”Jag räknar lite med huvudet
och lite med händerna.”
- en studie om barns tankar kring
fenomenet addition.

Nina Andersson och Elin Åkesson
Examensarbete 10 poäng
HT 06

Examensarbete på Lärarprogrammet, 140 p
Institutionen för matematik och matematisk statistik

Sammanfattning
Syftet med vårt examensarbete är att genom barnsamtal samt observationer, studera vilka
räknestrategier barn i år ett använder sig av i mötet med fenomenet addition. Det är dock inte
endast fenomenet addition som är det intressanta, utan även vägen fram till en bättre förståelse
för barnens tankar, detta för att vi ska vara bättre rustade i vår framtida undervisning. Då alla
ser världen på skilda sätt, kommer barnen till skolan med olika förförståelse. Av den
anledningen är det viktigt att pedagogen besitter verktyg, vilka kan hjälpa det enskilda barnet
att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Frågeställningen vi avsett att undersöka är: vilka
räknestrategier använder sig elever i år ett av i mötet med additionsuppgifter inom talområdet
1- 10? En viktig slutsats vi kom fram till under vårt arbete är att eleverna använder sig av
olika räknestrategier samt att de har olika förkunskaper. Av denna anledning är det
betydelsefullt att undervisningen individanpassas. En annan slutsats är att barnsamtal och
observationer kan vara bra sätt för pedagogen att uppmärksamma och följa elevernas
utveckling. Med hjälp av dessa metoder kan elevernas kunskaper kartläggas och eleven blir
medveten om sitt eget lärande.
Nyckelord: matematik, förståelse, barnsamtal, observationer
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1. Inledning
Forskning i dag visar att endast 80-85% av eleverna i våra svenska skolor tillgodogör sig
matematikundervisningen (Eriksson, 2004). De resterande eleverna klarar av olika
anledningar inte av detta. En tänkbar orsak till detta dilemma kan vara att pedagogernas syn
på hur matematisk kunskap bildas och utvecklas, inte stämmer överens med den bild eleverna
har. Författaren menar att detta i sin tur kan tolkas som att det råder en klyfta mellan
undervisningen och det individuella lärandet. Marton (Red. Uljens, 1997) styrker detta
konstaterande när han skriver att skolan i många fall har misslyckats med att lära eleverna
förstå de fenomen, vilka är en förutsättning för både färdigheter och kunskaper. Tar man
denna hypotes som utgångspunkt kan man anta att om dessa elever inte utvecklar en djupare
förståelse för fenomenen, kommer de endast att ha en begränsad användning för sina
kunskaper och färdigheter. Marton menar vidare att framgång inom olika områden av
mänsklig aktivitet är beroende av ett visst sätt att se centrala fenomen. Framgång och
skicklighet är med andra ord mindre en fråga om att tillämpa kunskap och färdighet på ett
fenomen, än om ett visst sätt att se på ett fenomen.
Eriksson (2004) påpekar att det finns stora variationer av matematikkunskaper bland eleverna
tillhörande samma årskurs och att klyftan mellan de lägst och högst presterande eleverna ökar
upp genom skolåren. Författaren tolkar detta som att det som gick snett under de första
skolåren är svårt att återställa under de senare skolåren. Detta forskningsresultat belyser
vikten av att kartlägga elevernas förkunskaper vid ett så tidigt stadium som möjligt.
Vi anser att om pedagogen ska kunna bygga vidare på elevernas kunskaper bör han/hon ta
reda på deras förförståelse, först då kan denne fundera över vad barnet behöver för att nå
vidare i sin kunskapsutveckling. Eriksson menar vidare att det handlar om att vidareutveckla
elevernas kompetenser, i stället för att genom instruktioner försöka ersätta deras beteende med
ett vuxet perspektiv. Barnens kunnande ska utvecklas och förädlas. Många lärare behärskar
inte att ta hänsyn till elevernas förkunskaper. Individualisering ska inte innebära att eleverna
arbetar med samma arbetsuppgifter i olika takt, den ska istället bygga på elevernas unika
förkunskaper. Vår uppfattning är att undervisningen ska anpassas till varje enskilt barn. Detta
framhålls även i läroplanen för grundskolans tidigare år (Skolverket, 2006) där man kan läsa
att …undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

2. Litteraturgenomgång
2.1. Styrdokument
Vi finner stöd för vårt examensarbete i läroplanen för grundskolans tidigare år (Skolverket,
2006). Där kan man bland annat läsa att utbildningen ska vara likvärdig för alla samt att
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Utgångspunkten skall
vara förankrad i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper samt främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Läroplanen för grundskolans tidigare år
understryker även vikten av att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.
Det finns ingen i förväg utstakad väg för att nå målen, pedagogens uppgift blir därför att
försöka finna och visa på den väg som passar det enskilda barnet bäst. Av den anledningen
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
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Skolans uppdrag är således att främja lärande där barnet stimuleras att inhämta kunskaper.
Vad gäller skolans uppdrag att främja lärande förutsätts en aktiv diskussion i den skilda
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. Naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion är olika aspekter på
kunskap och lärande.
Skolan ska vara en god miljö för utveckling och lärande samt fungera i en omgivning med
många kunskapskällor. Skolan ska sträva efter att skapa de bästa villkoren för elevernas
bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
De mål som går att uttyda i läroplanen för grundskolans tidigare år (Skolverket, 2006), med
anknytning till vårt examensarbete är följande:
•
•

Skolan skall sträva efter att varje elev
Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda
sig och få beredskap för livet,
Lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för
att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter
och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (2006, s.9),

Eftersom skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar
grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, ser vi vårt arbete
som väldigt betydelsefullt.
Vi finner även stöd för vårt examensarbete i grundskolans kursplan för matematik
(Skolverket, 2000). I detta styrdokument står det skrivet att undervisningen i matematik skall
ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta
situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på
problem. Vidare kan man läsa att utbildningen skall ge en god grund för studier i andra
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.

2.2. Kunskap- ett sätt att erfara världen
Som vi tidigare nämnt lever de flesta människor i tron att vi alla ser och upplever världen på
samma sätt, fastän vi egentligen ser den på ett sätt som är unikt för den enskilde individen. Vi
är sällan medvetna om att vår uppfattning av omvärlden inte stämmer överens med andras sätt
att se på den. Marton (Red. Uljens, 1997) menar att den mest grundläggande förutsättningen
för hur studerande lär sig om vissa fenomen, är hur de förstår fenomenen. Vidare anser han
det vara möjligt att pedagoger bör kunna utveckla mycket effektiva sätt att undervisa genom
att visa eleverna på pedagogiskt betydelsefulla skillnader i människans uppfattningar av
omvärlden.
I alla tider har människan önskat finna en undervisningsmetod, med vars hjälp vi kan lära alla
allt. I dag vet vi dock att det inte finns någon universell metod, men genom att ta del av och
försöka förstå barnens förståelse kan vi matcha denna med passande metoder. Detta betyder
alltså att det finns minst lika många metoder som det finns fenomen att lära. Marton menar att
ett verkligt lärande medför en förändring av de sätt en människa erfar, uppfattar eller förstår
ett fenomen. Han anser vidare att den viktigaste formen för undervisning är den som
åstadkommer just sådana förändringar. Förståelse är med andra ord alltid en förståelse av
något, den existerar enbart som en förståelse av ett särskilt fenomen.
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Tidigare studier har visat att elever i skolan lär sig ämnen vilka de redan har kunskap om. Vi
bär alla omedvetet med oss kunskaper vilka vi hämtat från vår omvärld. Av den anledningen
kan vi vara säkra på att alla barn utvecklar olika sätt att förstå olika fenomen redan innan
skolan introducerar dessa. Gång på gång har det konstaterats att elever har en egen
uppfattning om vad de ska lära sig i ett visst ämne. I de flesta fall lämnar även dessa elever
skolan med samma uppfattningar, vilka i grunden inte överensstämmer med
ämnesföreträdarnas uppfattningar (Red. Uljens, 1997). Det är alltså fullt möjligt att besitta
kunskaper och färdigheter om ett visst fenomen, även om man inte har den grundläggande
förståelsen som krävs. Marton hävdar med andra ord att det är skillnad på kunskaper och
färdigheter och en verklig förståelse.
Undersökningar har visat att skolan i många fall har misslyckats med att lära barnen att förstå
de fenomen vilka är en förutsättning för både färdigheter och kunskaper (Ibid). Eleverna
behöver utveckla en djupare insikt om fenomenen för att verkligen få användning för sina
kunskaper och färdigheter. Marton hävdar att framgång och skicklighet handlar mer om ett
visst sätt att se på ett fenomen, än om att tillämpa kunskaper och färdigheter på ett fenomen.
Barn svarar olika eftersom de förstår problem på skilda sätt. Om vi kan få insikt i hur de
förstår det aktuella problemet, kommer barnens svar att te sig mer begripliga, därigenom
kommer vi även att kunna förstå dem bättre. Det räcker alltså inte med att försöka förstå hur
barnen tänker, vi måste dessutom inta ett perspektiv där barnens svar framstår som logiska.
Marton menar att detta är genomförbart om pedagogen försöker utforska hur barnen upplever
verkligheten, samt om denne försöker beskriva ett fenomen som de erfars eller förstås av dem.
Vidare menar han att vi istället för att se på och in i individerna, ska försöka se med dem och
se på omvärlden så som de ser på den. Genom att försöka ta del av elevernas förförståelse och
strategier, är det lättare att matcha deras lärande med passande metoder.
Lärande handlar i första hand om att lära sig erfara världen på mer differentierade, mer
integrerade och mer effektiva sätt. Förenklat skulle man kunna säga att enkel aritmetik i första
hand handlar i första hand om att uppfatta talen, deras olika aspekter samt relationerna mellan
dessa (Ibid).

2.3. Matematik – ett kommunikationsämne
Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter
förståelse, nya insikter och lösningar på problem (Grundskolans kursplanen i matematik,
Skolverket, 2006).
Människan omges ständigt av matematik, många utan att reflektera över det. Matematiken är
en naturlig del i vår vardag. Det finns ett tydligt samband mellan språk och matematik, då
språket fyller flera olika funktioner inom detta område. En viktig uppgift för alla pedagoger
blir därför att stärka elevernas språkutveckling. Ett väl utvecklat språk är av största betydelse
för människans tillvaro. I Skolverkets rapport, Lusten att lära - med fokus på matematik
(2003), kan man läsa att en nödvändig förutsättning för att man ska kunna lära sig och förstå
matematik är att man har ett väl utvecklat språk. Vygotskij hävdade att språket leder barnets
utveckling framåt samt att språk och tanke utvecklas i en ständigt pågående dialektik (Dysthe,
2001). Vidare ansåg han att det sociala samspelet mellan människor är av avgörande
betydelse för hennes begreppsutveckling och för förmågan att kunna skapa nya
3

tankestrukturer. Med hjälp av språket kan vi utveckla matematiska begrepp, men vi blir även
medvetna om vårt kunnande och om hur vi lär. Detta betyder med andra ord att
kommunikationen hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska tänkande.
I grundskolan kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) kan man läsa att ett mål att sträva
mot är att eleven ska utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang,
dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt
tänkande. Lindström och Pennlert (2004) skriver om vikten av att ta sig tid att stanna upp,
reflektera och samtala med barnen både under själva lärandeprocessen men även efter. Detta
arbetssätt bidrar till att förstärka och uppmuntra lärande. När barnen berättar hur de gör och
tänker, blir deras tankar synliga både för dem själva och för läraren. På detta sätt lär sig
eleverna att organisera sina egna tankar, något som Ahlberg (2000) berör. Genom att sätta ord
på tankar och idéer lyfts de upp och blir synliga för reflektion och eftertanke, på så sätt kan en
djupare förståelse nås och vara till stor hjälp för både lärare och elev. Genom samtalen med
barnen får läraren möjlighet att blicka in i deras rika tankevärld och anta den spännande
utmaningen att försöka hjälpa dem att vidareutveckla sitt matematiska tänkande med
utgångspunkt i deras egen förståelse. På detta sätt kan elevernas tankar bli
undervisningsinnehåll. Det är också lättare att upptäcka missuppfattningar, och eleverna kan
genom att förklara hur de tänker få möjlighet att själva ändra sitt tänkande i samspel med
andra. Genom att resonera om en lösning utvecklas eleverna, de lär sig även att bedöma
slutsatser och lösningar. Barnen erövrar ny kunskap genom att i aktivt samspråk upptäcka och
undersöka, påstå och fråga, anta och ställa hypoteser och tillsammans finna och söka
lösningar. Samtalen hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska språk, tänkande och sin
förståelse. Språk och tanke stödjer alltså varandra.

2.4. Att lära sig förstå ”barns värld” - ett värde för yrkesprofessionen
I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2006) kan vi läsa att skolans verksamhet bör
anpassas till barnens utveckling och de erfarenheter de bär med sig. Om vi ska ta dessa
riktlinjer på allvar och försöka anpassa vår undervisning till barnens tankeutveckling, bör vi
pedagoger lära oss ett sätt att ta reda på hur barn kan se på sin omvärld utifrån de unika
erfarenheter de bär med sig. Doverborg och Pramling (1985) belyser vikten av att försöka
sätta sig in i barnens tankar. Detta är av stort värde, speciellt för läraren i dennes arbete med
samverkan, planering och utvärdering. Samtalen kan leda till att pedagogen blir mer
uppmärksam på hur barnen uppfattar och lär matematik och därigenom leda till mer medvetna
val när det gäller så väl organisation som val av undervisningsinnehåll. Lyckas man med detta
är det gynnsamt både för lärarens utveckling, såväl som barnens.
Det är viktigt att man som pedagog observerar och är medveten om sina egna föreställningar
och erfarenheter av matematik, men även barnens. Emanuelsson (1999, hänvisar till Carpenter
och Moser, (1982)) menar att detta framförallt är viktigt med tanke på att den tidpunkt då
barnen överger sina personliga lösningsstrategier för att använda mer allmän skolmatematik är
ett kritiskt skede i matematikinlärningen. Vid denna tidpunkt grundläggs deras kunnande men
även deras fördomar, attityder och inställningar till vad matematik är. Englund (Red. Uljens,
1997) skriver om vikten av att man som lärare är medveten om att de val man gör påverkar
eleverna och deras inlärning. Dessa val erbjuder barnen att se på fenomenet i fråga på ett visst
sätt, samtidigt som de utesluter andra möjliga synsätt. Synsätt vilka eventuellt skulle kunna
hjälpa eleven till en djupare förståelse.
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Undervisning och inlärning bör alltid ha sin utgångspunkt på den nivå barnet befinner sig.
Doverborg och Pramling (1985) menar att om pedagogen vill ha reda på hur och vad barn
tänker, måste han/hon ställa dem inför situationer där de verkligen behöver tänka. Detta
betyder att om läraren ska kunna planera och förbereda sitt arbete, bör han/hon känna till hur
eleven tänker om det aktuella arbetsområdet. Ett bra sätt att ta del av barnens tankar är att
använda sig av barnintervjuer. Det är dock viktigt att pedagogen har klart för sig i vilket syfte
dessa samtal görs, samt att denne har en idé om vad han/hon söker och vill veta (Ahlberg,
2000). Om barnintervjun görs i ett tidigt skede får läraren reda på barnens förkunskaper och
föreställningar om det aktuella arbetsområdet. Detta bör göras för att läraren ska kunna
planera sitt arbete samt kunna hjälpa barnen att utveckla de tankar och föreställningar de har.
För att man skall kunna möta barnet på den nivå det befinner sig krävs det dock att
utvärdering och planering går hand i hand. På samma sätt menar Uljens (1997) att
undervisning och fostran är avsiktlig samt att dessa företeelser föregås av planering. Han
menar dock att om undervisning och fostran skall vara betydelsefull måste den utvärderas.
Genom att man som pedagogen reflekterar över det han/hon får veta i samband med en
utvärdering, sker också en kunskapsutveckling hos denne. Lindström och Pennlert (2004)
skriver att om läraren analyserar och reflekterar över sin egen praktik, utvecklar denne en
självinsikt samt kunskaper rörande sin egen undervisning. Något som kan anses vara en
central pedagogisk kunskap.
2.4.1. Barnintervjuer- en bild av barnens uppfattningar
Det barn säger är på ett eller annat sätt ett uttryck för deras sätt att tänka, om deras tankar
tillvaratas, kan dessa ge en bild av barnens uppfattning av den värld de lever i. Detta, om
något, är ett gott skäl till att använda sig av barnintervjuer. Vid dessa samtal tvingas barnen
tänka och reflektera, vilket i sin tur påverkar deras inlärning och tankeutveckling.
En av pedagogens uppgifter blir att aktivt organisera och strukturera barnets erfarenheter på
ett sådant sätt att barnen tvingas tänka efter och dra egna slutsatser. Läraren bör även sträva
efter att finna den nivå barnen ger uttryck för, detta för att hjälpa dem vidare i sin
tankeutveckling. Vi vuxna kan aldrig tala om för barn hur de ska tänka, däremot kan vi ställa
dem inför konkreta problem. Problem där de utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper
upptäcker nya och mer avancerade lösningar. Detta förhållningssätt innebär att samtalet i sig
kan ses som ett instrument vilket kan stimulera barnens tankeutveckling. Genom att
uppmärksamma barnen på handlingar och konsekvenser kan de börja fundera på saker vilka
de annars inte hade reflekterat över.
Precis som Marton (Red. Uljens, 1997) skriver Doverborg och Pramling (1985) om vikten av
att försöka sätta sig in i barns tankar samt att försöka se på världen med deras ögon. Om vi
vill att eleverna skall utveckla sitt tänkande för att kunna nå de mål som finns, måste vi först
veta vilka föreställningar och förkunskaper barnen har. Först när vi funnit dessa, kan vi hjälpa
dem till nästa nivå i tänkandet.
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först
finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå
mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det
hjälper det inte att jag kan och vet mera (Lindström & Pennlert citerar S.
Kirkegaard, 2004, s. 7).
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2.4.2 Barns uppfattning av sin omvärld
Som vi tidigare nämnt finns det olika sätt att tänka kring ett fenomen. Doverborg och
Pramling (1985) menar att pedagogen genom att intervjua barn, kan få fram deras variation av
uppfattningar och därigenom förse sig med beskrivningar vilka i sin tur kan belysa och ge
denne en bättre förståelse för barns olika sätt att tänka.
Vidare skriver de att på samma sätt som det finns en utvecklingsgång i barns motoriska
utveckling, går det även att urskilja en utvecklingsgång i barns tänkande. Den motoriska
utvecklingen brukar oftast karakteriseras som mognad, medan den tankemässiga utvecklingen
däremot är knuten till barnets erfarenheter. Författarna menar också att barnets erfarenheter
har betydelse för hur de tänker. Människans tankeutveckling är nära relaterad till ett innehåll,
detta innebär att barn har nått olika långt i sin tankeutveckling, beroende på vilka erfarenheter
de har rörande det aktuella fenomenet.
2.4.3. Betydelsen av vuxnas förståelse av barns tankevärld
Barn och vuxna tar mycket i vardagen för givet, men det är först när vi tar olika saker för
givna som brott i kommunikationen kan uppstå. Det som ter sig självklart för den vuxne kan
vara obegripligt för barnet, detta eftersom barns förgivettagande ser annorlunda ut, skapat
utifrån deras unika erfarenheter.
Människans förmåga att tillägna sig kunskaper och färdigheter bygger på grunder, vilka
mestadels tas för givna. Ju enklare dessa grunder är, desto större är risken att vi inte gör dem
till föremål för undervisning eller reflektion för barnen. Ett förfaringssätt som i slutändan kan
få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att pedagogen registrerar dessa skillnader
mellan barns och vuxnas uppfattning om vad man egentligen gör och varför man gör det.
Liksom Marton (Red. Uljens, 1997) skriver Doverborg och Pramling (1985) om hur skilda
föreställningar mellan människor kan leda till missförstånd och negativa konsekvenser. I de
fall där barnens förgivettagna föreställningar saknas eller har en annan innebörd, är det
naturligt att de uppfattar aktiviteter som något annat än det pedagogen ursprungligen avsett.
Resultatet av detta blir därför ofta att de uppsatta målen inte nås. För precis som Marton (Red.
Uljens, 1997) säger kan världen erfaras på olika sätt, vilket i sin tur gör att det finns olika
kunskap om samma fenomen.
En nödvändig förutsättning för att nå barnet och för att kunna hjälpa och stötta det i dess
utveckling och inlärning, är att pedagogen skaffar sig tillgång till barnets erfarenhetsvärld.
Detta innebär att ju större förmåga pedagogen har att tillägna sig och förstå barnets
perspektiv, desto bättre förutsättningar har han/hon att anpassa undervisningen efter dennes
erfarenheter.

2.5. Räknestrategier
Under 1980- talet bedrevs det en omfattande forskning kring hur barn uppfattar
grundläggande addition, något som Kilborn (1989) behandlar i sin bok Didaktisk ämnesteori i
matematik- Del 1- Grundläggande aritmetik.
På ett enkelt sätt kan addition göras om till en uppräkning. Man utgår då från två eller flera
mängder med föremål. Mängderna får inte innehålla något gemensamt föremål, utan de slås
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samman till en ny mängd, unionsmängden. Denna mängd innehåller i sin tur samtliga föremål
från ursprungsmängderna. Slutligen görs en uppräkning av föremålen i unionsmängden och i
och med detta får man svaret på hur många föremål det är tillsammans, d.v.s. den totala
mängden.
Denna definition av addition förstår de allra flesta barn redan innan de börjar skolan. Det är
dock viktigt att ha i åtanke att denna metod inte innehåller någon teknik för addition, vilket
gör den opraktisk då man vill utföra mer komplicerade uträkningar. Matematikundervisningen
bör av den anledningen syfta till att utveckla mer hållbara tankestrategier för addition,
utgångspunkten bör vara barnens vardagstankar. Nedan följer olika räknestrategier. I våra
exempel utgår vi från uppgiften 4 + 8.
2.5.1. Uppräkning av alla
Denna räknestrategi används ofta av små barn när de ska utföra additioner. Barnen räknar
först upp antalet föremål i var och en av de två mängderna genom att ta eller peka på de
aktuella föremålen. Därefter sammanförs alla föremål till en enda mängd. På detta sätt
markerar barnen rent fysiskt att föremålen ska uppfattas som en ny mängd. Slutligen räknar
de upp alla föremålen i den nya mängden och börjar därmed om från början (Kilborn (1989)
hänvisar till Carpenter och Moser).
Metoden kan illustreras på följande vis: 1, 2, 3, 4...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ,11, 12
2.5.2. Uppräkning från början
Enligt Kilborn (1989, hänvisar till Carpenter & Moser) är den mest grundläggande
räknetekniken vid addition uppräkning från början. Denna teknik används av vissa 7- åringar,
för att sedan överges för en mer utvecklad teknik, uppräkning från det första talet.
Metoden kan illustreras på följande vis: 1,2,3,4…5,6,7,8,9,10,11,12
2.5.3. Uppräkning från det första talet
Detta är en mer utvecklad teknik vilken de flesta barn utvecklar på egen hand. Vid addition av
två tal bygger metoden på att man kommer ihåg de resultat man fick då man räknade
föremålen i den först mängden, eller att man vet att 4 står för 4 föremål och att man låtsas att
dessa föremål är verkliga. Detta mellansteg utnyttjar barn när de därefter räknar föremålen i
den sammanslagna mängden. I stället för att börja om från början igen, fortsätter man att
räkna från 4, alltså det sista tänkta föremålet i den första mängden (Kilborn, 1989).
Metoden kan illustreras på följande vis: 4...5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2.5.4. Uppräkning från det största talet
När barnet skaffat sig lite mer erfarenhet av uppräkning från det första talet är det möjligt att
utveckla tekniken ytterligare. Följande strategi, uppräkning från det största talet går ut på att
eftersom talet 8 är större än talet 4, går det snabbare att räkna de sammanslagna föremålen då
man utgår från det största talet istället för det första talet. Barnet kopplar i detta fall ihop
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tekniken med principen för godtycklig ordning. Detta innebär att personen i fråga har utnyttjat
den kommutativa lagen för addition, alltså att a + b = b + a (Kilborn, 1989).
Metoden kan illustreras genom följande exempel: 4 + 8 = 8 + 4
2.5.5. Fingerräkning
En annan räknestrategi som är vanlig bland yngre barn är fingerräkning. Denna strategi
innebär att fingrarna används som en talrad, där varje finger kan representera vilken siffra
som helst. Tummen kan lika gärna symbolisera siffran ett som siffran fem. Fingerräkning är
en strategi vilken gör att barnen dubbelräknar, d.v.s. de räknar med ord. När man använder sig
av denna strategi ser man endast en del av talet, man kan räkna framåt och bakåt och man
utvecklar inga talföreställningar. Strategin innebär även att barnen grupperar orden med
fingrarna. Barn som använder denna metod lär sig inte att se del, del, helhet utan ser bara en
del av talet (Danielsson, Modin & Neuman, 2000).
2.5.6. Fingertal
Istället för att använda fingerräkning som metod förespråkar Danielsson, Modin & Neuman
(2000) ett tankeverktyg vilket kallas för fingertal. I denna strategi ersätts fingrarna med
talraden, barnen kan då se talen istället för att räkna dem. När man använder sig av fingertal
skapas talföreställningar, vilka blir till tankar och tankeverktyg. Detta går till på följande sätt:
fingrarna har alltid samma namn från vänster till höger, då vänster lillfinger alltid
symboliserar ett samt höger tumme sex o.s.v. Fingrarna blir till talsymboler och ersätter
därigenom räkneorden. När barnen grupperar talen på sina fingrar i så kallade fingertal,
synliggörs talens helhet- del- del. Med andra ord lär barnen sig att se tal som en kombination
av mindre tal. Till exempel synliggörs delarna i talet sju (helheten) med vänster hands fem
fingrar (del) och höger hands två fingrar (del). Detta tillskillnad från föregående metod då
man endast ser en del av talet. Barnen kan med hjälp av denna strategi upptäcka strukturer och
mönster i talsystemet. Genom att använda sig av fingrarna på detta sätt, framträder det
odelade femtalet tydligt och kan fungera som ett effektivt hjälpmedel för barnen att se talen
mellan 6 och 10 som 5+ något. Förmågan att kunna se tal som en kombination av mindre tal
kan hjälpa barnen att skapa inre talföreställningar (Sterne & Lundberg, 2002).
2.5.7. Dubblor
En dubbla är en beteckning för två addender med samma värde, till exempel 2+2 eller 5+5.
2.5.8. Dubbelräkning
En del barn behöver någon slags hålla– reda– på- metod när de ska utföra additionsuppgifter.
Ett sätt är att dubbelräkna, detta gör barnet genom att räkna upp de uppräknade räkneorden
med andra räkneord. Om barnet ska räkna ut 4+ 8 skulle detta göras på följande vis. 51, 62, 73,
84, 95, 106, 117, 128. Om de lyckas komma till 128 vet barnet att de har räknat upp 8 ord och
svarar därför med det sist uppräknade räkneordet tolv. Danielsson, Modin & Neuman (2000)
menar att problemet emellertid är att det är svårt att komma långt i räkneramsan utan att
blanda samman de två sekvenserna, och att barn som prövar denna strategi oftast till slut ger
upp försöket. Även Doverborg och Pramling (1985) berör dilemmat och anser att vissa barn
har så pass komplicerade sätt att räkna, att de av den anledningen ganska fort ger upp då
uppgifterna blir av mer avancerad karaktär. Danielsson, Modin & Neuman (2000) menar
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vidare att dubbelräkning är svårt samt att det är ytterst få barn som ens försöker att använda
strategin. De barn som dock gör det, tar ofta sina fingrar till hjälp, detta för att kontrollera att
de har räknat upp rätt antal räkneord.
2.5.9. Målet- att finna hållbara verktyg
Samtliga tekniker bör efterhand utvecklas för att så småningom kunna fungera som hållbara
verktyg. En person som inte lyckas med detta riskerar att tappa bort sig helt under
räkneoperationens gång. I stället för att fokusera på problemet läggs all fokus på själva
räknestrategin. Det är därför viktigt att barn vid ett tidigt stadium får lära sig att kommunicera
och prova på olika tankeformer och metoder tillsammans med sina kamrater och lärare. Med
en sådan metodik ges de möjligheter att utvecklas, både språkligt och matematiskt. Målet bör
vara att barnen efterhand utvecklar additionsteknikerna och att dessa i sin tur utvecklas genom
härledningar, ju mer komplicerade additionsuträkningar som ska utföras, desto viktigare är det
att barnen kan bilda summan av två ental. Ju fler deloperationer man tvingas utföra i minnet,
desto mer sannolikt är det att slutresultatet blir felaktigt. Därför är det väsentligt att eleverna
efterhand lär sig alla entalssummor utantill. Ju sämre arbetsminne barnet har, desto viktigare
är det att han/hon besitter bra tekniker.

2.6 Diamantdiagnoser
På uppdrag av Skolverket håller bland annat Madeleine Löwing (2006), universitetslektor vid
Göteborgs universitet, på att utveckla ett diagnosmaterial vilket går under namnet
Diamantdiagnoser. Materialet i fråga är fortfarande under bearbetning och kommer att vara
färdigställt i slutet av mars 2007. Efter ett tips från vår lärare vid Umeå universitet väljer vi att
utgå från detta material i vår studie. Trots att materialet ännu inte är färdigställt, anser vi att
vissa delar av det är lämpliga för vår studie.
Enligt Löwing (2006) har det under de senaste åren blivit allt vanligare att elever i 13– 17 års
ålder, har stora problem med enkel aritmetik och procenträkning. Analyser av detta visar att
dessa ungdomar ofta har bristande kunskap i sin taluppfattning och dessutom problem med att
hantera grundläggande räkneoperationer. Detta resulterar i att eleverna i fråga saknar flyt i sitt
räknande, samt att de gör upprepade enkla misstag i sina beräkningar. Deras bristande
taluppfattning gör dessutom att de inte upptäcker sina misstag (Ibid).
Många barn är ofta skickliga på att dölja sina matematiska problem för sina lärare. Att denne
inte upptäcker problemen kan bland annat bero på att eleverna jobbar i grupp, använder sig av
miniräknare eller att de gör diagnoserna hemma. För många elever kan det kännas som ett
nederlag att be om hjälp samt att blotta sina svaga sidor, varpå de försöker dölja dessa så gott
det går.
I de flesta skolor i dag är klasserna stora, och det kan då vara svårt att analysera elevernas
kunskapsbrister. Ett sätt att reparera de problem vilka uppstått, i tid, kan vara att man
använder sig av diagnoser. Löwings diamantdiagnoser skall hjälpa läraren att få en bild av
elevernas lärande i matematik. Tanken är att så tidigt som möjligt fånga upp elever vilka
annars riskerar att hamna i svårigheter, orsakade av bristande förkunskaper eller färdigheter.
Diagnosernas främsta syfte är att kartlägga elevens problem för att kunna erbjuda
skräddarsydd hjälp. Av den anledningen är det väldigt viktigt med uppföljning av dessa
diagnoser.
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Matematik handlar om att kunna abstrahera, att kunna utföra matematiska operationer
mentalt. Abstraktionen i sig är i sin tur en förutsättning för att man skall kunna räkna med flyt.
Det barnen ska lära sig är matematiska modeller. Dessa modeller skall sedan användas för att
tolka omvärlden, studera andra ämnen samt för att lära sig mer matematik (Löwing, 2006).
Löwings diagnoser fokuserar inte på lärandeprocessen eller på speciella
undervisningsmetoder, fokus läggs istället på elevens förmåga att abstrahera
matematikinnehållet. Barnen skall med andra ord kunna beskriva sin kunskap med enkla
matematiska metoder. Hon poängterar dock att det är viktigt att vardagsanpassa och
konkretisera undervisningen. Diagnosmaterialet är emellertid endast medel att nå
undervisningens mål, det vill säga att abstrahera, det är därför detta som ska diagnostiseras.
För att kunna lösa ett enkelt matematiskt problem, måste man förstå problemet, samt ha en
lösningsmetod. Detta räcker dock inte. Om barnet saknar aktuella räknefärdigheter och inte
förstår de matematiska begrepp vilka behövs för att genomföra lösningen, kan personen i
fråga inte lösa problemet. Precis som Marton (Red.Uljens, 1997) anser Löwing (2006) att ett
problem kan lösas på en mängd olika sätt, samt på olika kognitiva nivåer. Hon anser visare att
det är av stor betydelse att lösningsmetoden är generell och utvecklingsbar. Det räcker alltså
inte med att klura sig fram till en lösning med tillfälligt fungerande metoder, det slutgiltiga
målet bör därför vara att barnen skall ha en generell metod. Det krävs emellertid vissa
räknefärdigheter för att kunna genomföra lösningen, skulle dessa kunskaper saknas, riskerar
resultatet att bli felaktigt. En tänkbar orsak till detta kan vara att det går åt så mycket energi
till själva lösningen, att det slutgiltiga svaret blir felaktigt. Löwings diagnosmaterial fokuserar
därför på räknefärdigheter och begreppsförståelse.
Uppgifterna i ett diagnosmaterial skall enligt Löwing vara så enkla att tolka som möjligt, detta
för att undvika missförstånd lärare emellan. Det bör även vara lätt för pedagogen att avgöra
vilka eventuella problem eleven har, detta för att kunna sätta in bäst lämpade åtgärder.
Avsikten med diagnosmaterialet är att i största möjliga mån kunna individanpassa
undervisningen, detta för att eleverna ska kunna nå de uppsatta målen. I läroplanen för
grundskolan (2006) kan man läsa att undervisningen aldrig ska utformas lika för alla, en teori
vilken stödjer Löwings (2006) avsikt.
Löwing poängterar dessutom att det är viktigt att man individanpassar diagnosmaterialet.
Vidare anser hon att huvudsakliga syftet med skriftliga diagnoser, är att pedagogen skall
kunna bilda sig en uppfattning om elevernas aktuella kunskapsbrister. Tyvärr besvarar dock
inte diagnoserna frågan om hur barnens kunskapsbrister har uppstått, därför krävs oftast en
djupgående analys för att kunna följa upp de akuta problemen. Löwing menar vidare att man
bör göra en uppföljning av den skriftliga diagnosen i form av en intervju, då de elever vilka
svarat fel på en uppgift får möjlighet att förklara hur de tänkt. Vid dessa situationer brukar det
framgå varför uppgiften blivit fel, det blir då lättare att sätta in passande åtgärder.
En god taluppfattning är något som krävs för att kunna utföra beräkningar, såväl i huvudet
som skriftligt. Denna taluppfattning omfattar bland annat addition. Målet med Löwings
diagnosmaterial är som sagt att eleven skall kunna abstrahera, det är detta som skall
diagnostiseras, inte hur inlärningen går till. Syftet med materialet är att finna de elever vilka
inte abstraherar, detta för att kunna hjälpa dem med individanpassade metoder. Den nya
inlärningen kräver ofta konkretisering, målet är dock fortfarande att abstrahera. Detta innebär
att uppgifterna i diagnosmaterialet skall lösas med hjälp av huvudräkning, inte med hjälp av
fingrar eller något annat konkret material. Det är därför av stor betydelse att man som
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pedagog studerar eleverna medan diagnosen utförs, samt att man antecknar vilka som t. ex
använder fingrarna eller i övrigt saknar flyt i sitt räknande. Dessa elever måste följas upp.

3. Syfte och frågeställning
Syftet med vårt examensarbete är att genom barnsamtal samt observationer, studera vilka
räknestrategier barn i år ett använder sig av i mötet med fenomenet addition. Det är dock inte
endast fenomenet addition som är det intressanta, utan även vägen fram till en bättre förståelse
för barnens tankar, detta för att vi ska vara bättre rustade i vår framtida undervisning. Då vi
utgår från tidigare nämnda forskningsresultat, d.v.s. att 15- 20% av eleverna inte tillgodogör
sig matematikundervisningen, befarar vi att många elever i de senare skolåren besitter
räknestrategier vilka är ohållbara i längden. För att förhindra detta krävs det att lärarna lyckas
uppmärksamma dessa barn i tid, samt att de har de rätta verktygen. Vår uppfattning är att om
pedagogen lyckas se med barnen samt ta del av deras tankar kring olika fenomen, torde det
ske en utveckling hos både lärare och elev. Målet med detta examensarbete är inte att komma
fram till något unikt och nytt, utan helt enkelt för att prova teorin i praktiken. Marton (Red.
Uljens, 1997) menar att vi människor tar förgivet att vi alla ser världen på samma sätt, fastän
alla ser den på ett unikt sätt. Han menar vidare att ett verkligt lärande medför en förändring av
det sätt människan erfar, uppskattar eller förstår ett fenomen och att detta i sin tur innebär att
den viktigaste formen för undervisning är den som åstadkommer sådana förändringar.
Författaren skriver: ”Om vi vill förändra dom lärandes tänkande om ett fenomen tycks det
rimligt att förvänta sig att insikter i hur studerande faktiskt förstår och tänker om fenomenet
är avgörande” (Red. Uljens, 1997, s.113).
Frågeställningen vi avser att undersöka är:
•

Vilka räknestrategier använder sig elever i år ett av i mötet med additionsuppgifter
inom talområdet 1- 10?

4. Metod
4.1. Urval
Undersökningsgruppen bestod av fyra elever i år 1, vilka vi slumpmässigt valde ut från en
mindre skola i Norrlands kustland. Eftersom det är ett begränsat antal barn som står i fokus
för vår undersökning, är generaliserbarheten låg. Vi tror dock att det resultat som
framkommer ur studien kan vara av värde för oss som blivande pedagoger, men även för
andra verksamma inom skolans verksamhet.

4.2 Datainsamlingsmetod
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av observationer samt barnsamtal. Under
undersökningen fick barnen lösa en del av en diagnos. Detta material är framtaget av
Madeleine Löwing (2006) och är fortfarande under bearbetning (se bilaga 1). Urvalet av
uppgifter för diagnosen gjordes utifrån vår frågeställning. Målet med Löwings diagnos är att
barnen skall kunna abstrahera, detta innebär som vi tidigare nämnt att diagnosen skall lösas
med hjälp av huvudräkning och inte med hjälp av fingrar eller laborativt material.
Undersökningen behandlade additionsuppgifter inom talområdet 1– 10. Anledningen till att vi
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valde att begränsa vår studie till detta område beror dels på uppsatsens omfång, den avsatta
tiden för den, men även på att bastalen är kärnan i matematiken. Ahlberg (2000, s.209, citerar
Anna Kruse) uttrycker vikten av att verkligen behärska detta talområdet och sedan kunna
utnyttja dessa kunskaper vid räkning inom andra talområden på följande sätt: Men är det icke
just det lilla talområdet likt knoppen, som i sig innesluter alla utvecklingsmöjligheterna; om
den fördärvas, hur går det då med frukten? Ligger inte förståndet av det lilla talområdet alla
betingelserna för det matematiska sinnets utveckling! Genom att observera barnen när de
utförde räkneuppgifterna, hoppades vi kunna upptäcka om de tog hjälp av sina fingrar eller
använde sig av någon annan mindre hållbara strategi.
Den andra delen av vår undersökning bestod av en intervju, då vi utifrån egenkonstruerade
additionsuppgifter inom talområdet 1- 10, samtalade med barnen om hur de tänkte, samt vilka
räknestrategier de använde sig av. När vi formulerade våra uppgifter utgick vi från tal vilka vi
ansåg vara lämpliga utifrån undersökningens syfte. Dessa uppgifter påminde i stor
utsträckning om de uppgifter vi hämtat från Löwings (2006) diagnosmaterial. Intervjufrågan
vilken fungerade som bas under våra barnsamtal var: Berätta hur du tänker när du löser
uppgiften…? Under samtalens gång var vi noga med att försöka vara lyhörda för barnens
svar, detta för att utifrån dessa kunna formulera lämpliga följdfrågor. Avsikten med
barnsamtalen var att vi skulle få en djupare förståelse för barnens tankar. Diagnosmaterialet
kan du finna i Bilaga 1.

4.3. Procedur
Genom att ta del av tidigare forskning samt aktuella teorier, avsåg vi att fördjupa våra
kunskaper inom vårt undersökningsområde. För att kunna genomföra de observationer och
intervjuer vi avsett, läste vi boken Att förstå barns tankar- metodik för barnintervjuer av
Doverborg och Pramling (1985). Denna bok har fått fungera som utgångspunkt och
inspirationskälla för upplägget av vår undersökning. För att överhuvudtaget kunna utföra
undersökningen började vi med att kontakta den aktuella skolan. Läraren informerades om
studiens syfte samt om upplägget av undersökningen. När vi fått klartecken från denne
formulerade vi ett brev (se bilaga 2) till de berörda föräldrarna, där de även informerades om
studiens syfte. Brevet fungerade även som en förfrågan om deras barn fick delta i vår studie.
Barnen ifråga garanterades full anonymitet, vi hänvisade till vetenskapsrådets etiska regler.
4.3.1. Barnsamtalens upplägg för de fyra skoleleverna
För att underlätta mötet med barnen bad vi att den berörda läraren, redan före besöket, skulle
berätta för dem att vi skulle komma och vad som skulle ske. Vi presenterade oss inför klassen
och barnen fick möjlighet att ställa eventuella frågor och funderingar. Avsikten med detta
vara att försöka skapa en relation, vilken skulle bygga på barnens förtroende.
Barnen intervjuades därefter en och en. Doverborg och Pramling (1985) förespråkar att det
första man bör tänka på vid ett barnsamtal är att välja en lugn plats där barnet känner sig
tryggt, detta för att denne ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Med detta i
åtanke hade vi i förväg gjort i ordning klassens grupprum. Innan den första eleven kom in var
videokameran på plats och färdigt att använda. Rummet var möblerat med en mysig
hörnsoffa, ett litet bord samt hyllor med spel och böcker. Under själva intervjun valde vi att
inte sitta mitt emot eleven, detta för att han/hon inte skulle känna sig utsatt i en redan utsatt
situation.
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Syftet med filmningen var att vi inte skull gå miste om den information som barnet ger via
gester, mimik och röstläge etc. Detta kan vara svårt att hinna registrera om man bara för
anteckningar under samtalets gång. Barnsamtalen genomfördes efter det att barnen kommit in
från lunchrasten. Vi hade avsatt tillräckligt med tid för att undvika stress. Samtalens längd
varierade beroende på elevernas motivation och ork.
4.3.2. Tanken bakom samtalen samt dess struktur
Doverborg och Pramling (1985) belyser vikten av att respektera barn och deras känslor, detta
för att kunna bygga upp en positiv relation mellan intervjuare och barn. Eftersom denna
relation grundläggs redan vid den första kontakten med barnet, är det av stor betydelse att
man låter barnen känna hur viktiga de är, dvs. att man valt ut just dem. För att ytterligare
understryka vikten av det barnet säger, berättade vi för dem att samtalet skulle videofilmas.
För att kunna skapa en bra samtalssituation berättade vi för barnen om, vad samtalen skulle
handla om samt vad de hade för syfte.
För att bevara den kontakt vi skapat med barnen vid vårt första möte, var vi noga med att
försöka lyssna intensivt och koncentrerat till det barnen hade att säga. Detta för att visa
intresse för barnen och deras tankar samt för att få en djupare förståelse för dessa. Under
samtalens gång var vi noga med att följa upp frågorna vi ställde, utan att för den skull pressa
barnen. Av egen erfarenhet vet vi att det kan vara är svårt att sätta ord på sina tankar.
Författarna påpekar dock att det är viktigt att komma i håg att intervjuaren alltid har ett
övertag över barnen, även om denne är utelämnad åt deras vilja att dela med sig av sina
tankar. Vidare menar de att det är av stor betydelse att ge barnen den tid de behöver för att
tänka färdigt. Vi är medvetna om att användandet av en diagnos i en intervju kan skapa en
inre stress hos det berörda barnet. Av denna orsak strävade vi efter att samtalen med barnen
skulle ha karaktären av ett samtal och inte av ett förhör. Vi vet även att frågor av ledande
karaktär bör användas med försiktighet, av den anledningen försökte vi vara sparsamma med
den typen av frågor. Däremot skriver Doverborg och Pramling om hur man genom att
använda sig av påståenden, vilka står i motsats till det barnet sagt tidigare, kan få reda på om
barnet kan hålla fast vid en tidigare uttalad uppfattning. Detta var något vi använde oss av vid
de fall då vi var osäkra på om vi tolkat barnen rätt.
Genom att ställa samma fråga till barnen i olika sammanhang framträder en mer nyanserad
bild av dess tankar, detta för att barnen i fråga ges flera möjligheter att svara. En fråga som i
ett sammanhang eller med ett visst innehåll verkar obegripligt för barnen, kan vid ett annat
tillfälle eller med ett annat innehåll vara begripligt. Då barns förkunskaper och erfarenheter
till stor utsträckning styr deras tänkande, är innehållet i frågan väsentligt (Doverborg &
Pramling, 1985). Detta torde betyda att när frågan ställs i ett för barnet känt sammanhang, är
möjligheten att lösa uppgiften större.
För att slutligen få resultatet överskådligt valde vi att sammanställa detta genom att redogöra
för ett barn i taget. Därefter analyserade och diskuterade vi resultaten samt kopplade dessa till
litteraturen.
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5. Resultatredovisning och analys
Namnen på barnen i vår undersökning är fingerade. Vi återger inte intervjuerna i sin helhet,
utan bara de delar vilka vi anser svara mot studiens syfte.

5.1. Nemo
Observation av del 1 i undersökningsmaterialet
Nemo använde sig inte av några synliga räknestrategier. Han hade ett märkbart flyt i sin
räkning.
Samtal kring uppgifter i del 2
Intervjuare: -Kan du berätta hur du tänker när du löser uppgiftent 2+3?
Nemo: - Det är enkelt, 2+3, det blir 5. Det kommer bara av sig själv.
Intervjuare: -Kan du berätta hur tänker du när du räknar ut 2+7?
Nemo: -Jag vet bara att det är 9. Det kommer som bara upp i hjärnan.
Intervjuare: -Tänker du 2+7 eller vänder du på det till 7+2, eller tänker du kanske på något
annat sätt?
Nemo: -Nä, ibland tänker jag 2+7 och ibland tänker jag 7+2.
Slutsatser kring elevens räknestrategier
Pojken skiftar strategier mellan uppräkning från det första talet samt uppräkning från det
största talet.

5.2. Elsa
Observation av del 1
Elsa använde sig inte av några synliga räknestrategier. Hon hade ett märkbart flyt i sin
räkning.
Samtal kring uppgifter i del 2
Intervjuare: -Kan du berätta hur tänker du när du löser uppgiften 2+3?
Elsa: -Om man tar 2...eleven visar genom att lägga upp 2 fingrar på bordet, pekfingret och
långfingret på vänster hand…. då lägger man dit 3… denna gång använder hon inte
fingrarna… då blir det 5.
Intervjuare: -Hur tänker du när du löser uppgiften 6+3?
Elsa: -Jag tänker först 6…eleven symboliserar talet 6 genom att visa på fingrarna med hela
vänster hand samt höger tumme… då lägger man dit 3 till. Då blir det nio. Eleven visar inte
talet 3 med fingrarna, utan nämner det bara muntligt.
Elevens tankar angående uppgiften 3+3:
Elsa: -Om man tar 3 och 3, då blir det 6. Det är ju jätteenkelt! Eleven svarar blixtsnabbt och
visar inga tecken på osäkerhet.
Intervjuare: -Vad är det som gör att du tycker att just denna uppgift är så enkel?
Elsa: -Men det är två likadana, då är det lätt.
Intervjuare: -Kan du det utantill? (Syftar på dubblan 3+3)
Elsa: - Ja.
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När eleven skulle lösa uppgiften 2+7 dröjde svaret en aning.
Intervjuare: -Hur tänkte du kring denna uppgift?
Elsa: -Jag räknar lite med huvudet och lite med händerna. Jag tänker 2 och så 7 till. Eleven
visade dock inget med fingrarna.
Slutsatser kring elevens räknestrategier
Flickan använder sig inte synligt av fingerräkning som stöd vid additionsuppgifterna. Hon
säger dock att hon använder sig av denna strategi ibland. Vad vi kunde se, använde hon endast
sina fingrar då hon skulle synliggöra sina tankar för oss. Flickan har lätt för dubblor och
använder sig av strategin uppräkning från det första talet

5.3. Melker
Observation av del 1
Melker hade flyt i sin räkning. Han tog hjälp av sina fingrar vid uppgifterna 5+4 och 4+3. På
uppgiften 4+4 skrev han snabbt 6. Då nästa uppgift var 3+3 insåg han att han svarat fel på
föregående uppgift. 3+3 kunde han enkelt men 4+4 var lite svårare för honom.
Samtal kring uppgifter i del 2
Intervjuare: -Kan du beskriva hur du tänker när du löser uppgiften 4+3?
Melker: -Jag tänker liksom att det som är högst, alltså det som är högst ska jag börja med.
Alltså 4+3, då börjar jag med 4. Annars blir det så jobbigt.
Melkers tankar angående uppgiften 4+5:
Melker: -Då tänker jag 5 sen 6,7,8,9. Samtidigt räknar han på fingrarna.
Slutsatser kring elevens räknestrategier
Pojken använder sig av fingerräkning vid några tillfällen. Han hade förstått strategin
uppräkning från det största talet och använde sig konsekvent av detta. Eleven kände till
dubblornas funktion.

5.4. Sixten
Observation av del 1
I jämförelse med de tre första eleverna behövde denna elev betydligt längre tid på sig att lösa
uppgifterna. Samtidigt som eleven viskar talen markerar han dem med fingrarna på den ena
handen, detta genom att trycka dem mot huvudet. Vi kunde tydligt se och höra hur pojken
använde sig av räknestrategin uppräkning av alla.
Samtal kring uppgifter i del 2
Intervjuare: -Hur tänker du när du räknar ut uppgiften 2+3?
Sixten: -Jag räknar bara så här…Eleven visar hur han med hjälp av ena handen räknar på
fingrarna, detta genom att trycka dem mot sitt huvud.
Elevens tankar angående uppgiften 4+5:
Sixten räknar på fingrarna mot sitt huvud.
Intervjuare: -Börjar du räkna från 4 eller 5?
Sixten: -Jag börjar med 4.
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Sixtens tankar angående uppgiften 3+3:
Sixten: -Det här är lätt. Pojken kan svaret direkt utan att använda sig av några synbara
hjälpmedel.
När han kom till uppgiften 6+3 stötte han på problem. Han började med att räkna upp till 6 på
sina fingrar. När han sedan skulle fylla på med tre blev det för komplicerat, vilket resulterade
i att han tappade bort sig. Detta hände två gånger och han blev märkbart frustrerad. Han
kommenterade det hela genom att säga: -Jag blandar bort mig! Vi lade märke till att pojken
inte alltid räknade på fingrarna i tur och ordning. Han började dock alltid med vänster tumme
och använde sig endast av en och samma hand.
Vid uppgiften 4+4 räknade Sixten, precis som tidigare, på fingrarna.
Även uppgiften 1+8 löste han med hjälp av fingrarna. Han använde sig både av strategin
uppräkning från början samt dubbelräkning.
Under samtalets gång improviserade vi några extra uppgifter. Trots att Sixten lade ifrån sig
pennan, och därigenom hade tillgång till tio fingrar, fortsatte han envist att med vänster hand
försöka summera talen genom att markera siffrorna osystematiskt mot sitt huvud.
När pojken skulle förklara hur han gjorde när han löste uppgiften 3+7, berättade han att han
började med det första talet 1,2,3. Sen fortsätter jag bara med 4,5,6,7,8,9,10.
Slutsatser kring elevens räknestrategier
Eleven använder sig av fingerräkning vid samtliga uppgifter. Han dubbelräknar och använder
sig av strategin uppräkning av alla samt uppräkning från det första talet. Enstaka dubblor
kände han till.

6. Diskussion
Kan man verkligen förstå barns tankar? Vi hoppas det framgår av vårt arbete att man aldrig
till fullo, kan förstå och sätta sig in i en annan människas omvärldsuppfattning. Vi är alla
unika och ser därför världen på ett unikt sätt. Däremot anser vi att man som pedagog bör
försöka, så långt det är möjligt, att ta det unika barnets perspektiv som utgångspunkt för den
individanpassade undervisningen. Detta är speciellt viktigt då barnen kan besitta kunskaper
och färdigheter utan att för den sakens skull förstå det aktuella fenomenet.
Vi har tidigare nämnt att alla omedvetet bär med sig kunskaper, vilka är hämtade från vår
omvärld. Med denna utgångspunkt kommer alla elever till skolan med en unik förförståelse.
Av den anledningen anser vi att det är viktigt att pedagogen är medveten om att alla barn nått
olika långt i sin tankeutveckling, samt att denna är beroende av vilka erfarenheter de har
rörande det aktuella fenomenet. En annan central aspekt, enligt vår uppfattning, är att
pedagogen bör försöka ringa in barnets förförståelse, det är dock väsentligt att barnens svar
framstår som logiska.
Läroplanen understryker vikten av att man i skolan tar hänsyn till elevernas olika
förutsättningar och behov. Då eleverna i vår undersökning är inne på sin första termin i
skolan, anser vi att det är väldigt viktigt att man som pedagog kommer ihåg att man inte kan
sortera in barnen i grupper om starka och svaga elever. Vi vill därför poängtera att syftet med
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barnsamtal och observationer, inte är att stämpla barnen, det handlar däremot om att kunna
vidareutveckla elevernas kompetenser.
Som vi tidigare nämnt är generaliserbarheten för vårt arbete låg, detta eftersom populationen i
undersökningen var så pass begränsad. Resultatet gäller av den anledningen endast de berörda
barnen. Vi är även medvetna om att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om studien utförts
på barn vilka vi haft en tidigare relation till.
Vad gäller vår undersökning kan vi konstatera att resultatet har påverkats av många faktorer.
För det första sattes barnen, i en för dem konstlad och främmande situation, det är inte varje
dag de sitter ensamma i ett rum tillsammans med två främmande personer och dessutom bli
filmade. Barnen kan dessutom ha känt sig otrygga och obekväma i vårt sällskap, även om de
inte gav några synliga uttryck för detta. Att de sedan förväntades utföra vissa matematiska
uppgifter samt berätta hur de tänkte kring dessa, kan för många upplevas väldigt svårt.
Dessutom riskerar situationen i sig att uppfattas som en provsituation. Vi har tidigare
poängterat vikten av att kunna sätta ord på sina tankar och idéer, av egen erfarenhet vet vi
dock hur svårt detta kan vara. Vi anser därför att barnen ibland kan behöva hjälp av en vuxen
när han/hon ska redogöra för dessa. Läraren bör emellertid betrakta elevens yttranden som ett
uttryck för tankar i utveckling.
Det kan även vara så att barnen svarade så som de trodde att vi ville att de skulle svara. Hade
vi haft möjlighet att träffa eleverna vid fler tillfällen och därigenom hunnit bygga upp en
relation och ett förtroende, kunde svaren eventuellt ha sett annorlunda ut. Eftersom alla barn
är unika, ville och kunde vi inte följa en mall med färdiga intervjufrågor. Barnens svar fick av
den anledningen fungera som utgångspunkt för samtalen. En fara med detta kan dock vara att
man som intervjuare i vissa fall riskerar att lotsa barnet fram till ett svar, det vill säga ett svar
som barnet i fråga inte från början avsett. Detta var något vi var medvetna om sedan tidigare,
av den anledningen var vi väldigt försiktiga med att ställa den typen av frågor. I vissa fall
anser vi dock att det kan vara nödvändigt att ge barnen alternativ, detta för att mer ingående
kunna förstå barnets tankar när det har svårt för att uttrycka sig själv. För att ge ett exempel på
detta kan vi titta tillbaka på vårt samtal med Nemo. Denna elev hade väldigt svårt för att sätta
ord på sina tankar. För att hjälpa honom med detta valde vi att ge honom några olika
alternativ, men för att visa honom att det kan finnas fler fungerande tankesätt, valde vi att
ställa frågan på följande sätt: -Tänker du 2+7 eller vänder du på det till 7+2, eller tänker du
kanske på något annat sätt? Svårigheten med detta sätt att fråga är dock att man aldrig, helt
säkert, kan förvissa sig om att eleven uppgett sin ursprungliga tanke.
Ett annat problem vilket vi berört tidigare, är många barn kan vara skickliga på att dölja sina
matematiska problem för sina lärare. Vi har även behandlat problemet med att många elever
kan uppleva det som ett nederlag att behöva be om hjälp, samt att blotta sina svaga sidor.
Situationen kan resultera i att barnen försöker hålla skenet uppe och dölja dessa så gott det
går. Denna vetskap styrker vår tro på att barnsamtal och observationer kan vara bra metoder
för att verkligen förvissa sig om att barnet ifråga har förstått det aktuella fenomenet. Då
pedagogen i dessa situationer kan rikta sin fulla uppmärksamhet mot ett enda barn, torde
chansen att upptäcka eventuella vilseledningar från elevens sida vara relativt stor. Dock kan vi
aldrig frånkomma det faktum att man aldrig tillfullo kan förstå en annan människas tankar.
Vi anser att en avgörande förutsättning för att lyckas med vårt arbetssätt är att pedagogen
jobbar intensivt och helhjärtat med att försöka skapa ett klimat, där varje elev får känna att de
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kan något samt att deras tankar är betydelsefulla för hela gruppen. Vi tror att lärande sker i ett
socialt samspel där varje individ är en viktig i läroprocessen.

6.1. Nemo
Utifrån de svar vi fått från barnsamtalet verkar det som om Nemo besitter relativt fungerande
räknestrategier. Vi misstänker dock utifrån hans svar... ibland tänker jag 2+7 och ibland
tänker jag 7+2, att pojken befinner sig i gränslandet mellan uppräkning från det första talet
samt uppräkning från det största talet. Vi tror därför att han skulle behöva utveckla sin
räknestrategi till att alltid utgå från det största talet vid addition. Genom att synliggöra den
kommunikativa lagen för addition, det vill säga att a+b är lika med b+a, torde pojken utveckla
och förbättra sina matematiska färdigheter. Denna insikt skulle sannolikt underlätta för honom
vid de tillfällen då additionsuppgifterna består av högre tal. Dock kan vårt sätt att fråga ha
påverkat pojkens svar. Det kan tänkas att han ville gardera sig och gav det svar vilket han
trodde vi förväntade oss att få.
För att kunna avgöra vilken kvalitet Nemo och de andra barnen hade på sina tankeformer,
försökte vi ta del av hur barnen tänkte. Det viktigaste och mest intressanta i vår undersökning
var inte deras nedskrivna svar, utan istället vägen fram till dem – själva processen. Vid vårt
möte med pojken uppmärksammade vi att han hade väldigt svårt för att sätta ord på sina
tankar. Vi är dock medvetna om att eleven endast går i första klass och att han kanske inte är
van vid att kommunicera matematik, något vi även tar hänsyn till i vår diskussion. Däremot
tror vi att det är av stor betydelse för hans fortsatta matematikutveckling att han ges flera
tillfällen att få öva sig på detta. Denna teori stödjer vi med Vygotskijs (2000) tanke; att
språket är det viktigaste redskapet för lärandet då det leder barnets utveckling framåt. Han
hävdar vidare att det sociala samspelet mellan människor är av avgörande betydelse för
hennes begreppsutveckling och för förmågan att kunna skapa nya tankestrukturer. Detta i sin
tur bör sannolikt betyda att om Nemo i samspel med andra får träna sig på att sätta ord på sina
tankar, borde detta leda till att han utvecklar sitt matematiska tänkande. Även Ahlberg (2000)
håller med om detta då hon menar att barn, genom att berätta hur de gör och tänker, synliggör
tankarna för sig själva. Genom att pojken får sätta ord på sina tankar, görs dessa till föremål
för reflektion och eftertanke, på så sätt tror vi att kan han nå en djupare förståelse.
Som vi tidigare nämnt visar undersökningar som gjorts att skolan i många fall har misslyckat
med att lära barnen att förstå de fenomen, vilka är en förutsättning för både färdigheter och
kunskaper (Marton, Red. Uljens, 1997). Kan kanske det vara så att dagens lärare, fast än de är
medvetna om att lärande sker i samspel med andra, låter barnen arbeta enskilt i
matteböckerna. På detta sätt fråntas barnen bland annat möjligheten att ta del av andras tankar
och kunskaper då kommunikationen hamnar i skym undan. Förfarandet kan i värsta fall leda
till att många elever berövas på den viktiga grundförståelsen, vilken ska ligga till grund för
barnens fortsatta kunskapsutveckling. Vår utgångspunkt är som vi tidigare nämnt, att vi
människor erfar världen på olika sätt, vilket i sin tur gör att det finns olika kunskap om samma
fenomen. Om barnen får chans att ta del av flera synvinklar, borde chansen till en för
individen adekvat förståelse öka.

6.2. Elsa
Elsa verkar besitta fungerande strategier och löser uppgifterna utan några märkbara
svårigheter. Utifrån vår observation och vårt samtal utgår vi från att hon använder sig av
strategin uppräkning från första talet. På samma sätt som med Nemo, skulle vi kunna hjälpa
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Elsa att utveckla sin teori ytterligare, genom att visa henne på den kommunikativa lagen för
addition.
Fingrarna användes endast vid de tillfällen då vi bad flickan att redogöra för sina tankar.
Antagligen ser hon dem som ett hjälpmedel, vilket gör det lättare för henne att åskådliggöra
sina tankar för oss. Fingrarna verkar m.a.o. bara användas i ett förklaringssyfte. Något vi
finner intressant i Elsas svar är att hon vid ett tillfälle under vårt samtal säger att hon …räknar
lite med huvudet och lite med händerna. Detta är något vi finner anmärkningsvärt då vi inte
kunde se någon som helst tendens till fingerräkning under den första delen av
diagnosmaterialet, d.v.s. vid det uppgifter flickan skulle lösa utan att prata. En tänkbar orsak
till detta kan helt enkelt vara att hon upplevde talen i vårt undersökningsmaterial lätta.
Flickans kommentar tolkar vi som ett tecken på att barn allt som oftast resonerar mycket
logiskt utifrån deras egna sätt att förstå.
Precis som Nemo tyckte Elsa att dubblorna var enkla. Svaren bubblade upp utan att de
behövdes någon som helst tid för eftertanke. -…det är två likadana. Då är det lätt! Dessa barn
har antagligen präntat in dubblorna inom talområdet 1-10. Denna lärdom anser vi vara av stor
betydelse för barnens fortsatta kunskapsutveckling. För är det inte som Anna Kruse (Ahlberg
m.fl. 2000) en gång sa, att om man behärskar talområdet 1-10, har man tillgång till den
grundläggande kunskap man behöver för att utvecklas inom matematikens värld.

6.3. Melker
Under den första delen av vår undersökning, då vi observerade eleven medan han räknade,
såg vi att pojken använde sig av fingerräkning vid lite högre tal. Vi såg även att han hade
förstått innebörden av dubblor. Vi fann det intressant att han vid talet 4+4 först svarade 3, när
han sedan kom till talet 3+3 insåg han sitt tidigare misstag. Vi ser de anmärkningsvärt att
Melker rättade sig själv och ser detta är ett tecken på matematiskmedvetenhet.
Under den andra delen, då vi samtalade kring lösningarna av talen, fann vi att Melker hade
väldigt lätt att redogöra för sina matematiska tankar. Han berättade att han alltid började med
det största talet; -Jag tänker liksom att det som är högst, alltså det som är högst ska jag börja
med. Alltså 4+3, då börjar jag med 4. Annars blir det så jobbigt. Denna konkreta redogörelse
ligger till grund för vår slutsats att Melker använder sig av strategin räkna från det största. Att
han i vissa fall använder sig av fingerräkning, är inget vi anser att man bör fästa stor vikt vid,
detta då pojken bara går i första klass. I och med att Melker har förstått att räkning från det
största talet är enklare än räkning från det första talet, och att han är duktig på att
kommunicera matematik, tror vi att han så småningom kommer att ge upp fingerräkningen,
detta för att gå vidare till en mer hållbar strategi. Faran med fingerräkning är att det är en form
av dubbelräkning. Skulle pojken fortsätta med denna strategi för länge, det vill säga inte
utvecklas, kan han behöva hjälp med att finna någon mer utvecklingsbar strategi som t.ex.
fingertal. Detta för att ge honom en tydlig bild av talraden samt hjälpa honom att se tal som en
kombination av mindre tal, d.v.s. att talet 7 kan representeras av 6+1, 5+2, 4+3 o.s.v.
Då vi studerat filmen från barnsamtalet ett antal gånger, noterade vi att Melker gång på gång
tittade in i kameran. Vid samtalets slut, vinkade pojken till kameran. Detta beteende tolkar vi
som att pojken under hela vår studie påverkats av filmningen. De övriga eleverna visade dock
inga tecken på detta. Även om filmningen varit till stort stöd för vår studie, är vi dock
medvetna om att elevernas svar kan ha påverkats av situationen.
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6.4. Sixten
Efter att ha samtalat med Nemo, Elsa och Melker kände vi oss lätt frustrerade. Doverborg och
Pramling (1985) belyser som vi tidigare nämnt vikten av att pedagogen ställer eleverna inför
frågor där de verkligen behöver tänka, detta för att kunna få inblick i elevernas tankar. Med
detta i åtanke blev vi därför oroliga för att våra undersökningsfrågor var av för enkel karaktär
och att vi av den anledningen inte skulle kunna få ut det vi önskat av studien. När vi sedan
träffade Sixten fick vi det dock bekräftat att så var inte fallet, vi är alla unika och har olika
förkunskaper. En lärdom vi dragit av detta och något som vi anser att man kan jobba vidare
med, är att man måste anpassa diagnoserna efter eleverna. Vi tänker oss denna diagnos som
ett utgångsmaterial, en bas ifrån vilken man som pedagog försöker uttyda respektive elevs
”starka” och ”svaga” sidor. Därefter bör man följa upp med andra typer av diagnoser, detta för
att eleverna ska ställas inför nya utmaningar och på den vägen få möjlighet att utvecklas
I jämförelse med Nemo, Elsa och Melker gick det trögt för Sixten att lösa uppgifterna. Han
använde sig av fingerräkning vid alla tal och viskade högt för sig själv när han räknade. Vi
såg tydligt, speciellt vid talet 1+8, att han använde sig av strategin uppräkning av det första.
Vi la dessutom märke till att han dubbelräknade, något som Danielsson, Modin och Neuman
(2000) beskriver som en svår och ohållbar strategi. Författarna menar att strategin som sådan
är så pass komplicerad, att få barn behärskar att använda den. I de fall barnen lyckas med
detta gör de som Sixten, det vill säga de använder sina fingrar som stöd för minnet. Trots detta
är strategin väldigt svår att använda sig av och dessutom ohållbar. Detta märktes tydligt när
Sixten gång på gång misslyckades i ett försök med att lösa en uppgift och slutligen fällde
kommentaren; -Jag blandar bort mig! Vår slutsats är att pojken redan använder sig av en svår
och ohållbar strategi, att han sedan försvårar den ytterligare genom att inte räkna på fingrarna
i tur och ordning, d.v.s. tumme, pekfinger, långfinger och så vidare gör den, om möjligt, ännu
mer komplicerad. Detta problem gör att han förmodligen, mycket snart, kommer att inse
strategins begränsningar och därför söka sig till mer hållbara strategier.
Efter mycket frustration och hårt arbete från Sixtens sida, sken han plötsligt upp då han fick
syn på dubblan 3+3. Han till och med hoppade över ett tal för att få lösa uppgiften. Pojken
blev märkbart glad då han kände att han behärskade detta tal. En lärdom vi drog av detta var
att blanda ”lättare” och ”svårare” uppgifter, detta för att barnen inte skall känna sig
misslyckade.
En av pedagogens viktigaste uppgifter måste vara att visa barnen på hur olika vi kan uppleva
saker och ting i vår omgivning och att det inte finns någon entydig bild av verkligheten. Var
och en skapar sin egen uppfattning utifrån givna förutsättningar. Som vi tidigare nämnt är
matematik är ett kommunikationsämne och som pedagog bör man därför dra nytta av att
eleverna kan lära av varandra. Vi tror att Sixten skulle behöva fler tillfällen att kommunicera
matematik, förslagsvis med de övriga eleverna. Vi är övertygade om att lärande stärks i
kommunikation med andra, att man genom att samtala och ta del av varandras tankar, kan
förändra och fördjupa sin förståelse för olika fenomen. Alla barn har rätt att känna att de kan
något och att de betyder något för någon annan.
Vi bör återigen påminna oss om dessa elever endast går i första klass. Utifrån vår
undersökning drar vi slutsatsen att Sixten inte kommit lika långt som de övriga barnen. Detta
är fullt naturligt och situationen kan snabbt förändras. Olika faktorer, till exempel
uppväxtförhållanden påverkar eleverna och dess lärande. Eftersom barnen bara går i första
klass är det möjligt att deras utveckling påverkas av deras ålder. Det kan vara stor skillnad på
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ett januaribarn och ett decemberbarn. Än en gång får vi det bevisat för oss, hur viktigt det är
att individanpassa undervisningen och att samtal och observation är bra metoder på hur man
ska kunna fånga upp elevens förkunskaper. Andra lärdomar och erfarenheter vi fått under
arbetets gång är hur svårt det är att observera. Bland annat i Sixtens fall är vi glada att vi
videofilmade samtalet. Hade vi inte gjort det hade vi lätt kunnat gå miste om viktiga detaljer
vad gäller hans fingerräkning. Filmen har varit en ovärderlig tillgång i vårt arbete, utan den
hade vi inte fått detta resultat. Efter att ha studerat denna vid ett flertal tillfällen kunde vi
uppmärksamma att pojken hade ett högst komplicerat sätt att fingerräkna, detta då han inte
alltid räknade på fingrarna i turordning. Hade Sixten varit vår egen elev hade vi, precis som
med Melker, övervägt att lära honom fingertal. Något annat Sixten skulle tjäna på att känna
till, är den kommutativa lagen, det vill säga a+b=b+a.

6.5. Avslutande reflektion
Enligt vår uppfattning kan Löwings (2006) diagnoser fungera som ett underlagsmaterial inför
samtal med barnen om hur de tänker kring fenomenet addition. Vi anser dock att det är av stor
vikt att barnen inte uppfattar diagnosen som ett prov, en slutgiltig bedömning. Vidare anser vi
att diagnoserna inte får ”slängas ut” till klassen, pedagogen bör sitta med och observera
eleven under tiden de utförs. En annan åsikt vi bär med oss, är att man inte enbart bör
diskutera de felaktiga svaren med barnen. Det gäller i stället att lyfta fram och bygga vidare
på barnens starka sidor. Vi tror dessutom att det är fullt möjligt att elever kan besitta mindre
hållbara räknestrategier, fastän de lyckats lösa talen. Bara för att man kommit fram till rätt
svar, betyder det inte att man använder sig av hållbara strategier.
För att inte den redan existerande klyftan mellan de lägst och högst presterande eleverna ska
fortsätta öka upp genom skolåren, anser vi det vara centralt att kartlägga elevernas
förkunskaper vid ett så tidigt stadium som möjligt. Eriksson (2004) menar att det som gick
snett under de första skolåren, är svårt att få bukt med under de senare skolåren. Av denna
anledning tror vi att pedagogen ibland kan behöva hjälpa barnen att finna en generell metod,
detta för att lyckas med matematiken på längre sikt. Det räcker inte med tillfälligt fungerande
metoder.
Vi är medvetna om att de arbetsuppgifter barnen i vår undersökningsgrupp fick besvara endast
är av syntetisk karaktär, det vill säga frågor med endast ett tänkbart svar. Vanligtvis vill vi
inte begränsa oss till denna typ av frågor, utan ser helst att man använder frågor av analytisk
karaktär, med andra ord uppgifter vilka uppmanar till flera potentiella svar. I vårt fall anser vi
dock att det var lämpligast att utgå från ett syntetiskt perspektiv. Detta för att det skall vara
enklare för observatören att upptäck barnets räknestrategier.
Eftersom det under barnsamtalen uppdagades att barnen kommit olika långt i sin matematiska
utveckling, blev vi åter igen uppmärksammade på hur viktigt det är att individanpassa
undervisningen. Vidare anser vi att det är betydelsefullt för elevernas självförtroende och
utveckling, att deras kunnande respekteras och tas som utgångspunkt för undervisningen. Det
hade dock varit intressant att se barnen räkna högre tal, detta då de kanske stött på andra
problem och därigenom tagit till andra räknestrategier. I vår studie var det endast Sixten som
hade märkbara svårigheter med talen. Som vi tidigare nämnt befinner sig ingen elev i vår
undersökningsgrupp i någon riskzon, detta då vi alla utvecklas i olika takt. Däremot är det
viktigt att pedagogen är uppmärksam på barnen och följer deras utveckling.
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Läroplanen understryker vikten av kommunikation. Vår teori är att den vanligaste formen för
matematikundervisning är att eleverna får sitta och jobbar enskilt i sina matteböcker, samt att
den mesta kommunikationen sker vid de tillfällen då barnen arbetar i grupp. Vår tanke kring
kommunikationen i skolan, är att denna ska genomsyra hela matematikundervisningen.
Barnen ska inte bara kommunicera med varandra, utan även lära sig sätta ord på sina egna
tankar och på så sätt kunna föra en dialog med sig själv. Genom att göra sina tankar synliga,
är möjligheten större att upptäcka sina starka och svaga sidor. Denna medvetenhet torde leda
till att barnet kan bygga vidare och utveckla sin potential. Genom att eleverna får
kommunicera, uppmärksammas de på betydelsefulla skillnader i människans uppfattning av
omvärlden. De lär sig att de finns olika sätt att se på ett fenomen, vissa mer effektiva än andra,
exempelvis den kommunikativa lagen. Vi anser dock att pedagogen inte kan förlita sig på att
eleverna klarar detta helt själva, utan denne måste därför gå in och uppmuntra samt stötta
dem. Genom att läraren aktivt organiserar och strukturerar barnens erfarenheter, tvingas
eleverna tänka efter samt dra egna slutsatser.
Efter att ha slutfört detta examensarbete är vi nöjda med den kunskap vi inhämtat, då vi
känner att vi vuxit i vår lärarroll. Vi kommer att fortsätta använda denna metod i vårt
kommande yrke, dock inte bara inom matematiken. Vi är medvetna om att vi har mycket kvar
att lära, men ser detta arbete som ett steg i rätt riktning. Vår förhoppning är att vi genom vårt
sätt att vara och arbeta, ska kunna inspirera andra till att använda barnsamtal och
observationer som ett steg i den livslånga läroprocessen. Vi nämnde i inledningen att endast
80-85% av eleverna i våra svenska skolor tillgodogör sig matematikundervisningen. Vår
slutliga önskan är att få vara med att påverka dessa siffror till det bättre.
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Bilaga 1
Räkneuppgifter ur diagnosmaterialet Diamantprojektet
Del 1
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Berätta hur du tänker när du löser uppgiften
Del 2
2+2=
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Bilaga 2
Hej!
Vi är två lärarstudenter från Umeå universitet som håller på med vårt examensarbete, vilket
ska resultera i en c-uppsats. Vi har valt att skriva inom området matematikdidaktik och är
speciellt intresserade av barns förståelse kring fenomenet addition. Anledningen till att vi valt
just detta område, är att dagens forskning visar är att endast 80-85% av skolbarnen i Sverige
tillgodogör sig matematikundervisningen. Utifrån dessa faktauppgifter kan vi konstatera att vi
som blivande pedagoger står inför en viktig uppgift – att försöka förstå barnens förståelse och
därigenom kunna matcha dem med passande och hållbara metoder och strategier.
I vårt examensarbete ingår det att göra en studie. Vi har valt att göra observationer samt
barnsamtal med några elever i Ert barns klass. För att bättre kunna analysera observationerna
och barnsamtalen, önskar vi att få filma våra möten med barnen. Filmen kommer endast att
användas i vårt analysarbete och kommer därför bara ses av oss. Självklart kommer barnen att
vara anonyma i rapporten. Vi tar även hänsyn till vetenskapsrådets etiska regler.
Vi undrar nu om vi har Er tillåtelse att få genomföra vår studie på just Ert barn. Om Ni
godkänner detta vill vi att Ni skriver under papperet och skickar tillbaka det med barnet till
skolan i morgon.
Har ni några frågor och funderingar kring vårt arbete, kan ni antingen kontakta vår examinator
Namn (mailadress) eller någon av oss.
Tack för att Ni tagit er tid att läsa igenom vårt brev.
Vänlig hälsningar
Namn
(telefonnummer)

och

Namn
(telefonnummer)

