämnet och hur vi kan använda oss av det i skolan, vardag och i framtiden (Ahlberg, 

1995; Boaler, 1998; och Malmer, 2002).  

 

Eleverna som deltog i undersökningen ansåg sig ha goda kunskaper i ämnet. Trots detta vi-

sade räknesagans svarshäfte och intervjuerna andra svar, som vi har valt att se närmare på. 

Många elever kunde de flesta svaren i räknesagan (vilket framkom i observationer av inter-

vjuer då de flesta skrek ut svaren i förväg) men redovisade inte dessa i svarshäftet. När in-

tervjuerna utfördes berörde vi de olika delarna i räknesagan. Vissa elever kunde motivera 

svaren i räknesagan när de blev tillfrågade under intervjun och andra klarade det bättre ge-

nom att endast uttrycka sig i skrift samt ett fåtal kunde varken uttrycka sig i skrift eller tal. 

Elvis från Skatan, Ali och Sara från Kråkan är några av de eleverna vi valt ut att se närmare 

på hur eleverna resonerar kring sina kunskaper och lärande utifrån räknesagan. Dessa tre 

elever har vi valt ut av den anledningen att vi vill belysa Bernsteins (2000) diskurser utifrån 

elevernas resultat vid räknesagan och intervjuerna.  

 

Elvis visade tydligt i svarshäftet liksom i intervjun hur han resonerade svaren från räknesa-

gan. I svarshäftet hade Elvis skrivit en utförlig uträkning (de flesta eleverna skrev endast 

svaren) till uppgift 12 (se bilaga 5) och förklarade för oss under intervjun att han använde 

sig av division av den anledningen att han behövde ”dela alla bitar som finns med så många 

som ska äta tårta… och fjorton dividerat med sju är två… så alla får två bitar tårta var”.  

Utifrån Bernsteins (2000) teori har Elvis funnit ett samband mellan horisontell och vertikal 

diskurs. Till skillnad från Elvis kunde Ali inte förklara hur han tänkte vid en specifik upp-

gift. Han skrev svaren i svarshäftet, men när vi sedan frågade hur han tänkte när han skrev 

svaret ryckte han på axlarna och sa ”jag vet inte…”. Resultatet visade, utifrån Bernsteins 

teori att Ali hade kunskapen för att lösa uppgiften, men kunde inte i ord beskriva hur han 

hade resonerat. Ali kunde endast resonera utifrån en situerad kunskap, det vill säga utifrån 

en horisontell diskurs. Det kan tänkas vara brister i språket som påverkat Alis muntliga re-

dovisning. Däremot måste Ali ha haft viss språklig kunskap då han kunde förstå vad uppgif-

ten i räknesagan begärde. 
 

Andreja: Ni fick hjälpa Mumsebumsan att skriva om receptet så att hon skulle kunna läsa  

de när hon bakade. Hur tänkte ni när ni fick uppgiften? Förstod ni vad ni skulle 

göra? Ali… Hur tänkte du? Kan du berätta hur du gjort i ditt häfte? [visar hans 

häfte och den sidan som uppgiften är på]. 

Ali: Eeee… jag vet inte… Jag bara skrivde… 

Amanda: Vad var det du skrev Ali? 

Ali: Eee.. [Sitter tyst och kollar ner i bordet].  

Amanda: Jo men det vet du Ali.. du har ju skrivit det jättebra här! [Pekar i Alis häfte].  

Ali: Ts.. De e siffra. 

Andreja: Förstod ni andra vad ni skulle göra i uppgiften? 

Sandra: Eee.. Ja! Man skulle läsa vad de stog i receptet på tavlan å sen skriva i häftet..  

Bella: Aaa… man skulle skriva siffror. 
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Resultatet visar att Alis ordförråd inte räcker till att göra sig förstådd muntligt. Magne 

(1994) menar att har en elev ett litet ordförråd, vilket Ali i detta fallet visar, blir det betydligt 

svårare att uttrycka sig i ett sammanhang och göra sig förstådd inför andra. Likaså förlorar 

en elev viktig information som pedagogen vill förmedla (Magne, 1994). Löwing och Kil-

born (2008) likt som Bernstein (2000) menar att orsaken kan vara att pedagoger använder 

språk som gör det svårt för elever med invandrarbakgrund att förstå. Löwing och Kilborn 

(2008) menar att pedagoger måste ha kunskaper kring vad det, för en elev innebär att möta 

en ny kultur och på ett annat språk få förståelse och kunskap om matematik.  

 

Sara hade förståelse för den horisontella diskursen. Hennes svarshäfte innehöll början på 

uträkningar men inga tydliga svar. I en av intervjuerna talade hon däremot gärna om hur hon 

tänkt för att lyckas lösa en uppgift (uppgift 2A) men inte hann räkna ut. I intervjun berättade 

Sara att ”det stod på inköpslistan att dom behövde köpa 15 ballonger. Men det fanns bara 

sex ballonger för nie kroner. Så jag tog två gånger nije å sen tänkte jag ungefär att det skul-

le kosta fyra kroner för tre ballonger så skulle det bli 15 ballonger tillsammans”. För att en 

elev ska nå en vertikal diskurs handlar det om att lyfta kunskaper från två sammanhang till 

generella kunskaper. 

  

För att tydliggöra detta stycke kommer vi här att se till Bernstein (2000) utifrån vertikal re-

spektive horisontell diskurs. De elever som i svarshäftet klarade av att belysa sina kunskaper 

skulle Bernstein förena med en vertikal diskurs och elever som inte klarade den skriftliga 

delen, men den muntliga hör till den horisontella diskursen. Bernstein menar att elever som 

endast klarat den ena eller andra diskursen, men inte kunnat förklara sig i både skrift och tal 

har inte fått en förståelse för att officiell skolkunskap och lokal vardagskunskap har ett sam-

band. Med detta menar vi att eleverna har svårigheter med att koppla den matematik de lär 

sig i skolan, med den vardag de lever i. En annan synvinkel är den språkliga. Att vissa elever 

erövrat det språk som används i skolan, grammatiskt och rikare vokabulärt, medan andra 

elever nyttjar ett mer vardagligt språk, menar Bernstein är en social konstruktion. De elever 

som varken uttryckte sig i skrift eller tal hade antingen problem med språket eller mindre 

goda kunskaper i de ämnen räknesagan belyste. 

 

Ett av de lokala delmålen för år två på de båda skolorna vara att använda matematik i form 

av räknesaga. Eleverna berättade för oss glatt att det hade använt sig av detta vid tidigare 

tillfällen. Det som uppmärksammandes under intervjuerna på de båda skolorna var att ele-

verna inte alls hade varit med om en liknade räknesaga som den vi hade byggt upp. Det vill 

säga en räknesaga med blandade uppgifter i form av en saga. Sandra från Kråkan berättade 

att deras räknesaga gick till på liknande sätt ”… det fanns tre ballonger… å så… eee… 

sprack två stycken… hur många ballonger finns kvar typ?”. Skatans elever berättade något 

liknade, men där utgick man oftast från att pedagogen berättade en händelse snarlik med 

Sandras exempel. Resultatet av fältanteckningar och observation samt intervju visar tydligt 

hur eleverna är vana vid en viss struktur som ämnet matematik följer upp. Det vill säga ett 

”rätt-fel” system. Det vi menar är att eleverna är så skolade med att allt ska komma i tur och 

ordning, som i deras matematikböcker (ena sidan endast är additionstal och följande sida 

endast subtraktionstal). Eleverna är medvetna om detta och tänker inte längre, men när upp-

gifterna krockar med det de är vana vid som exempelvis i räknesagan bildas en oro vid utfö-

randet. På grund av tidsbrist vid undersökningstillfällena blev likaså våra svarshäften mallar 

för ”rätt och fel” frågor. Däremot var fokus på hur eleverna löste uppgifterna mer än de rätta 

svaren.  
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Resultatet har visat att vissa eleverna har dessa kunskaper i matematik, men att vanan att 

behöva tänka efter vad det egentligen har för kunskaper finns inte. Det vill säga utifrån ele-

vernas uttalanden ges inte möjlighet för de att diskutera om sina matematiska kunskaper i ett 

samspel och lära med varandra, utan matematik för dem finns endast i matematikböckerna 

och det är endast det som räknas som matematik för dem.  

 
Andreja: Varför tror ni matematik är så viktigt att kunna?  

Dijana: För att vi ska… eee… något vi bara ska lära oss för att få bra betyg när vi blir sto-

ra.  

Rickard: Så vi kan få bra jobb.  

Elvis: Måste ha bra betyg i matte för att fröken ska kunna lära barnen… Om inte fröken 

kan lära… så kan inte barnen veta… då är det ingen bra fröken.  

Amanda: Men ska ni bli fröknar? 

Dijana, Rickard, Elvis: [Svarar i kör] Näääää… [Fnissar efteråt]. 

Amanda: Men varför behöver ni då kunna matematik? 

[Alla sitter tysta och ser på varandra] 

Andreja: Vad måste ni kunna i matematik? 

Dijana: Plus och minus och gånger… och dela.  

Andreja: Varför måste ni kunna det om ni inte ska bli fröknar? 

Dijana: För vi måste kunna räkna… 

Rickard: De bara är så… för fröken har bestämt det… vi måste kunna det annars får vi 

inte börjar fyran. 

 

Resultaten visar att dessa eleverna inte är medvetna om att det finns mål som ska uppnås 

som är till nytta för dem själva, utan ser matematiken som att ”fröken har bestämt det åt 

dem”. Eleverna ser likaså matematik som ett betygsämne att få höga resultat inom för att ta 

sig till nästa årskurs, men likaså som Dijana uttrycker i intervjun ”…eee… något vi bara ska 

lära oss för att få bra betyg när vi blir stora”. Studien visar att eleverna inte är medvetna om 

varför matematik är så viktigt och hur dessa kunskaper kan behärskas i skolan, som utanför 

verksamhetens väggar. Boaler (1998) lägger vikten vid att förståelse är en vikig faktor för att 

elever ska uppnå goda kunskaper i matematik. Genom öppna undervisningar, menar Boaler 

får eleverna förståelse för varför matematik är ett ämnen i skolan och anser sig vara så viktig 

att behärska. Hon menar att eleverna genom grupparbeten får möjlighet att utveckla en för-

ståelse, genom att ta till sig av varandras kunskaper samt komma på egna problemlösningar i 

vardagen med den kunskap de lärt sig i skolan, för matematik (Boaler, 1998). Trots detta har 

eleverna, som det själv berättar i intervjun inte fått den chansen att få utbytta förståelse med 

varandra eller arbeta i grupper med ämnet. Eleverna ser fröken och matematikboken som det 

rätta verktyget med det rätta svaret i matematik. Trots detta är  matematik inte ett ämne som 

endast ska utgå från läromedel, då matematikböcker oftast är strukturerade. Det vill säga, 

eleverna måste ha goda kunskaper om den struktur som läromedlet förmedlar. Boaler (1998) 

och Player-Koro (2008) menar båda att samtal är nyckeln till möjligheter för att ge elever en 

utvecklad förståelse för ämnet. Bernstein (1973) menar likaså att elever erhåller kunskaper 

när de får utbyta relevanta kunskaper på ett språk de förstår och genom detta troligtvis eröv-

ra den kunskap det är i behov av.  

 

Flera faktorer har betydelse för att en elev ska erfara kunskap, på samma sätt kan flera fakto-

rer vara till grund för att en elev inte har kunnat tillägna sig kunskap. Språksvårigheter och 

osäkerhet kan vara andra orsaker till varför en elevs kunskaper inte räckt till för att klara de 

mål de ska ha uppnått. Ännu en orsaka kan ha med den sociala miljön att göra, menar 

Bernstein (2000). Hur pedagogens arbete och skolans uppnåendemål är uppbyggda påverkar 

en elevs möjlighet till lärande. Då skolverksamheter ställer höga krav på eleverna som går i 

skolan, kan elever med bland annat språkliga svårigheter (utifrån den sociala krets han/hon 

umgås i) riskera att hamna efter i skolarbetet och därmed förlora viktig kunskap (Bernstein, 

2000). Studien visar att elever med just språkliga brister, men likaså med invandrarbakgrun-
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der likt som Löwing och Kilborn (2008) menar, inte hinner med de mål som läroplanen och 

kommunen ställer för dem. Tidigare har vi i resultaten visat att eleverna som deltagit i un-

dersökningen haft svårigheter med att uppnå målen för år två (se bilaga 1).  

 

6.4 Språk för förståelse av matematik 
 

Alla elever som deltog i vår undersökning hade minst en förälder vars bakgrund var ut-

ländsk. Studien visade att några få elever hade problem med att förstå uppgifterna i räknesa-

gan samt de frågor som ställdes under intervjuerna. Angelica var en av eleverna på Skatan 

som hade brister i det svenska språket. Observationen som gjordes, visade inga tydliga teck-

en på att Angelica hade språkliga problem. Under genomförandet försökte hon lösa uppgif-

terna och stod över att svara på några av uppgifterna samt frågade vid hjälp. Angelica visade 

oss heller ingen tydlig oro eller något misslyckande över att hon inte kunde vissa uppgifter, 

utan satt glatt och försökte göra sitt bästa. När det var dags för intervju blev vi medvetna om 

hennes språkliga brister i det svenska språket, genom de svar vi fick och hur hon formulera-

de sig. Hon ansåg sig inte ha några större svårigheter med språket. Resultatet däremot visade 

att förståelsen för intervjufrågorna (troligen också frågorna i räknesagan/svarshäftet) inte var 

tillräcklig. Trots omformuleringar av frågorna (för att ge en klarare förståelse för frågan) 

berättade Angelica om sin familj som ett svar istället för att besvara frågorna. 

 
Amanda: Hej Angelica! Vad roligt att du ville vara med och hjälpa oss med vår under-

sökning. Innan vi börjar med frågorna… kan vi bara fråga dig om du tycker att du 

har svårt att förstå till exempel när du ska läser eller när någon pratar med dig? 

Angelica: Näää… jag förstår allt. Inga problem!  

Amanda: Okey, det var ju bra. Jag och Andreja frågar bara för att veta om det kanske blev 

lite svårt med det språk vi, Mumsebumsan och Snutteplutten använt. [Angelica 

nickar]. Bra! Då sätter vi igång. Hur känns det att gå i årskurs tre Angelica? 

Angelica: Jättebra! 

Andreja: Vad är det som är så bra? 

Angelica: Ehhh.. Att man kan lär sig å spela fotboll. Ehhhh… [tyst stund]… min mam-

ma… säger att de ä bra att gå i skola… å min systrar å bror går också de går i skola 

men inte bebis [Angelica småskrattar] 

Andreja: Är hon för ung för att gå i skolan? 

Angelica: Aaa! Hon heter Petra. Hon ä jättesöt… Vi leker alltid å byt blöja. 

Andreja: Vad roligt Angelica! Du tyckte skolan var rolig. Tycker du desamma om ämnet 

matematik? 

Angelica: Aaa!  

Andreja: Vad är det som är så intressant med matematik? 

Angelica: Vadå? 

Amanda: Vad är det som är roligt med matematik? 

Angelica: De ä rolig. Ja tycker om plus å gånger… men inte minus. 

Amanda: Har du alltid tyckt det? 

Angelica: På raster killar bråka alltid… de ä inte rolig.. man får inte spela fotboll då.   

Andreja: Ja, det är ju inte roligt när någon bråkar och det förstör ju för alla andra. 

Angelica: [Angelica nickar instämmande]. 

/…/ 

Amanda: Angelica, matematik är ett ämne du tycker är roligt. [Angelica nickar], tycker du 

att du har goda kunskaper i matematik?  

[Angelica sitter tyst en stund] 

Amanda: Vet du vad kunskap är? 

Angelica: Neee…  

Andreja: Det är när du känner att du kan och förstår någonting… 

Angelica: Aaa.. de vet ja. Ja kan plus… ja jag brukar hemma räkna plus. Sen går ja å tittar 

tv med min lillasyster… hon låter mig inte titta de ja vill se.  
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Bernstein (2000) menar att en elevs kunskapserövrande blir lidande om han/hon inte har 

erövrat ett tillräckligt ordförråd, vilket studien visar. Har en elev, likt som Angelica svårt för 

att förstå en uppgift, är det förståeligt att eleven misslyckas med att lösa uppgiften.  

 

Angelica var inte den enda eleven som vi träffade på under undersökningen som hade dessa 

tydliga språkliga brister i det svenska språket. Fler av eleverna visade dessutom på brister i 

det svenska språket, men inte lika tydliga som Angelicas. Många av eleverna, två av dem 

var Djiana (Skatan) och Mohammed (Kråkan), hade brister att förstå de olika uppgifterna i 

räknesagan. Det vill säga förståelsen för vad uppgiften handlade om var förvirrande för des-

sa elever, trots att det fick det muntligt redovisat från figurerna i räknesagan. Under räkne-

sagans gång vände Dijana och Mohammed sig om mot oss upprepade gånger och medgav 

att ”ja fattar inte… va säger dom?” (Mohammed). Eleverna ombads att lyssna noga och fick 

än en gång höra räknesagan på nytt. Trots detta fortsatte eleverna fråga ”vad ska vi göra… 

hur menar dom?” (Dijana). Även om eleverna blivit uppmärksammade på att samma fråga 

som ställdes i räknesagan stod i svarshäftet, kunde de inte få förståelse för uppgiften. Här 

brast räknesagan i att inbringa förståelse för frågorna för dessa elever som hade svårigheter 

med språket, när frågan inte ställdes på flera olika sätt. Boaler, 1998; Malmer, 2002 samt 

Wistedt och Martinsson, 1996 anser att språket är nyckeln till att förstå och arbeta med ma-

tematik. Det vill säga att om en elev inte förstod frågan på sättet den ställdes begränsades 

elevens möjlighet till att delge sina kunskaper. Hade frågan formulerats på flera sätt i räkne-

sagan och i svarshäftet hade kanske eleverna fått förståelse för vad uppgiften innebar (Björk-

lund, 2009 och Engström, 2003). Eleven fick ingen större hjälp av oss, när vi ville se hur 

eleverna uppfattade och löste problem på egen hand, precis som de kan vara i det verkliga 

livet.  

 

Bernstein (1973) menar att dagens skola och läroplan inte är utformad för de elever som 

inkluderas i skolan, och speciellt inte för de elever som kommer till skolans verksamhet med 

ett annat modersmål än svenska, men likaså den klass de hör till. Här menar vi självklart inte 

att alla individer med flerspråkighet eller olik klasstillhörighet inte klara att uppnå skolans 

mål, utan att många av dessa elever får det mer kämpigt för att klara dessa, speciellt elever 

som senare i sina liv kommit till landet (det var fyra av eleverna som är sent anlända  till 

Sverige och dessutom visade svårigheter i matematik utifrån språk). Lärandet bör läggas på 

elevernas nivå där pedagogen utgår från deras verklighet och ger eleverna förståelse för ma-

tematik (Adler och Malmer, 1996; Ahlberg, 1995; Magne, 1994 och Malmer, 2002). Dess-

utom ska undervisningen anpassas så att alla elever utvecklas så långt som möjligt och fin-

ner lust i att lära matematik, anser Engström (2003). 

 

Eleverna bör ges fler möjligheter att kunna diskutera och reflektera kring sina funderingar, 

tankar och kunskaper (Player-Koro, 2008). Detta för att det ges möjlighet till att utveckla 

förståelse och bilda sig ny kunskap samt likaså utveckla språket och berika sitt ordförråd, än 

vad enformiga undervisningar med läroböcker och en pedagog vid tavlan kan ge för elever 

(Boaler, 1998). Alla elever behöver varierad undervisning då vi alla lär in på olika sätt. I 

läroplanen, Lpo94 står det tydligt att ”genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (s.5). Trots tydliga riktlinjer för hur en elev ska få förtroende för sin 

språkliga förmåga, har studien visat att eleverna inte har denna kunskap att kunna beskriva 

sina kunskaper. För att en elevs språk ska utvecklas måste möjligheten ges, likaså i matema-

tisk undervisning att kunna diskutera muntligt och göra sig medvetna. Vi menar som 

Bernstein (2000) att elevernas språk utvecklas i miljöer då möjligheten ges att utbyta infor-

mation på ett språk det är vana vid och förstår. Övning ger färdighet, men likaså medveten-

het och förståelse samt att ordförrådet och språket blir mer rikt (Boaler, 1994). Genom räk-

nesagor ges en elev möjlighet att kommunikativt vidga ett språk, vilket i matematikböcker 
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ofta innefattar korta och enkla meningar. Att som pedagog endast hålla sig till matematik-

böcker berövar en elevs utveckling av språk.   

 

Ett av delmålen som belystes i räknesagan som var kopplad till språket, var ordet skillnad. I 

de lokala målen för år två på de båda skola ska eleverna kunna och förstå innebörden av 

ordet skillnad. Studien visar att eleverna hade svaga kunskaper kring detta. Då räknesagan 

innehöll två uppgifter som var ganska olik varandra men med samma syfte, där uppgifterna 

var att se skillnader på figurernas kakor och den andra uppgiften var att se skillnaden på 

geometriska figurer, svarade eleverna i svarshäftena samt intervjuerna enformigt. Det vill 

säga eleverna såg inte det vanligaste skillnaderna exempelvis att färgen var olik, antalet och 

formen. Ali och Bella visade i sina svarshäften svar som ”2 kr” (Bella) och ”Den är kok 

(tjock)” (Ali). När det var dags för intervjuerna gavs tillfälle igen att några minuter se efter 

om det kunde se skillnaderna mellan de olika föremålen.  

 
Andreja: Vad ser ni för skillnader mellan kakorna? 

Bella: 2 kronor. 

Andreja: Är det kronor de siffrorna står för? [Pekar på skärmen på siffrorna som visar an-

tal kakor] 

Bella: Mm… Där uppe är fyra och där nere är sex. Det är två skillnad.  

Andreja: Ser du någon annan skillnad? 

Bella: De är två skillnad. 

Amanda: Ser alla kakorna likadana ut? 

Bella: Den är choklad och den är vanilj.  

Amanda: Ja, där fanns ju en till skillnad. [Bella ser glad ut]. 

Bella: Ja, uppe e billigare…  

/…/  

Amanda: Ali! Kan du se några skillnader mellan figurerna?  

Ali: Den är kok [tjock].  

Amanda: Vilken är tjock? 

Ali: Den första… A! 

Amanda: Hur ser de andra ut? 

Ali: Den är lite… smal och kok [tjock]… den är jättetjock rund.  

Amanda: Kan du se någon annan skillnad förutom tjockleken? 

Ali: [Tänker efter en stund] Neeee.  

Andreja: Ser du ingen skillnad i till exempel färg eller form? 

Ali: Den är olika.  

Andreja: Vilka är skillnaderna Ali? 

Ali: Den är tjock [figur A], den är tjock och smal [figur B], och den är stor [ figur C]. 

  

Resultatet visar att eleverna är vana vid att ett svar följer ett visst mönster och att det endast 

verkar finnas ett ”rätt svar” (Björklund, 2009). Både Ali och Bella blev upplysta om att det 

fanns fler skillnader men i slutändan var deras första svar det slutgiltiga. Ali och Bella är två 

av eleverna som här tydligt visar att deras kunskaper i matematik inte når fram, då deras 

ordförråd inte räcker till för att beskriva vad de ser. Likt det Bernstein (2000) och Malmer 

(2002) skrev så behöver elever uppnå en tillräcklig språklig nivå för att klara den standard 

som skolan begär. Denna studiens elevers ordförråd räcker helt enkelt inte till för att klara 

den avancerade nivå som koden begär, menar Bernstein. De elever som har ett begränsat 

ordförråd när de kommer till skolan får det svårare i skolan då språket som används av bland 

annat en pedagog inte passar ihop med det språk eleverna är vana vid (Bernstein, 2000). 

Bernstein menar dessutom att den språkliga kunskapen har en sammankoppling med den 

sociala, och i det här fallet mångkulturella bakgrunden. Då skolan är obligatorisk ska perso-

nalen se till att elever får möjligheten till att kunna uttrycka, motivera och beskriva sina kun-

skaper, tankar och funderingar i ett sammanhang så att det kan göra sig förstådda. Likaså 

menar Malmer (2002) att brister i språket blir ett hinder i matematikutvecklingen. Hon me-

nar att ett samspel och diskussioner krävs för att en elev ska kunna utveckla sina kunskaper, 

oavsett om det gäller matematik eller andra ämnen.  
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Intervjun, och studien i sin helhet visar att de flesta eleverna har kunskapen, men är inte 

vana vid att i ett samspel diskutera och beskriva sina tankar och funderingar kring sina ma-

tematiska kunskaper (Boaler, 1998 och Player-Koro, 2008). Språkliga brister gör det svårt 

för elever att göra sig förstådda i en vertikal diskurs (Bernstein, 2000).   
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7. De didaktiska konsekvenserna 
 

Studien i sin helhet handlar om att kunna beskriva, hur elever i år tre resonerar om sina kun-

skaper och lärande när det gäller ämnet matematik. Efter avslutade undersökning kan vi ut-

ifrån de resultat som räknesagan och dess svarsmall, observationer, fältanteckningar samt 

intervjuer, redovisa här nedan några tänkbara anledningar till varför elever inte har de goda 

kunskaper i matematik som eftersträvas av läroplanen och det samhälle vi lever i. 

 

Matematik är inte enbart ett ämne i skolan, utan likaså ett ämne som vi hela tiden är omring-

ade av i vår vardag, men som vi sällan är uppmärksamma på (Björklund, 2009). Malmer 

(2002) menar att elever sällan resonerar kring matematik som ett redskap för vardagspro-

blem, vilket denna studiens resultatet redovisat. Denna studiens elever kunde inte i första 

hand koppla de matematiska kunskaper de erövrat i skolan till vardagssituationer. Utifrån 

horisontella diskurser kunde eleverna visa sina matematiska kunskaper, men problem upp-

stod den vertikala diskursen inte uppnåtts (Bernstein, 2000). 

 

Varför elever ska kunna tillämpa goda kunskaper i matematik och kunna resonera kring des-

sa (trots att en individ egentligen inte behöver tänka på matematiken som det redskap 

han/hon använder vid vardagssituationer) handlar om att få förståelse för vikten av matema-

tik som ämne i skolan och att detta bör tas på större allvar (Malmer, 2002). Vi menar att 

vikten ligger i att elever får förståelse för att matematik är mer än bara det vi möter i skolan 

och att dess läromedel är ett viktigt redskap för erövrandet av matematik. Vi menar, likt som 

Boaler (1998) och Player-Koro (2008) att kunna resonera kring sina kunskaper är viktigt för 

att bli medveten om och få förståelse för sina matematiska kunskaper, men dessutom kunna 

utrycka och delge andra sina tankar, funderingar och erfarenheter. 

 

Tidigare forskning (Boaler, 1998; Björklund, 2009 samt Player-Koro, 2008) har visat att 

elever får mer förståelse och vidgade kunskaper för att eftersträva god matematik genom 

delad kunskap vid samtal och grupparbeten likt som vid konkreta exempel från elevernas 

vardag. Malmer & Adler (1996) samt Björklund (2009) menar att denna möjlighet till läran-

de ska ske i redan tidig ålder, redan i förskolan, för att så tidigt som möjligt göra barnen 

medvetna om att matematik innefattar mer än bara siffror och begrepp. Detta för att upp-

märksamma dem och ge förståelse samt grundläggande kunskaper i ämnet på barnens nivå 

innan de börjar i skolan. I skolan ska de kunskaper som elever har sen innan de började ut-

vecklas. De elever som har mindre kunskaper med sig behöver erfara dessa i skolan, vilket 

kan leda till att pedagogen får skjuta upp lärande som ligger över elevens gräns. I erfarenhe-

ter genom sinnesintryck och förstålelser lär sig elever den kunskap de behöver för att klara 

sig på egen hand i den värld de lever i. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) menar att vi 

alla är omringade av matematik i vår vardag som pedagoger kan ta tillvara på i sin matema-

tikundervisning.  

 

Utifrån elevernas uttalanden i studien, baserar klassernas pedagoger sina matematikunder-

visning utifrån matematikboken. Till skillnad från vad forskning talar för (Engström, 2003) 

är den undervisning som bedrivs i klasserna enformig. Engström (2003) påpekar att en pe-

dagogs arbete vid undervisningen, planeringen, organisering och hur utförandet är upplagt 

ska grundas i didaktiska faktorer. En pedagog bör ha kunskap om en elevs förkunskaper. 

Detta för att anpassa sin undervisning efter elevens utvecklingsnivå. Med detta menar vi att, 

för att en elev ska kunna nå goda kunskaper i och få förståelse för matematik, behöver en 
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pedagog anpassa sin pedagogik utifrån en varierad undervisning.  Fler praktiska övningar, så 

som experiment, workshops och matematiska vardagssituationer i kombination till en struk-

turerad ram (exempelvis matematikbok och stenciler)  behövs för att stimulera alla elevers 

sinnesintryck och en behärskning av vertikal diskurs (Bernstein, 2000; Boaler, 1998 och 

Player-Koro, 2008). Exempel på vardagssituationer är hur en individ tänker (oftast omedve-

tet) när de spelar fotboll, det vill säga hur många spelare som medverkar, längden från mål 

vid straff och liknande.  

 

Då eleverna från studien kommer från ett mångkulturellt område, visar studien samt tidigare 

forskning att elever behöver få större språkstimuli för att bygga upp förståelse för och ut-

veckla ett språk som används i skolan (Kronqvist & Malmer, 1993; Malmer, 2002; Boaler, 

1998 och Wistedt & Martinsson, 1996). En pedagog bör ge eleverna, förutom en varierad 

undervisning som tidigare nämnts, mer utrymme för diskussioner och konkreta exempel, 

mycket för att göra eleverna mer trygga i sina språkkunskaper, men även utveckla sitt ma-

tematiska språk, menar Boaler (1994). Dessutom behöver elever även konkreta exempel för 

att få förståelse för det matematikboken belyser, menar hon.  

 

Vi vill tillägga att det är som sagt många faktorer som nämns för att en elev ska få goda kun-

skaper och lyckas i matematik. Vi arbetar med olika elever ute i praktiken som behöver va-

rierade undervisnings metoder för att nå fram till att blida förståelse och erövra ny kunskap. 

Att börja i tidig ålder och väcka ett intresse utanför matematikboken, där vardagsmatematik 

kommer in, men likaså att alla elever har möjligheten att skapa sig goda kunskaper i mate-

matik som de kan uttrycka sig både skriftligt som muntligt. 

 

7.1 Vidare forskning  
 

Utifrån detta hade det varit intressant att få möjligheten att forska vidare med att se om ma-

tematik handlar om språk mer än matematiska kunskaper i sig. Likaså hade det varit intres-

sant att forska vidare i att se hur elevers kunskaper i skolåldrarna påverkats av den kunskap 

de erövrat i förskolan. 
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Tack  
 

Sista meningen i examensarbetet är slutskriven och det är för oss obeskrivligt att detta nu är 

över. Dessa veckor som gått har varit en berg-och-dalbana med både upp- och nedgångar, 

med en mäng olika känslor inblandade. Det har varit oerhört lärorikt, spännande och lustfyllt 

att få fördjupa sig i ett ämne som står oss båda nära, men likaså få arbete sida vid sida där vi 

lyckats få igenom ett stort arbete, såsom examensarbetet samt känna glädje av att ha lyckas 

tillsammans.   

 

Vi vill ägna ett speciellt tack för de elever i de två respektive klasserna som valde att delta i 

vår undersökning och tog sin tid att bli intervjuade, samt de elever som deltagit i pilotstudien 

för att de gjort detta arbete möjligt. Likaså vill vi ägna ett stort tack till vår handledare, som 

har väglett oss genom och trott på möjligheten med detta arbeta samt gett oss värdefulla 

åsikter som har gjort vårt arbete till vad det är idag.  

 

 

 

 

 

 

Borås, våren 2011  

 

Amanda Daraliovska 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – De lokala delmålen för år två 
 

Lokala delmål  
Vi har valt att fet markera de delmål som vi anser som forskare vara relevanta att ha kunskap 

om för att klara av vårt samhälle och som kommer vara grunden i vår räknesaga.  

 

Förskoleklass - Förbereder eleverna på de delmål som kommer i år ett.  

 

År 1 

Kunna skriva siffrorna. 

Ha kunskaper i addition och subtraktion inom talområde 0-10.  

Kunna begreppen större än, mindre än, fler än färre än, lika med.  

Kunna begreppen hälften, dubbelt. 

Känna till begreppet skillnad. 

Kunna använda det kända matematiska språket i enkla räknesagor. 

Kunna avbilda enkla mönster.  

 

År 2 

Kunna räkna i huvudet i ett talområde mellan 0-10. 

Ha en klar taluppfattning 0-100 och kunna skriva talen. 
Behärska positionssystemet (ental, tiotal, hundratal). 

Kunna begreppen: ordningstal 1-31 (datum), addition, subtraktion, cirkel, triangel, 

rektangel och kvadrat.  

Kunna: Tid, klockan (hel och halvtimma), längd, area massa och volym, kilo, liter, me-

ter, kronor 1-100. 

Tolka stapeldiagram. 

Behärska problemlösning i form av räknesagor. 

Kunna begreppet skillnad.  
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Bilaga 2 - Missivbrev för pilotstudie  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i 

Borås. Som sistaårselever har vi i uppgift att skriva ett examensarbete.  

 

Genom en räknesaga via PowerPoint kommer delmoment ur de lokala målen för år 

F-2, så som begreppsbildning, mätning, enheter, tid, tal och räkning att belysas. Med 

räknesagan som utgångspunkt kommer ett antal barn genom en intervju få beskriva 

för hur de upplevt räknesagan och dess innehåll.  

 

För att denna studie skall bli så bra som möjligt ska vi utföra en så kallad förstudie 

innan den riktiga undersökningen genomförs. Det vill säga en testgenomgång för att 

se om materialet (räknesagan och intervjufrågorna) är lämpliga eller behöver justeras 

så att de är relevanta för undersökningen. 

 

Det är just här era barn kommer in. Vi behöver en grupp med elever som vill hjälpa 

oss i strävan efter förbättring. Barnen som deltar kommer när resultatet presenteras 

att anonymiseras och vad de sagt stannar mellan oss som utför studien och eleven. Vi 

vill tydliggöra det inte finns något tvång att medverka om ert barn inte vill detta. 

 

Vid frågor, kontakta 

Amanda:***-******* 

Andreja: ***-******* 

 

 

Tack på förhand!  

Amanda och Andreja  

 

 

…..................................................................................................................................... 

 

Var god ringa in ert svar: 

 

Jag/Vi godkänner att vårt barn får vara med i pilotstudien på sitt villkor. 

 

Jag/Vi godkänner inte att vårt barn är med i undersökningen. 

 

Barnets namn: 

…............................................................................................................ 

 

Målsmans underskrift: 

…............................................................................................................ 
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Bilaga 3 – Missivbrev för huvudundersökning 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i 

Borås. Som sistaårselever har vi i uppgift att skriva ett examensarbete.  

 

Genom en räknesaga via PowerPoint kommer delmoment ur de lokala målen för år 2, 

så som begreppsbildning, ordet skillnad, enheter, tid, tal och huvudräkning att bely-

sas. Med räknesagan som utgångspunkt kommer ett antal barn genom en intervju få 

beskriva för hur de upplevt räknesagan och dess innehåll.  

 

Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete. Barnen som deltar kommer 

när resultatet presenteras att anonymiseras.  

Vi vill tydliggöra det inte finns något tvång att medverka om ert barn inte vill detta. 

 

 

Vid frågor, kontakta 

Andreja: ***-******* 

Amanda: ***-******* 

 

 

Tack på förhand!  

Amanda och Andreja  

 

 

Klipp ut denna del av pappret!  

 

Var god ringa in ert svar: 

 

Jag/Vi godkänner att vårt barn får vara med i undersökningen på sitt villkor. 

 

Jag/Vi godkänner inte att vårt barn är med i undersökningen. 

 

Barnets namn: ….................................................................................................. 

 

Målsmans underskrift:.......................................................................................... 

 

Lämna in pappret till klassföreståndare senast måndag den 25 
oktober 2010. 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågorna vi har valt kommer att sträva mot en öppen diskussion med eleverna 

som blir intervjuade. Dessa frågor kommer att finnas som grund vid intervjuerna.  

 
Hur känns det att gå i årskurs 3? 

Tycker du om att gå i skolan? 

Vad är det bästa och roligaste du vet med skolan? 

Vad är mindre bra med skolan? 

Om du skulle få möjligheten att ändra något på din skola, vad skulle det vara och varför?  

 

Vad är det första du tänker på när du hör mig säga ”matematik”? 

Skulle du säga att matematik är ett lätt eller svårt ämne och varför detta? 

Har du alltid tyckt detta? 

Vad är kunskap för dig?  

Tycker du att dina kunskaper i matematik är bra eller mindre bra, och varför detta? 

 

Vi är väldigt intresserad av att veta hur en matematiklektion kan se ut hos er. Skulle du vilja 

beskriva den för oss? 

När det är matematik använder ni er endast av matematik böcker eller arbetar ni på något 

annat sätt?  

Kan du ge mig två exempel där du använder dig av matematiken, förutom då när ni har ma-

tematik lektion? 

 

Vad tyckte du om att räkna Snutteplutten och Mumsebumsan? 

Varför tyckte du detta? 

 Något du tyckte var extra roligt och varför? 

Upplevde du att någon av uppgifterna de gav dig var svåra att lösa, vilken i sådana fall och 

varför? 

Hur tänkte du när du skrev receptet? 

Vi märkte tydligt att månaderna och vissa årstider hade det svårt med, har du något förslag 

på hur det bör tänka till nästa gång? 

En sak till som det hade svårt med, var att läsa av klockan. Hur tänkte du när Snutteplutten 

ville ha din hjälp att veta hur många minuter det går på en halvtimme? 

Om du skulle få ge Snutteplutten och Mumsebumsan en läxa, vad skulle det vara och var-

för?  
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Bilaga 5 – Räknesagans svarshäfte  
 

Ha överseende med att mallen inte har sin naturliga storlek i text och form som när 

studien gjordes.  

 
Räkna med 

Snutteplutten och Mumsebumsan 
Svarsmall 

 
I detta häfte får ni hjälpa Snutteplutten och Mumsebumsan att lösa 
problem som de behöver hjälp med. 

 

 

 
Uppgift 1.  
Vilka 5 fel skiljer de två bilderna åt? 
 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
Uppgift 2.  
A. Hur mycket kostar de första två varorna på inköpslistan?  
 
Tillsammans kostar de två första varorna _____ kr. 
 
B. Hur mycket kostar de tre sista varorna på inköpslistan? 
 
Tillsammans kostar de tre sista varorna _____ kr. 
 
C. Hur mycket kostade Snuttepluttens och Mumsebumsans alla varor tillsammans?  
 
Tillsammans kostade varorna ______________kr. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

KLADD RUTA  
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Uppgift 3.  
Hur mycket får Snutteplutten tillbaka när han betalt för sina varor? 
 
Han får _________ kr tillbaka. 
 

 
 
 
 
 
Uppgift 4 
Hur mycket lättare är Snuttepluttens påsar jämfört med Mumsebumsans påsar?  
 
Snuttepluttens påsar väger _____ kg mindre. 
 
 
 
 
Uppgift 5 
Vad kan ni hitta för skillnader på Snutteplutten och Mumsebumsans kakor? 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
Uppgift 6 
Hur mycket pengar har Snutteplutten fått ihop för att köpa presenter? 
 
Han har fått ihop ______ kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLADD RUTA  

KLADD RUTA  
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Uppgift 7 
Skriv om talen i receptet i siffror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift 8  
Hur många minuter går det på en halvtimme? 
 
Det går _______ min på en halvtimme. 
 
 
 
 
Uppgift 9 
A. Vilken av figurerna har en rektangulär form? 
Låda ____ har en rektangulär form.  
 
B. Vad ser du för skillnad på lådorna? 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 
 
Uppgift 10 
Vilka årstid hör dessa månader till? 
 
1. Januari         ____________________ 
2. April             ____________________ 
3. Mars            ____________________ 
 
 
 
 
 

Mumsego Tårta 

 
_____ dl Mjöl Tolv 
_____ dl Mjölk  
_____ g Smör  
_____ dl Kakao  
_____ tsk Bakpulver  
_____ dl Grädde  
_____ g Sylt  
_____ ml Vaniljsocker 
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Uppgift 11 
Vilka är de sex sista månaderna i vår kalender? 
 
1.________________________________________         
2.________________________________________ 
3.________________________________________         
4.________________________________________ 
5.________________________________________         
6.________________________________________ 
 
 
 
Uppgift 12 
Hur många bitar får vi var?  
 
Vi får _____ bitar var.  
 

 

 

 

TACK SÅ MYCKET FÖR HJÄLPEN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLADD RUTA  
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Bilaga 6 - Utdrag ur räknesagan  
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