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Abstract 
 
Matematikboken har funnits och nyttjats i skolan under lång tid. I och med den nya 

läroplanen från 2011 har förmågan att resonera kommit i fokus, då den anses vara 

en viktig del av utvecklandet av matematiska kunskaper. Genom att förmågan att 

resonera hamnat i fokus har betydelsen av matematikböcker där förmågan 

inkluderas och nyttjas i arbetet med matematik efterfrågats. Syftet med studien är 

att få kännedom om på vilket sätt eleverna i årskurs 1 och 2 får möjlighet att 

resonera inom området taluppfattning och användning av tal i arbetet med 

matematikboken samt i de övriga aktiviteterna inom ämnet matematik. Genom att 

utföra en kvalitativ studie bestående av läroboksanalys, observationer av 

lektionstillfällen och intervjuer av verksamma matematiklärare har det resulterat i 

att resonemang förekommer i två former, imitativt resonemang och kreativt 

resonemang. Utifrån resultatet som framkommit och i sin tur satts i relation till 

befintlig kunskap inom området har studien kommit fram till att elever behöver 

arbeta med både imitativt och kreativt resonemang för att skaffa sig matematiska 

kunskaper samt vidareutveckla sina förkunskaper inom ämnet matematik. 

Sammanfattningsvis är min mest grundläggande slutsats att det matematiska 

lärandet inleds med att eleverna använder sig av det imitativa resonemanget men 

att de måste lära sig att bemästra det kreativa resonemanget för att vidareutveckla 

sina kunskaper inom ämnet matematik.  
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1 Inledning   
 

En dag fick jag möjligheten att närvara vid ett arbete i en klass. Eleverna skulle 

arbeta med ett häfte som berörde delarna taluppfattning och den egna förmågan att 

resonera. Det tar cirka 5 minuter från det att alla eleverna mottagit häftet som 

flertalet händer hos eleverna lyfts upp. Läraren går runt till varje elev, en i taget, 

för varje uppgift som presenteras i häftet. När eleverna slutligen är klara och 

häftena är inlämnade och eleverna gått ut från klassrummet frågar jag läraren: 

”Detta tycktes vara en svår uppgift för eleverna?”. Jag får då till svar: ”Detta är en 

uppgift som eleverna ska genomföra och klara av utan svårigheter”. Med det sagt 

började vi lite smått att titta igenom de inlämnade häftena. Flertalet av eleverna 

hade många fel och det syntes tydligt att eleverna inte har kunnat besvara flertalet 

av uppgifterna på ett korrekt sätt.  

 

Problemet för mig, som i sin tur gav upphov till denna studie var att eleverna 

beräknades klara av uppgifter som de tydligt uppvisade att de ännu inte var redo 

att bemästra. Uppgifterna inkluderade användande av matematiska resonemang i 

arbetet med taluppfattning och tals användning. Jag ville därför få reda på hur 

undervisningen ger eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att föra 

matematiska resonemang. Undervisningen i matematik kan se ut på olika sätt, en 

vanlig form är den läroboksstyrda undervisningen (Skolinspektionen, 2009, s. 8). 

Läroboken är en del av undervisningen som eleverna möter i skolan och 

instruktionerna och uppläggen i de olika läroböckerna kan se olika ut. För att 

besvara mitt problem samt föra informationen vidare har jag därför valt att 

sammanställa denna studie. Jag har valt att utgå utifrån tre delar inom ämnet 

matematik, förmågan att resonera, den centrala delen taluppfattning och tals 

användning samt matematikboken. Förmågan att resonera och den centrala delen 

taluppfattning och tals användning återfinns i Lgr11 (Skolverket, 2011a, s.63) 

medan matematikboken återfinns i klassrummen ute i skolorna. Anledningen till 

att jag valt dessa tre delar är för att de alla berör mitt ursprungliga problem som 

uppvisade sig i klassrummet. Eleverna arbetar mycket i matematikboken och 

eleverna behöver kunna resonera samt uppfatta och förstå tal för att klara de givna 

uppgifterna. Jag kommer inledningsvis att skapa ett sammanhang för min 

problemställning. Under bakgrunden kommer jag att gå in mer djupgående inom 

de olika delarna och förklara begreppen ytterligare.  

 

I enighet med läroplanen från 2011 ska undervisningen i ämnet matematik bidra 

till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att 

använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011a, s. 62). Grunden till 

matematisk förståelse bottnar i en god taluppfattning. Utan en god grund inom 

taluppfattning uppstår det svårigheter i undervisningen inom ämnet matematik 

(Johansson, 2009, s. 2). 
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2 Bakgrund  
 

Här nedan kommer olika begrepp att förklaras samt tidigare studier inom området 

att presenteras. De viktiga begreppen inom denna studie är matematiskt 

resonemang, matematiska förmågor, läroboken och taluppfattning och tals 

användning.  

Begreppet matematiskt resonemang inkluderar även imitativt- och kreativt 

resonemang samt det kreativa resonemanget i förhållande till lärandet inom ämnet 

matematik. Begreppet läroboken inkluderar även användning av läroboken och hur 

läraren använder sig av läroboken. Begreppet taluppfattning och tals användning 

inkluderar även hur taluppfattning bidrar till utvecklande av matematik. Nedan 

kommer jag att definiera och visa på betydelsen av dessa begrepp inom ämnet 

matematik utifrån studiens syfte och frågeställningar. Först ut kommer jag att 

förklara vad som menas med ett matematiskt resonemang, ett resonemang som 

äger rum inom matematiken. 
 

2.1 Vad är ett matematiskt resonemang?  

 

Ett av de mänskliga kognitiva verktygen som gör det möjligt för människor att 

utveckla matematiken är förmågan hos människor att kunna föra och följa 

resonemang (NCM, 2013). Själva undervisningen i ämnet matematik ska bidra till 

att eleverna utvecklar kunskap för att kunna formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera sina valda strategier (Skolverket, 2011a, s. 62). 

Grundläggande gällande förmågan att kunna resonera är att förstå att all matematik 

bygger på matematiskt resonemang och kan därför återupptäckas genom att en 

människa resonerar sig fram (NCM, 2013). Det är en förmåga att kunna föra, följa 

och även värdera ett matematiskt resonemang och det ingår även att kunna skilja 

olika typer av resonemang från varandra. Matematiskt tänkande utvecklas under 

lång tid och består av många olika komponenter av olika färdigheter och förmågor 

som knyter an till varandra för att skapa en helhet (Skolverket, 2011b). 

Undervisningen inom matematik, ska i enighet med Lgr11, se till att eleverna får 

kunskaper så att de kan reflektera över valda strategier, metoder, modeller och 

resultat samt bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och 

föra matematiska resonemang (Skolverket, 2011a, s. 62). Johan Lithner är en 

person som formulerat ett teoretiskt ramverk för olika typer av resonemang 

(Lithner, 2008, s. 256). Lithner menar att ett resonemang är en samling tankar som 

eleven antar och som i sin tur används för att nå fram till en slutsats eller ett svar i 

problemlösning. Resonemang är, enligt honom, en produkt av tankeprocesser som 

uppstår när en uppgift tas emot och avslutas med att en slutsats dras (ibid, s. 256).  

Lithner menar även att resonemang inte behöver leda till konkreta lösningar bara 

det finns vettiga argument som ger stöd för resonemanget hos den som resonerar 

(ibid, s. 256). Lithners ramverk gällande det matematiska resonemanget innefattar 

fyra steg.  

 
2.1.1 Lithners fyra steg gällande det matematiska resonemanget   

 

 Steg 1 innefattar att en uppgift tas emot och uppfattas som ett problem, 

som i sin tur inte har ett givet svar till hur uppgiften ska lösas 

 Steg 2 innefattar att ett strategival görs där strategin rangordnas från lokala 

rutiner till generella tillvägagångssätt och val i ett mer vitt perspektiv. I 
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arbetet med strategival använder sig väljaren av att välja, minnas, 

konstruera, upptäcka och gissa och detta kan i sin tur stödjas av 

förutsägande argumentation. Vilket i sin tur förklarar varför strategin löste 

uppgiften.  

 Steg 3 innefattar att strategin genomförs, vilket i sin tur kan stödjas av 

kontrollerande argumentation som förklarar varför strategin löste 

uppgiften. 

 Steg 4 innefattar att slutsatsen erhålls. Argumenten inom resonemanget kan 

ha många funktioner, de kan kontrollera, förklara, systematisera, upptäcka, 

kommunicera och konstruera, för att nämna några (Lithner, 2008, s. 256–

257).  

 

I sitt ramverk redogör Lithner att resonemang kan vara imitativa och kreativa samt 

redogör för vad som utgör de två resonemangen (Lithner, 2008, s. 256).   

 
2.2 Imitativt- och kreativt resonemang  

 

Lithner menar att det imitativa resonemanget bygger på utantillinlärd kunskap 

medan det kreativa resonemanget bygger på matematisk förståelse där argumenten 

för valda steg i lösningen ska vara styrkt av matematiska egenskaper (Lithner, 

2008, s. 256). Argumenten för de valda stegen ska i sin tur kunna styrkas av varför 

vissa delar av uppgiftens komponenter har vissa konsekvenser (ibid, s. 256).  

 

Imitativt resonemang utgår från det förflutna och själva proceduren kan 

memoresas från läroböcker. Imitativa resonemang kan i sin tur delas upp i olika 

typer av resonemang (Lithner, 2008, s. 258), men dessa kommer inte att inkluderas 

i denna studie. Alla lösningar bygger delvis på erinring men som övergripande 

strategi är de bara användbara i ett fåtal uppgiftstyper. Erinringar är ett ytligt sätt 

att resonera och sker ofta utan matematisk förståelse. Själva genomförandet av 

uppgiften består av att minnas ett helt svar och därefter skriva ned svaret (ibid, s. 

258). Som motsats till det imitativa resonemanget förekommer det kreativa 

resonemanget (ibid, s. 267). De kreativa resonemangen kännetecknas av att lösaren 

av en uppgift, utnyttjar sin matematiska förståelse för att kunna lösa en uppgift 

som uppfattas som ny för lösaren. Argumentation för strategivalet bygger på inre 

matematiska egenskaper (ibid, s. 267–272).   

 

För att ett matematiskt resonemang ska vara kreativt måste resonemanget uppfylla 

tre kriterier: 

 

 Det matematiska resonemanget måste bygga på något nytt, lösaren skapar 

ett nytt eller återskapar ett gömt resonemang. 

 Det matematiska resonemanget måste ha rimlighet, lösaren ska kunna 

argumentera för och varför denne valt just de valda strategierna. 

 Det matematiska resonemanget måste vara matematiskt grundat, de valda 

stegen ska vara styrkta av matematiska egenskaper (Lithner, 2008, s. 267–

272).  

 

Definitionerna av imitativa- och kreativa resonemang förklarar innebörden av de 

olika resonemangen samt deras bakomliggande strategier. I arbetet med eleverna 
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används det kreativa resonemanget för att eleverna ska komma att utveckla sina 

matematiska förmågor och fördjupa sitt matematiska resonemang i lösandet av 

olika uppgifter.  

 
2.3 Kreativa resonemang och lärande i matematik 

 

Det kreativa resonemanget bygger på tre punkter, nyhet, rimlighet och matematisk 

grund. Nyhet bygger på att resonemanget som eleven utför ska vara något nytt som 

skapar en ny sekvens eller att eleven arbetar fram en bortglömd sekvens. Rimlighet 

bygger på att eleven ska kunna argumentera för sitt strategival eller motivera 

utförandet för att kunna visa på varför slutsatsen eller svaret är rimligt och korrekt. 

Matematisk grund bygger på att argumenten som eleven väljer ska kunna 

förankras i matematiken (Lithner, 2008, s. 266). Genom att arbeta med kreativa 

resonemang vill man att eleverna utvecklas till att bli duktiga problemlösare 

istället för att eleverna bara löser uppgifterna på rutin (Granberg, Olsson, 2015, s. 

48). Inom det kreativa resonemanget tillåts eleverna att använda egenvalda 

metoder för att försöka lösa en okänd uppgift och eleverna måste argumentera för 

sina val istället för att imitera lösningsmetoder som de fått presenterade för sig 

genom läromedel eller under lärarens instruktioner.  

 

Förmågor återfinns inom matematiken precis som inom de övriga ämnena, i Lgr11 

kan man läsa om de olika förmågorna inom varje ämne och här nedan presenteras 

förmågorna inom ämnet matematik. Detta för att skapa förståelse för vad som 

menas med en förmåga samt att belysa att matematiken inkluderar fler förmågor 

än endast den valda förmågan till denna studie. 
 
2.4 Vad innebär matematiska förmågor? 

 

Matematiska förmågor handlar om att eleverna ska vilja och kunna reda sig inom 

matematiken. Eleverna ska även ha en känsla för vilka typer av frågor de bör ställa 

samt vilka svar de förväntas finna inom ämnet matematik. Matematiska förmågor 

förutsätter även att eleverna själva kan formulera och lösa problem inom 

matematiken och i samband med det använda matematiskt resonemang och 

symboler, eleverna ska kunna kommunicera matematik som både avsändare och 

mottagare och kunna använda sig av ändamålsenlig symbolanvändning i ett givet 

sammanhang (Skott, Jess, Hansen, Lundin, 2010, s. 25).  

 

Matematikboken utgör delar av materialet inom undervisningen i ämnet matematik 

och dess uppbyggnad har stor betydelse för elevernas intag och utvecklande av 

kunskap inom ämnet matematik.  
 
2.5 Läroboken inom ämnet matematik 

 

Matematikboken är en lärobok inom ämnet matematik och läroboken i sin tur 

ingår i begreppet läromedel. Läromedel innefattar en del av verktygen som 

eleverna får ta del av i skolan och som vägleder dem in i lärandet. Allt material 

som läraren nyttjar i sin undervisning i skolan inkluderas som material i 

lärandeprocessen. Läromedel är resurser för eleverna och innefattar utöver 

läroböcker även läseböcker, övningsböcker och ordböcker (NE, 2015). Idag ryms 

även texter eller andra representationer i radio, TV, film, tidningar, teater, serier, 
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spel/digitala spel och datorer (Skolverket, 2015c). 1971 beskrevs läromedel som 

alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation (Skolverket, 2015c). 

Vid undervisning används en bok som meddelar elementära kunskaper i ett visst 

ämne. Lärobok för den högre och lägre undervisningen i historia och matematik 

m.m. (Svenska Akademins Ordbok, 2016). Kort sagt är läroboken en bok som 

används i undervisningen (Lexin, 2016). Lika väl som att innehållet i 

matematikboken har betydelse för elevernas utvecklande av matematiska 

kunskaper, har även användandet av matematikboken stor betydelse för eleverna, 

med detta menas hur matematikboken används. Läroböcker är utformade så att de 

ska utveckla elevernas kunskaper inom ett bestämt ämne och område på ett 

pedagogiskt sätt. Det är en form av tryckta böcker som är skapade för att användas 

i undervisningen i skolan. De innehåller unika och är signifikanta i sitt utförande 

och speciella sorters böcker som är menade att användas i undervisningen inom 

ämnet matematik (Johansson, 2006, s. 6). Regeringen i Sverige har oroat sig under 

en längre tid gällande användandet av läroböcker och användandet av dessa inom 

undervisningen i skolan (ibid, s. 7). Idag har elevers uppfattning av matematik 

blivit likställd med lärobokens framställning och där elever själva ska skapa sin 

relation med matematik, enbart med hjälp av läroboken. Det är generellt något som 

eleverna inte orkar och istället placerar eleverna sig själva i en mental dimma av 

meningslöshet (Ahnell, 2006, s. 5).  

 
2.6 Användning av läroboken 

 

Lärobokens huvudsakliga uppgift att vara en hjälp att organisera undervisningen 

och hålla alla elever sysselsatta samt att alla arbetar i samma takt. Lärobokstexten 

ses inte bara som en källa till kunskap, utan också en norm för kunskap (Englund, 

1999, s. 338). Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll och 

lärare ser läroboken som en garanti för att kursplanens mål uppfylls. Används en 

lärobok ges de kunskaper och uppfylls de mål som erfordras (ibid, s. 339). 

Läroboken har inte bara en tydlig roll i arbetet i skolan utan assisterar även läraren 

i dennes bedömning och utvärdering av eleverna och deras kunskaper (ibid, s. 

339). Eleverna är självklara användare av matematikboken men det är läraren som 

vägleder eleverna i arbetet med matematikboken.  

 
2.7 Läroboken i lärarens hand 

 

Undervisningen idag skiljer sig inte mycket ifrån undervisningen under 1970-talet, 

enda skillnaden är att lärare sällan gör någon genomgång numera, utan enbart går 

runt i klassen och hjälper eleverna som, enskilt eller i grupp, arbetar utgående från 

en lärobok (Löwing, 2004, s. 24). För de lärare som är starkt läromedelsberoende 

blir läromedlet en fast ram som för elevernas del byts ut en gång per år. För andra 

lärare, som även använder egna idéer i sin undervisning och inte endast lutar sig 

mot läromedlet, blir läromedlet en rörlig ram som modifieras efter behov (ibid, s. 

88). Läraren har andra ramar att hålla sig till, såväl fasta som rörliga. Läraren 

behöver använda sig av matematiskt legitima förklaringar och kunnande om hur 

elever kan tänkas förstå dessa (Emanuelsson, 2001, s. 4). Flera undersökningar har 

visat att den viktigaste faktorn för skolans resultat inte är kursplanen eller 

läroböckerna utan läraren (Boaler, 2011, s. 36ff). Boalers syn på uppgifterna som 

används i matematikundervisningen är att de är fullkomligt urlöjliga och påminner 

mer om en sagobok än verkligheten vi lever i, hon menar med det att eleverna 
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måste frångå verkligheten för att kunna acceptera uppgifterna de ska arbeta med 

och i och med det lämnar eleverna sitt sunda förnuft när de träder in i 

Matematiklandet (ibid, s. 51). Läraren är en viktig person i elevernas utvecklande 

av matematik och denne använder sig av olika material för att utveckla tidigare 

kunskaper och befästa nya. Materialen som används av läraren inkluderar de olika 

delarna av ämnet matematik, en av dessa delar är Taluppfattning och tals 

användning.  
 
2.8 Vad är taluppfattning och tals användning? 

 

Två kunskapsområden som har stor betydelse för elevernas förståelse av 

matematik och som är sammanvävda med all matematisk verksamhet är 

taluppfattning och problemlösning (Johansson, 2009, s. 15). Taluppfattning och 

tals användning är en av de sex delarna av det centrala innehållet i Lgr11, inom 

ämnet matematik (Skolverket, 2011a, s. 63). Taluppfattning och tals användning är 

i sin tur uppdelat i sju punkter. Dessa sju punkter utgör de olika delarna som ingår 

i begreppet taluppfattning och tals användning (ibid, s. 63). Med taluppfattning 

menas en person med övergripande förståelse för tal och deras operationer 

tillsammans med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på 

olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva 

strategier för att använda tal och dess operationer (Reys, m.fl., 1995, s. 23). God 

taluppfattning bygger på en förväntan att tal är meningsfulla helheter och att 

hanteringen av tal och resultat har betydelse och mening. Någon som innehar god 

taluppfattning använder sig av ett varierat och flitigt kontrollerat arbetssätt för att 

prova rimligheter i numeriska resultat (ibid, s. 23). Den berörda aspekten 

involverar relationer inom eller mellan tal och det kan gälla vedertagna eller 

personliga referenspunkter (ibid, s. 24). Taluppfattning är en del av matematiken 

lika mycket som att den bidrar till att utveckla de matematiska kunskaperna och 

färdigheterna hos eleverna inom ämnet matematik. Nedan följer de sju punkterna 

under taluppfattning och tals användning från Lgr11.  
 
2.8.1 Taluppfattning och tals användning – Lgr11  

 

I det centrala innehållet under taluppfattning och tals användning, för årskurs 1–3 

står det: 

 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur 

de kan användas för att ange antal och ordning  

 Hur positionssystem kan användas för att beskriva naturliga tal. 

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några kulturer genom 

historien 

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas 

som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal  

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga 

situationer  

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer  

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning 

och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metodernas användning i olika situationer  
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 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar 

(Skolverket, 2011, s. 63).  
 

Taluppfattning och tals användning är en del av matematiken, men samtidigt 

bygger stora delar av matematiken på uppfattning och användning av tal. 

Taluppfattning och tals användning bidrar med andra ord till utvecklandet av 

matematiska kunskaper.   

 
2.9 Taluppfattning bidrar till utvecklande av matematiska kunskaper  

 

Talrelationer är en viktig del av utvecklingen av taluppfattning på grund av att 

förståelsen för att tal är relaterade till varandra bidrar till det övergripande 

konceptet av tal (Sood, Jitendra, 2007, s. 151). Forskning visar att tolkningen av 

tal i termer av deras olika delar är viktigt för senare matematisk utveckling (ibid, s. 

151). På samma sätt som en skriven text måste läsas och förstås måste även barnet 

lära sig att se, samt läsa talen och förstå deras betydelse (Johansson, 2009, s. 9). 

Barnet förvärvar inte förmågan att räkna spontant utan utvecklar denna förmåga i 

och med samspel med vuxna. Förmågan följer heller inte något åldersmönster utan 

utvecklas succesivt (Häggblom, 2000, s. 47). 

 

Addition och subtraktion innefattar att lägga till (mera) och dra ifrån (mindre). 

Många barn kan redan vid tre års ålder utföra additioner och subtraktioner med 

hjälp av konkreta föremål (Häggblom, 2000, s. 52). Barnets förmåga att lösa 

additions- och subtraktionsproblem är dels beroende av ålder, dels av uppgiftens 

komplexitet. Det konkreta materialet är ett stöd för barnet men ingen garanti för ett 

lyckat resultat (ibid, s. 52).  

 

Genom människors erfarenheter utvecklas deras känsla för antal och förmåga till 

att genomföra mera noggranna jämförelser (McIntosh, 2008, s. 15). Att räkna antal 

innebär att kunna räkna ett antal komponenter, vilket i sin tur innebär att notera 

objekten i en bestämd ordning samt ge varje objekt ett räkneord. Räkneorden ska 

användas i rätt ordning och barnet ska förstå att det sista objektets räkneord 

symboliserar totalen av antalet objekt (Häggblom, 2000, 47). En uppräkning av 

föremål utgörs av att föremål och räkneord bildar par (Andersson, Söderén, 2009, 

s. 11). Barnen uppfattar räkneorden som både namn på varje enskilt föremål samt 

uttryck för hur många föremål är (Häggblom, 2000, s. 46). Antalskonservation är 

ett matematiskt begrepp som innebär att barnet vet att den konstaterade mängden 

föremål inte förändras om föremålen flyttas eller räknas om samt att föremålens 

mängd inte är beroende av föremålens storlek eller avståndet mellan föremålen 

(McIntosh, 2008, s. 15). När barnet börjar räkna rytmiskt och pekar på ett föremål 

i taget, kan det vara ett tecken på att barnet förstått att det sista räkneordet talar om 

föremålens antal (McIntosh, 2008, s. 18). Kardinalitetsaspekten leder till en del av 

talförståelse medan ordningsaspekten leder till en annan (Häggblom, 2000, 47ff). 

Att lära sig kardinalitetsaspekten innebär att barnet har kunskap om att talramsan 

innehåller en rad räkneord och har förmågan att koordinera räkneord och föremål 

(ibid, s. 48). Sortering och klassificering av föremål är en viktig del för barnet, 

dessa begrepp handlar om att barnet ska kunna identifiera skillnader och likheter 

mellan tings egenskaper och tal (McIntosh, 2008, s. 20). Räkneorden kopplas 

samman med antal och även dessa kan sorteras och ordnas efter storlek (McIntosh, 

2008, s. 20). Denna process kallas för ordinalitetsaspekten (Häggblom, 2000, s. 
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48). Enligt Piaget är logiskt tänkande en nödvändig egenskap för att kunna förstå 

tal (ibid, s. 48). Nedan följer en sammanfattning över bakgrundens olika delar samt 

dragna slutsatser efter att tidigare forskning presenterats.  
2.10 Sammanfattning och slutsatser  

 

Matematiska förmågor, matematikundervisning som är undermålig, läroboken och 

dess användning samt taluppfattning är grundpelare i denna studie. Problem måste 

uppdagas och upplysas för att de ska kunna lösas. Grundläggande gällande 

förmågan att kunna resonera är att förstå att all matematik bygger på matematiskt 

resonemang och kan därför återupptäckas genom att en människa resonerar sig 

fram (NCM, 2013). Resonemang är en produkt av tankeprocesser som uppstår när 

en uppgift tas emot och avslutas med att en slutsats dras (Lithner, 2008, s. 256).  

Resonemang kan även vara imitativa eller kreativa. Imitativt resonemang utgår 

från det förflutna och själva proceduren kan memoresas från läroböcker (ibid, s. 

258). De kreativa resonemangen kännetecknas av att lösaren av en uppgift, 

utnyttjar sin matematiska förståelse för att kunna lösa en uppgift som uppfattas 

som ny för lösaren. Argumentation för strategivalet bygger på inre matematiska 

egenskaper (ibid, s. 267–272).  Dagens matematikundervisning sker utan tänkande 

från eleverna, den är passiv och den har ingen verklig anknytning (Boaler, 2011, s. 

43ff). Eleverna ska kunna kommunicera matematik som både avsändare och 

mottagare och kunna använda sig av ändamålsenlig symbolanvändning i ett givet 

sammanhang (Skott, Jess, Hansen, Lundin, 2010, s. 25). Lärobokens huvudsakliga 

uppgift att vara en hjälp att organisera undervisningen och hålla alla elever 

sysselsatta samt arbeta i samma takt (Englund, 1999, s. 338). God taluppfattning 

bygger på en förväntan att tal är meningsfulla helheter och att hanteringen av tal 

och resultat har betydelse och mening (Reys, m.fl., 1995, s. 23).  
 

3 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att få kännedom om på vilket sätt eleverna i årskurs 1 

och 2 får möjlighet att resonera inom området taluppfattning och tals användning.  

 

Frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning ges eleverna i årskurs 1 och 2 möjlighet att resonera 

på ett matematiskt sätt i arbetet i matematikboken, inom område 

taluppfattning och tals användning? 

 

2. I vilken utsträckning ges eleverna i årskurs 1 och 2 möjlighet att resonera 

på ett matematiskt sätt inom övriga aktiviteter i ämnet matematik, inom 

området taluppfattning och tals användning? 

 

4 Teori 
 

Studiens fokus ligger på att få förståelse för användandet av förmågan att resonera 

kombinerat med taluppfattning och tals användning i matematikboken samt den 

övriga matematikundervisningen som äger rum inom ämnet matematik. I Lgr11 

inkluderas förmågan att resonera under syftet, tillhörande matematik; 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang” (Skolverket, 2011, s. 62).  Målet med 
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denna studie är att få insikt om hur förmågan att resonera kan öka elevernas 

kunskaper i arbetet med taluppfattning och tals användning. Lithner menar att ett 

resonemang är en samling tankar som eleven antar och som i sin tur används för 

att nå fram till en slutsats eller ett svar i problemlösning (Lithner, 2008, s. 256). 

Resonemanget kan dock se olika ut, ett resonemang kan vara både imitativt och 

kreativt. Imitativt resonemang innebär att individen utgår från det förflutna och 

själva proceduren kan memoresas från läroböcker (ibid, s. 258). Det kreativa 

resonemanget bygger dock på att individen utnyttjar sin matematiska förståelse för 

att kunna lösa en uppgift som uppfattas som ny för individen (ibid, s. 267–272).  

Målet är även att få insikt i hur användandet och uppbyggnaden av 

matematikboken spelar en viktig roll för elevernas lärande inom ämnet matematik, 

inom området taluppfattning och tals användning, samt hur de övriga aktivisterna 

inom ämnet matematik är uppbyggda och genomförs. Studien berör inte bara 

förmågan att resonera utan även matematikboken samt taluppfattning och tals 

användning.  

 

Matematikboken är en lärobok inom ämnet matematik och läroboken i sin tur 

ingår i begreppet läromedel (NE, 2015). Läroboken har en kunskapsgaranterande, 

auktoriserande roll och lärare ser läroboken som en garanti för att kursplanens mål 

uppfylls (Englund, 1999, s. 339).  

 

Taluppfattning och tals användning är en av matematikämnets delar i Lgr11. God 

taluppfattning bygger på en förväntan att tal är meningsfulla helheter och att 

hanteringen av tal och resultat har betydelse och mening. Någon som innehar god 

taluppfattning använder sig av ett varierat och flitigt kontrollerat arbetssätt för att 

prova rimligheter i numeriska resultat (Reys, m.fl., 1995, s. 23).  

 

För att svara på forskningsfrågan används definitionen för resonemang för att på så 

sätt avgöra om eleverna arbetar med resonemang och vilken typ av resonemang 

eleverna får arbeta med. Elevernas resonemang betecknas antingen som imitativt 

eller som kreativt. Imitativt innebär att eleverna endast behöver kopiera en redan 

given metod medan kreativt innebär att eleverna använder sig av sina egna 

kunskaper för att resonera sig fram till en metod i lösandet av en given uppgift. 

Det imitativa resonemanget delas även in i I – Lärare och I – Matematikboken. I – 

Lärare utgår från att eleven använder metoder som läraren presenterat i lösandet av 

uppgiften medan I – Matematikboken utgår från att eleven använder metoder som 

matematikboken presenterat i lösandet av uppgiften.   
 

5 Metod  
 

I följande kapitel beskrivs designen för arbetet. Den metod som använts för den 

empiriska undersökningen är kvalitativ. Datainsamlingen innefattar analys av 

matematikböcker, intervjuer och analys av observationer. Matematikböckerna som 

används i detta arbete presenteras och beskrivs under analys av läroböcker.  

Analysen har utgått utifrån ett tydligt analysschema. Intervjufrågorna finns att läsa 

i bilaga 1 och svaren till intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. Delarna av 

intervjufrågornas svar som ansetts relevanta för studiens syfte och frågeställningar 

kommer att återfinnas i studiens resultat. Analysen av observationerna har precis 

som analysen av matematikböckerna följt ett schema, ett så kallat 

observationsschema, som i sin tur är tydligt strukturerat. Detta för att endast 
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relevant material som besvarar studiens syfte och frågeställningar ska inkluderas i 

denna studie. All dokumentation gällande de genomförda observationerna finns att 

läsa i bilaga 3. Förtydligande till uppgifternas indelning, tillhörande analysen av 

läroböcker samt observationerna, gällande det imitativa- och det kreativa 

resonemanget återfinns i bilaga 4. Indelningen gällande I – Lärare (imitativt 

resonemang utifrån lärarens givna metoder), I – matematikboken (imitativt 

resonemang utifrån matematikbokens givna metoder) och K (kreativt resonemang) 

återfinns i bilaga 5.  

 
5.1 Urval  

 

Valet av läroböcker föll sig så att de tre utvalda lärarna arbetar med tre olika 

läroböcker, Lärare 1 med Eldorado 1A, Lärare 2 med Favorit 1A och Lärare 3 med 

Safari 2A (efterföljaren av Safari 1A). Lärare 3 har tidigare arbetat med Safari 1A, 

när hon undervisade i årskurs 1, men i och med att hon nu undervisar i årskurs 2 

arbetar hennes elever i Safari 2A. I analysen förekommer endast tre böcker som är 

tänkta för årskurs 1 och därför har Safari 1A inkluderats i studien istället för Safari 

2A, detta för att läroböckerna ska vara jämförbara och fokusera på samma 

åldersspann.   

 

Valet av lärare inleddes med att en skola valdes ut och därefter genomfördes en 

koll av lärarna på skolan, utefter tre delar:  

 

1. Vilka lärare är behöriga att undervisa i ämnet matematik? 

2. Vilka lärare undervisar i ämnet matematik? 

3. Vilka lärare medverkar i mattelyftet? 

 

Delarna valdes ut för att lärarna skulle befinna på samma nivå. De skulle alla ha 

behörighet att undervisa i ämnet matematik. De skulle även vara verksamma och 

undervisa elever inom ämnet samt medverka och på så vis ta del av forskning samt 

stöttning från mattelyftet. Lärare som var behöriga att undervisa inom ämnet 

matematik men som inte undervisade eller medverkade på mattelyftet 

exkluderades från studien. Även lärare som undervisade i ämnet matematik men 

som inte hade behörighet att undervisa i ämnet exkluderades från studien. Efter att 

lärarna valdes ut blev de tillfrågade om de ville medverka i studien samtidigt som 

de blev informerade om studien och studiens upplägg. Detta på grund av 

informationskravet och samtyckskravet, som återfinns bland de fyra kraven som 

vetenskapsrådet gett ut (Dimenäs, 2007, s. 26).  Alla tillfrågade lärare tackade ja 

till att medverka i studien. De medverkade lärarna har benämnts som Lärare 1, 

Lärare 2 och Lärare 3 (kodnamn) för att säkerställa lärarnas anonymitet utifrån 

konfidentialitetskravet som är det tredje av de fyra huvudkraven från 

vetenskapsrådet (ibid, s. 27). De inkluderade klasserna har även benämnts med 

Klass 1, Klass 2 och Klass 3, för att på samma sätt som lärarna säkerställa 

klassernas anonymitet (ibid, s. 27). Det sista av de fyra kraven från 

vetenskapsrådet berör även de tre inkluderade lärarna och deras klasser och är 

nyttjandekravet. Material som är insamlat om dessa tre lärare samt dessa tre 

klasser, får endast användas i studien (ibid, s. 27). 

 
5.2 Vad utgör ett imitativt- respektive kreativt resonemang? 
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Imitativt resonemang utgår från det förflutna och själva proceduren kan 

memoresas från läroböcker (Lithner, 2008, s, 258). Alla lösningar, gällande det 

imitativa resonemanget, bygger delvis på erinring men som övergripande strategi 

är de bara användbara i ett fåtal uppgiftstyper (ibid, s. 258). Som motsats till det 

imitativa resonemanget förekommer det kreativa resonemanget (ibid, s. 267). De 

kreativa resonemangen kännetecknas av att lösaren av en uppgift, utnyttjar sin 

matematiska förståelse för att kunna lösa en uppgift som uppfattas som ny för 

lösaren och argumentationen för strategivalet bygger på inre matematiska 

egenskaper (ibid, s. 255–272).  Ett kreativt resonemang bygger på något nytt, 

måste ha rimlighet och måste vara matematiskt grundat (Lithner, 2008, s. 255–

272).  

 
5.3 Analys av läroböcker 
 

Med hjälp av Boesens, Lithners och Palmers tidigare genomförda studie har jag 

utgått utifrån deras 5 steg i deras analysschema. Jag har dock valt att omarbeta det 

tidigare uppstrukturerade analysschemat i och med att min och Boesens, Lithners 

och Palmers analys skiljer sig från varandra. Min analys inkluderar imitativa- och 

kreativa resonemang, precis som deras, men min studie analyserar läroböcker i 

samband med övrigt arbete inom ämnet matematik. Boesens, Lithners och Palmers 

analys fokuserar på sambandet mellan läroboken och de nationella proven inom 

ämnet matematik.  

 

Resonemanget är en del av matematiken och kan vara imitativt eller kreativt. 

Använder sig eleven av en metod denne blivit given av läraren eller kopierar denne 

matematikbokens angivna metod använder sig eleven av ett imitativt resonemang. 

Använder sig eleven däremot av ett resonerande gällande valbar metod till 

uppgiften använder sig eleven av ett kreativt resonemang. Indelningen av 

uppgifterna återfinns i bilaga 4 och bilaga 5. I bilaga 4 ges tydliga exempel från 

varje lärobok på användandet av imitativt- respektive kreativt resonemang i 

lösandet av uppgiften. I bilaga 5 förtydligas skillnaden på imiterande av given 

metod från läraren i kontrast med imiterande av given metod från läroboken samt 

det kreativa resonemanget.  
 

1. I steg ett har delar av läroboken valts ut utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Alla avsnitt/kapitel tillhörande eller berörande av 

taluppfattning och tals användning har inkluderats i studien.  

 

2. I och med analysens andra steg har fokus lagts på vad som krävs för att en 

elev ska kunna lösa en matematisk uppgift, gällande taluppfattning. Det 

kan finnas olika sätt att lösa samma uppgift på, beroende på vem som blir 

ombedd att lösa uppgiften.  

 

3. I och med steg tre har de tre olika matematikböckerna undersökts gällande 

deras exempel på uppgifter samt lösande av uppgifter, presentationer av 

uppgifter, introduktioner av nya övningar, övergången mellan tidigare 

uppgifter och nya uppgifter samt lärarens genomgångar av 

uppgifter/arbeten. Allt utifrån området taluppfattning och tals användning.  
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4. I steg fyra görs undersökningen om matematikböckerna presenterar en 

metod för eleverna som leder till imitativt resonemang eller kreativt 

resonemang. Detta utförs stegvis, från första uppgiften till sista uppgiften i 

varje lärobok.   

 

5. I steg fem sammanställs hur stor del av uppgifterna i de tre olika 

matematikböckerna som kräver ett imitativt- respektive kreativt 

resonemang.  
5.4 Intervjuer 

 

Till min studie har jag valt att inkludera intervjuer med tre verksamma lärare med 

behörighet inom ämnet matematik samt medverkande i mattelyftet. Detta för att få 

svar på hur mycket samt på vilket sätt matematikboken används. Intervjufrågorna 

har förmedlats via mail för att sedan besvaras både muntligt i diskussions form 

samt skriftligt utefter de skrivna intervjufrågorna (bilaga 1). I och med mina 

observationer har vissa av dessa frågor besvarat sig själva men jag valde ändå att 

ta med intervjuerna i denna studie. Intervjuer används för att få klarhet i andra 

personers tankar och föreställningar (Dimenäs, 2007, s. 47). ”En kvalitativ intervju 

liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga samtalet 

genom att ha ett bestämt fokus” (ibid, s. 48).  
  
5.5 Observationer 

 

Jag har under mina observationer observerat tre verksamma lärare, med behörighet 

i ämnet matematik sam medverkande i mattelyftet. Två av lärarna undervisar i 

ämnet matematik i årskurs 1 och den tredje läraren undervisar i årskurs 2. Under 

mina observationer har jag utgått utifrån studiens syfte och frågeställningar och 

endast inkluderat arbete och uppgifter som inkluderas under innehållet 

taluppfattning och tals användning i kombination med förmågan att resonera 

matematiskt. Dagarna för de genomförda observationerna har bestämts med de tre 

berörda lärarna i förväg, för att passa in i deras arbete med arbetsområdet 

taluppfattning och tals användning. ”Observationer är ett exempel på hur praktik 

och teori hör ihop” (Dimenäs, 2007, s. 30). Observationer kan göras efter ett i 

förväg uppgjort schema, där bland annat fokus kan läggas på vem som pratar och 

vem som mottar givna frågor (ibid, s. 45). Under observationerna har jag utgått 

från ett observationsschema.  Indelningen av uppgifterna återfinns i bilaga 5, där 

förtydligas skillnaden på imiterande av given metod från läraren i kontrast med 

imiterande av given metod från läroboken samt det kreativa resonemanget. 
 
 
5.5.1 Observationsschema  

 

1. I steg ett har jag tagit plats i bakre delen av klassrummet med penna och 

papper för att observera uppgifterna som eleverna blir tilldelade samt 

metoderna de blir presenterade.  

 

2. I steg två har allt material utöver taluppfattning exkluderats i och med att 

endast material som motsvarar studiens syfte och frågeställningar har 

inkluderats i denna studie.  
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3. I steg tre har metoder som eleverna blivit presenterade dokumenterats 

gällande det centrala innehållet i Lgr11 kombinerat med förmågan att föra 

ett matematiskt resonemang. Fokus har då legat på att avgöra om eleverna 

arbetar med ett imitativt- eller kreativt resonemang i arbetandet och 

lösandet av de enskilda uppgifterna.  

 

4. I steg fyra har materialet som eleverna arbetat med dokumenterats gällande 

det centrala innehållet i Lgr11 kombinerat med förmågan att före ett 

matematiskt resonemang. Fokus har även här legat på att avgöra om 

eleverna arbetar med ett imitativt- eller kreativt resonemang i arbetet med 

det givna materialet.  

 

5. I steg fem har all dokumentation från de tre olika klasserna sammanställts 

för att tillsammans besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Varje uppgift som kombinerar förmågan att resonera och innefattar taluppfattning 

och tals användning har granskat utifrån ovanstående fem steg och därefter 

placerats under den del som uppgiften tillhör.  

 
5.5.2 Olika typer av uppgifter i det matematiska klassrummet 
 

Punkt 4 från observationsschemat ha jag valt att dela upp i ytterligare fyra steg för 

att det ska vara lätt att förstå hur uppgifterna utanför matematikboken är 

uppbyggda. Uppgifterna utanför matematikboken utgör det övriga materialet som 

eleverna i denna studie arbetar med.  

 

1. Hur ser uppgiften ut, hur presenteras den? 

 

2. Hur löser eleverna uppgiften alternativt hur kan eleverna lösa uppgiften? 

 

3. Undersökning i matematikboken om det finns lösta exempel, 

presentationer, genomgångar, introduktioner, tidigare uppgifter, hjälprutor 

eller liknande i boken som hör ihop med den givna klassrumsuppgiften 

samt om lärarens genomgångar och/eller hjälp ser ut.  

 

4. Utför eleverna uppgiften genom att använda ett imitativt resonemang eller 

kreativt resonemang? 

 

5. Hur stor andel av uppgifterna kräver kreativt matematiskt resonemang? 
 
5.6 Analys av valt material 

 

En analys utförs på väl avgränsade, avslutade textavsnitt som är tryckta 

textdokument i materiell eller elektronisk form. Valet av text beror på 

undersökningens frågeställning och vad som efterfrågas med analysen (Fejes, 

Thornberg, 2015, s. 180). I denna studie eftersöktes material i form av 

matematikboken samt elevers arbetande i och utanför matematikboken gällande 

taluppfattning och tals användning i kombination med matematiska resonemang, 

utifrån imitativa- och kreativa resonemang. Analysen av matematikböckerna, 

analysen av observationerna och intervjufrågorna har bedömts som relevanta 
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utifrån studiens syfte och frågeställningar. Lektionerna som bedömts som 

relevanta gällande taluppfattning och tals användning kombinerat med förmågan 

att föra matematiska resonemang, utifrån imitativa- och kreativa resonemang, har 

analyserats utifrån en innehållsanalys till denna studie. Beskrivning av vad som 

menas med en kvalitativ studie följer nedan. 

 

 

 
5.7 Kvalitativ studie 

 

Frågor som ställs vid en kvalitativ undersökning är om forskaren verkligen speglar 

verkligheten i sitt arbete (Fejes, Thornberg, 2015, s. 20). Uppkommer samma 

resultat om två forskare genomför observationer i samma klassrum och spelar det 

någon roll om de två forskarna kommer fram till olika data? (ibid, s. 20). Om 

kategorierna som skapas i en studie, som är beroende av studiens bakgrund och 

tidigare genomförd forskning styr upp och specificerar studien och forskaren får en 

mer central roll i analysen (ibid, s. 20). Kvalitativ forskning innebär inte att 

vetenskapen reduceras till vad som helst är möjligt och att varje forskare som 

bedriver forskning kan anses vara lika väl utförd (ibid, s. 20). ”Utmaningen i en 

kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data” (ibid, s. 35). Det 

betydelsefulla materialet måste urskiljas från det triviala och identifierande av de 

betydelsefulla mönstren måste ske (ibid, s. 35). Utöver ramarna för hur kvalitativa 

studier ska genomföras har även etiska överväganden genomförts och inkluderats i 

studien.  

 
5.8 Etiska aspekter 

 

De etiska överväganden som gjorts i denna studie är att allt funnet material med 

anknytning till taluppfattning och tals användning samt matematiskt resonemang i 

form av imitativa- och kreativa resonemang, har redovisats. Inget material från 

analysen av matematikböckerna, analysen av observationerna samt intervjuerna 

har uteslutits för att de inte överensstämmer med mina, författarens egna åsikter 

eller utgångspunkter då det anses oetiskt (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 70). 

Nedan följer studiens resultat.  

 

6 Resultat  
 

I detta kapitel redovisas resultatet av denna studie. Syftet med studien var att få 

kännedom om eleverna i årskurs 1 och 2 får möjligheter att resonera inom arbetet 

med taluppfattning och tals användning. Något som i sin tur innebär att eleverna 

får använda sig av ett imitativt resonemang i konstrast med ett kreativt resonemang 

inom matematiken. Ett imitativt resonemang innebär att eleverna endast imiterar 

en given metod utan att egentligen förstå hur och varför de ska använda metoden. I 

jämförelse med ett kreativt resonemang där eleven måste tänka själv och använda 

sig av det egna kunnandet inom ämnet matematik i lösandet av en given uppgift.  

 
6.1 Syftet och frågeställningarna i studien 

 

Problemet som gav upphov till denna studie var att eleverna, under ett besök på 

skolan, beräknades klara av uppgifter som de tydligt uppvisade att de ännu inte var 
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redo att bemästra. Jag ville därför ta reda på hur undervisningen är uppbyggd när 

de handlar om förmågan att föra ett matematiskt resonemang. Detta på grund av att 

uppgifterna som eleverna blev presenterade inkluderade förmågan att resonera och 

med hjälp av resonemanget lösa matematiska uppgifter inom området 

taluppfattning och tals användning. Syftet med studien var att få kännedom om på 

vilket sätt eleverna i årskurs 1 och 2 får möjlighet att resonera inom området 

taluppfattning och tals användning. Frågeställningarna utgick utifrån vilken 

utsträckning eleverna i årskurs 1 och 2 ges möjlighet att resonera på ett 

matematiskt sätt i arbetet i matematikboken samt inom övriga aktiviteter inom 

ämnet matematik, inom område taluppfattning och tals användning.  

 
6.2 Material och deltagare som inkluderats i studien 

 

I denna studie inkluderas tre olika läroböcker/matematikböcker. Alla tre 

matematikböcker lämpar sig för årskurs 1 och är konstruerade för att vara de första 

läroböckerna inom ämnet matematik som eleverna möter och arbetar med inom 

ämnet. Titlarna på de tre matematikböckerna är Favorit 1A, Eldorado 1A och 

Safari 1A. I studien inkluderas även tre behöriga lärare inom ämnet matematik 

samt deras tre klasser, två 1:or och en 2:a. Studien är uppbyggd på observationer 

samt intervjuer och både matematikböckerna samt observationerna har noggrant 

analyserats utefter ett analys- samt observationsschema.  
 
6.3 Matematikböckerna 

 

Här presenteras de tre matematikböckerna och deras uppbyggnad samt deras 

innehåll i form av imitativa- eller kreativa uppgifter.  
 

6.3.1 Tabell över matematikböckernas uppbyggnad 

 

Matematikbok Antal sidor Antal 

kapitel 

Taluppfattning Diagnos Repetition 

Favorit 1A 197 5 Alla kapitel Nej Ja 

Eldorado 1A 141 6 Alla kapitel  Nej  Ja  

Safari 1A 143 5 Alla kapitel  Ja  Ja  

 

6.3.2 Tabell över matematikböckernas imitativa – och kreativa uppgifter 

 

Matematikbok Antal 

imitativa 

uppgifter 

Imitation av 

läraren 

(I – Lärare) 

Imitation av 

matematik-

boken 

(I – 

Matematik-

boken) 

Antal 

kreativa 

uppgifter 

(K) 

Totalt antal 

uppgifter 

 

Favorit 1A 322 168 154 50 372 

Eldorado 1A 167 108 59 121 288 

Safari 1A 267 208 59 22 289 

 

För att förtydliga tabellernas resultat har jag därför valt att inkludera diagram över 

de olika matematikböckernas imitativa- och kreativa uppgifter. Jag inleder med ett 

enskilt diagram för varje matematikbok och avslutar sedan med ett större diagram, 

bestående av alla tre matematikböcker för att tydligt uppvisa likheter och 
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skillnader mellan de tre matematikböckerna. Förkortningar har använts i 

diagrammen, som även framkommer i tabellen, Imitation av läraren (I – Lärare), 

Imitation av matematikboken (I – Matematikboken) och Kreativa uppgifter (K).  

 

 

 

 

 
6.3.3 Diagram 1 – Favorit 1A 

 

 
 
6.3.4 Diagram 2 – Eldorado 1A 

 

 
 
 
 
 
 
 

Favorit 1A 

I - Lärare I - Matematikbok K 

Eldorado 1A 

I - Lärare I - Matematikbok K 
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6.3.5 Diagram 3 – Safari 1A 

 

 
 
6.3.6 Diagram 4 – Sammanställning av de tre matematikböckerna  

 

 
 
6.4 Utsträckning av det matematiska resonemanget i matematikboken – inom 
taluppfattning och tals användning  

 

Elever i årskurs 1 och 2 får möjligheter att resonera matematiskt i arbetet med 

matematikboken. Resonemanget utgörs av både imitativt- och kreativt 

resonemang, precis som ovanstående tabell och diagram uppvisar. 100 procent av 

Safari 1A 

I - Lärare I - Matematikbok K 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Favorit 1A Eldorado 1A Safari 1A 

Sammanställning av de tre matematikböckerna 

I - Lärare  I - Matematikboken  K 
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de tre matematikböckernas uppgifter utgörs av matematiska resonemang. Det 

imitativa resonemanget dominerar i arbetet, de tre matematikböckerna som 

inkluderats i studien. Favorit 1A utgörs till 86 procent av imitativt resonemang och 

till 24 procent av kreativa resonemang. Det imitativa uppgifterna är sedan indelade 

i två delar, en del utgörs av informationen och vägledandet eleverna får av läraren 

och kallas för imitativt resonemang utifrån läraren. Den andra delen utgörs av 

informationen och vägledandet som eleverna möter och får ta del av i själva 

arbetet i matematikböckerna och kallas för imitativt resonemang utifrån 

matematikboken. Eldorado 1A utgörs till 58 procent av imitativa resonemang och 

till 42 procent av kreativa resonemang. Safari 1A utgörs av 92 procent av imitativt 

resonemang och till 8 procent av kreativa resonemang.  

   
6.5 Matematiskt resonemang i arbetet utanför matematikboken 

 

Matematikboken är ett vanligt och välanvänt material i de tre klassrummen men 

även arbetet utanför matematikboken fyller en viktig funktion inom arbetet i ämnet 

matematik. Här presenteras resultatet av observationerna och analysen av det 

övriga materialet som används och presenteras samt nyttjas av eleverna i skolan, 

inom ämnet matematik.  
 

6.5.1 Imitativa- och kreativa resonemang i det övriga materialet 

 

Klass Antal 

imitativa 

uppgifter 

Imitation av 

läraren 

(I – Lärare) 

Imitation av 

matematik-boken 

(I – 

Matematikboken) 

Antal 

kreativa 

uppgifter 

(K) 

Totalt antal 

uppgifter 

Klass 1 17 16 1 13 30 

Klass 2 17 17 0 3 20 

Klass 3 14 12 2 5 19 

 

För att förtydliga tabellens resultat har jag valt att gestalta resultaten med diagram. 

Först med enskilda diagram för varje klass, sedan ett gemensamt diagram för att 

förtydliga likheter och skillnader mellan de tre klasserna. Förkortningar har 

använts i diagrammen, som även framkommer i tabellen. Imitation av läraren (I – 

Lärare), Imitation av matematikboken (I – Matematikboken) och Kreativa 

uppgifter (K).  

 
6.5.2 Diagram 1 – Klass 1 
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6.5.3 Diagram 2 – Klass 2 

 

 
 
6.5.4 Diagram 3 – Klass 3  

 

Klass 1 

I - Lärare I - Matematikboken  K 

Klass 2 

I - Lärare I - Matematikboken K 
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6.5.5 Diagram 4 – Sammanställning av de tre klasserna 

 

 
 
6.6 Utsträckning av det matematiska resonemanget utanför matematikboken 
– inom taluppfattning och tals användning 
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Elever i årskurs 1 och 2 får möjligheter att resonera matematiskt i arbetet utanför 

matematikboken. Uppgifterna är uppbyggda på olika sätt och indelade i olika 

gruppkonstellationer men alla bygger på ett arbete med matematik som inte bygger 

på matematikboken. Resonemanget utgörs av både imitativt- och kreativt 

resonemang, precis som ovanstående tabell och diagram uppvisar. 100 procent av 

de tre klassernas uppgifter utgörs av matematiska resonemang. Klass 1:s uppgifter 

utgörs till 57 procent av imitativa resonemang och till 43 procent av kreativa 

resonemang.  Det imitativa uppgifterna är sedan indelade i två delar, en del utgörs 

av informationen och vägledandet eleverna får av läraren och kallas för imitativt 

resonemang utifrån läraren. Den andra delen utgörs av informationen och 

vägledandet som eleverna mött och fått ta del av i det tidigare arbetet i 

matematikböckerna och kallas för imitativt resonemang utifrån matematikboken. 
Klass 2:s uppgifter utgörs till 85 procent av imitativa resonemang och till 18 

procent av kreativa resonemang. Klass 3:s uppgifter utgörs till 74 procent av 

imitativt resonemang och till 26 procent av kreativa resonemang. 

 
6.7 Uppgifterna utanför matematikboken – uppgifternas uppbyggnad  

 

Klass 1 inleder varje dag med att eleverna får avläsa almanackan, gällande dagens 

datum. En elev får skriva dagens datum på tavlan med tal och en annan får berätta 

för klassen vad de två siffrorna står för (den första beskriver dagens nummer och 

den andra beskriver månadens nummer). Klass 1 arbetar även med att avläsa 

termometern ute och markera temperaturen på termometern (en egentillverkad 

termometer som sitter uppsatt på tavlan) samt delge sina klasskamrater om 

termometern uppvisar plus- eller minusgrader. Klass 1 arbetar med talen 1–100, 

ental och tiotal, tallinjen och talens placeringar på tallinjen och talraden. Ord som 

fler, färre, hälften, dubbelt och lika många används av både eleverna i Klass 1 i 

klassrummet, både i skriven form samt i nyttjandet av figurer. Klass 1 arbetar även 

med problemlösning kombinerat med taluppfattning och tals användning, där 

eleverna blir givna en uppgift som de enskilt får lösa på valfritt sätt. I helklass 

arbetar eleverna tillsammans med Lärare 1 med givna uppgifter, där en elev får 

besvara uppgiften, som står skriven på ett kort, med hjälp av figurer som är 

uppsatta på tavlan. Klassen får sedan tillsammans med hjälp av det givna svaret 

resonera sig fram till vad som kan stå skrivet på kortet (resonera sig fram till den 

givna frågeställningen). Eleverna i Klass 1 får tala, skriva, reflektera och resonera 

gällande tal, både enskilt, i par, i mindre grupper, i halvklass och i helklass. 

Eleverna får lösa uppgifter gällande tal med figurer på tavlan, med hjälp av 

whiteboards, tillsammans med stickor, talkort, tärningar och kamrater, utöver det 

enskilda arbetet i matematikboken Eldorado 1A. Klass 1 arbetar med ett korrekt 

matematiskt språk och inkluderar bland annat ord som addition och subtraktion, 

användande av orden plus och minus förekommer inte i klassrummet. Klass 2 

arbetar med summor och objekt som innehar olika värden i arbetet med addition 

och subtraktion. Klass 2 arbetar även med tal och talordning utifrån talraden samt 

inkluderar vardagsorden mer och mindre. Klass 2 arbetar med talspann och tal och 

låter eleverna tillsammans finna det valda talet. Klass 2 arbetar mycket i helklass, 

men eleverna arbetar även individuellt. Det individuella arbetet domineras av 

arbete i matematikboken Favorit 1A samt på lösblad som hör ihop med 

matematikboken Favorit 1A. Klass 3 arbetar med tallinjen, både med skrivande av 

tal, lappar med tal samt inkluderande av elever och skapande av en levande 

tallinje. Eleverna blir givna lappar med olika tal och placerar sig sedan på tallinjen. 
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Klass 3 arbetar med tal och deras placering samt talgrannar. Tal som inkluderar 

hundratal, tiotal och ental använd i arbetet. Klass 3 arbetar med pengar i form av 

enkronor och tiokronor och använder dessa i arbetet med ental och tiotal. Arbetet i 

Klass 3 bygger mycket på gemensamma genomgångar och arbetande utefter det 

som kommer komma i matematikboken och genomgångar samt att gemensamma 

arbeten ofta återföljs av enskilt arbete i matematikboken Safari 2A. Klass 3 arbetar 

även med Pengaspelet i arbetet med enkronorna och tiokronorna. Pengaspelet 

inkluderar enkronor, femkronor, tiokronor, tjugolappar, femtiolappar och 

hundralappar. Nedan följer en sammanfattning av allt innehåll som presenterats 

under resultatets olika rubriker. Sammanfattningen avslutas även med slutsatser 

gällande studiens resultat.   

 
6.8 Sammanfattning och slutsatser  

 

Favorit 1A består endast av 50 uppgifter som kräver kreativt resonemang av totalt 

378 uppgifter, vilket innebär att det imitativa resonemanget utgör 328 uppgifter. 

Eldorado 1A består av 121 uppgifter som kräver kreativt resonemang av totalt 288 

uppgifter, vilket innebär att det imitativa resonemanget utgör 167 uppgifter. Safari 

1A var sämst utifrån att erbjuda arbete med kreativa resonemang, matematikboken 

erbjuder det endast i 22 uppgifter av totalt 289 presenterade uppgifter, vilket 

innebär att totalt 267 uppgifter inkluderar arbete med det imitativa resonemanget.  

De tre lärarna, som inkluderats i studien, är alla överens om att ingen av 

matematikböckerna är komplett. Alla inkluderade matematikböcker behöver 

därför, enligt dem, kompletteras för att alla elever ska få tillgång till de delar de är 

berättigade inom ämnet matematik. Studiens fokus ligger dock inte på vad lärarna 

tycker men jag anser att det är viktigt att ta med att alla lärarna har byggt upp sina 

uppgifter utanför matematikboken i enighet med deras tro och insyn på deras olika 

matematikböckers uppbyggnad. Eleverna i Klass 1 ett arbetar med öppna uppgifter 

och övningar och matematikboken inkluderas som ett komplement i deras 

undervisning. Eleverna i Klass 2 arbetar efter ett bestämt system som ser likadant 

ut för varje lektionstillfälle, inom ämnet matematik. Det mesta av arbetet i Klass 3 

utgår utifrån matematikboken och det är stor skillnad mellan de tre klasserna i 

detta sammanhang. Jag fick under mina observationer observera 30 genomförda 

uppgifter i Klass 1, 20 uppgifter i Klass 2 och 19 uppgifter i Klass 3. Uppgifterna 

som observerades utgör uppgifterna utanför matematikboken och återfinns inte i 

matematikböckerna. I Klass 1 utgörs 17 av uppgifterna av det imitativa 

resonemanget och 13 av det kreativa resonemanget. I Klass 2 utgörs 17 av 

uppgifterna av det imitativa resonemanget och 3 av det kreativa resonemanget. I 

Klass 3 utgörs 14 av det imitativa resonemanget och 5 av det kreativa 

resonemanget.  

Eleverna får arbeta med blandade övningar inom taluppfattning och tals 

användning som samtidigt berör förmågan att resonera. Klass 1 arbetar med olika 

uttrycksformer och eleverna får arbeta med avläsning, uppräkning och 

problemlösning, eleverna får även arbeta med tallinjen, talkort och stickor. Klass 2 

arbetar med sakers värde och summor. Eleverna arbetar med addition och 

subtraktion i form av begreppen men även arbete med utlistande av ett bestämt tal 

inom ett bestämt talspann. Klass 3 arbetar med tallinjen och reflekterande av tals 

placering på tallinjen samt talens grannar och pengars värde i samband med arbetet 

med skillnader mellan ental och tiotal.  
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Slutsatsen är att alla elever som inkluderats i denna studie har fått möjlighet att 

resonera inom området taluppfattning och tals användning. Eleverna i årskurs 1 

och 2 ges möjligheter att använda både imitativt- och kreativt resonemang på ett 

matematiskt sätt i arbetet med matematikboken, inom området taluppfattning och 

tals användning. Det imitativa resonemanget är tydligt överrepresenterat inom två 

av de tre inkluderade matematikböckerna, medan Eldorado 1A endast består av 

några fler uppgifter som innefattas av användandet av imitativa resonemang. 

Utsträckningen av det kreativa resonemanget ser olika ut mellan de olika 

matematikböckerna men ingen av de tre matematikböckerna utelämnar det 

kreativa resonemanget helt. Eleverna i årskurs 1 och 2 ges möjlighet att använda 

både imitativt- och kreativt resonemang på ett matematiskt sätt i arbetet inom 

övriga aktiviteter i ämnet matematik, inom området taluppfattning och tals 

användning. Det imitativa resonemanget är tydligt överrepresenterat i arbetet i 

Klass 2 och Klass 3. Klass 1:s övriga uppgifter, utanför matematikboken är relativt 

jämt fördelade med 17 uppgifter som utgörs av imitativa resonemang och 13 som 

utgörs av kreativa resonemang. Utsträckningen av det kreativa resonemanget i 

Klass 2 och Klass 3 skiljer sig något då 3 av Klass 2:s 20 uppgifter inkluderar 

kreativa resonemang medan 5 av Klass 3:s 19 uppgifter inkluderar kreativa 

resonemang. Nedan kommer jag att diskutera studiens resultat tillsammans med 

tidigare genomförd forskning som presenterats i studiens bakgrund. 
 

7 Diskussion 
 

Problemet bakom denna studie låg i det faktum att eleverna inte klarade av att 

bemästra en given uppgift som eleverna ska kunna bemästra. Eleverna är endast en 

av många komponenter inom lärandet och utvecklandet av matematik. Både 

lärarens bemötande, metoder och material har stor betydelse för lärandet och 

utvecklandet inom ämnet, men även utformningen av det valda materialet har stor 

betydelse för elevernas lärande och utvecklande av matematik.  

 

 
7.1 Metoddiskussion 

 

I denna studie har arbetet genomförts metodiskt. Analysmetoden som valts ut att 

använda har bemötts som lämplig utefter studiens syfte och frågeställningar. 

Mycket tid har lagts på att läsa igenom de tre olika matematikböckerna samt att 

välja ut lämpliga delar som stämmer överens med studiens syfte och 

frågeställningar. Trots att ett gediget arbete lagts ner gällande analysen av de tre 

matematikböckerna finns det inga garantier att arbetet är heltäckande, detta till 

grund av att endast delar tagna ur tre matematikböcker som använts till analysen 

och viktig information kan på grund exkluderats från studien.  

 

Valet av läroböcker föll sig naturligt i och med att de tre utvalda lärarna arbetade 

med tre olika läroböcker, Eldorado 1A, Favorit 1A och Safari 2A. Lärare 3 som i 

sin tur arbetar med Safari 2A undervisar i årskurs 2 medan Lärare 1 och Lärare 2 

undervisar i årskurs 1. För att läroböckerna som i denna studie inkluderas av 

matematikböcker, ska vara jämförbara har matematikboken Safari 1A inkluderats i 

analysen av de tre utvalda matematikböckerna. Eldorado 1A, Favorit 1A och 

Safari 1A är alla matematikböcker för årskurs 1 och är formade för att vara 

elevernas första lärobok inom ämnet matematik.  
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Innan analysen kunde äga rum har Boesens, Lithners och Palmers analysschema 

omarbetats för att kunna användas i denna studie. I steg ett översattes varje steg i 

analysschemat, från engelska till svenska. Det kan i sin tur ha lett till att felaktiga 

översättningar har gjorts och därmed att viktig information missförståtts eller 

exkluderats. I steg två har de nationella proven bytts ut mot klassrumsuppgifter i 

och med att det är klassrumsuppgifter i samband med läroboken som denna studie 

inkluderar. Omarbetningen av Boesens, Lithners och Palms studie kan även leda 

till att viktig information exkluderats i och med att studien har omarbetats för att 

samspela med den valda studien och på så vis möta upp den valda studiens syfte 

och frågeställningar. Boesens, Lithners och Palms studie inkluderar jämförande av 

nationella proven och matematikboken medan den valda studien inkluderar 

jämförande av klassrumsuppgifter och läroboken. De båda studierna har många 

likheter samtidigt som de skiljer sig på många sätt. Klassrumsaktiviteter och de 

nationella proven skiljer sig åt i och med att de innehåller olika saker. De 

nationella proven liknar läroboken i strukturen och uppradandet av uppgifter 

medan klassrumsuppgifterna bygger på fler komponenter i och med att de styrs av 

den enskilda läraren. De nationella proven är färdigtryckta och ser likadana ut för 

varje år inom ämnet matematik, klassrumsuppgifterna varier och beror utöver 

läraren på elevgruppen/klassens sammansättning samt nuläget där uppgiften 

genomförs samt tanken bakom den genomförda uppgiften. De nationella proven 

ska testa eleverna gällande deras kunskaper inom ämnet matematik, 

klassrumsuppgifterna ska utveckla elevernas matematiska kunskaper.  

 

Intervjuerna genomfördes dels muntligt och dels skriftligt via mail. Detta för att få 

möjlighet att diskutera med de tre verksamma lärarna men samtidigt ge dem 

möjlighet att i lugn och ro sitta ner och besvara frågorna efter eget tycke. En 

kvalitativ intervju skiljer sig från det vardagliga samtalet i och med att en 

kvalitativ intervju har ett bestämt fokus (Dimenäs, 2007, s. 48). Intervjufrågorna är 

utformade utefter studiens syfte och frågeställningar så att svaren på de givna 

intervjufrågorna ska besvara studiens frågeställningar. Med andra ord lägger de 

genomförda intervjuerna fokus på studiens syfte och resultat. Svaren till de givna 

intervjufrågorna kan dock inte ses som en sanning i och med att intervjuerna 

endast inkluderar intervjuer av tre verksamma lärare samt inkluderar lärarnas egen 

syn på den egna undervisningen samt matematikboken. Lärarna fick utöver 

intervjufrågorna via mail frågan om de ville inkluderas i den genomförda studien 

och fick i samband med denna information om studiens syfte och frågeställningar 

samt vad som behöver genomföras hos dem i samband med studien. I enighet med 

informationskravet som är ett av fyra krav som Vetenskapsrådet givit, ut ska 

forskaren informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Dimenäs, 2007, s. 26). I och med att lärarna fick svara 

om de ville inkluderas i studien eller inte användes även Samtyckskravet. 

Samtyckskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva välja 

om de vill medverka eller inte (ibid, s. 26). Intervjufrågorna som skapades ansågs 

besvara studiens syfte och frågeställningar men i och med att det endast är tre 

lärare som inkluderas i studie är inte resultatet tillräckligt för att vara heltäckande. 

Studien skulle behöva inkludera fler intervjuer och bestå av fler lärare från olika 

delar av Sverige för att kunna paralleller ska kunna dras. För att behålla de tre 

medverkade lärarnas immunitet i studien har jag valt att använda kodnamn i form 

av Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Detta i enighet med Konfidentialitetskravet i 
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Vetenskapsrådets utgåva (Dimenäs, 2007, s. 27). Konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter som berör inkluderade personer ska ges största möjliga 

konfidentialiteter och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dessa (ibid, s. 27). Det insamlade materialet utifrån de 

genomförda intervjuerna kommer endast att användas till studien. Detta i och med 

det fjärde kravet från Vetenskapsrådet, Nyttjandekravet (Dimenäs, 2007, s. 27). 

Nyttjande kravet innebär nämligen att uppgifter som är insamlade om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (ibid, s. 27). Anledningen till 

att studien har inkluderat Vetenskapsrådet fyra utgivna krav är att dessa, 

ovanstående krav är centrala i utformandet av en kvalitativ studie. Användandet av 

de fyra kraven ses som en styrka i studien.  

 

Utifrån den genomförda studien och det samlade resultatet finns det många svar, 

men i och med valet att endast inkludera tre lärare i studien kan viktig information 

ha exkluderats och detta kan ses som en brist i studien. Det kan även ses som en 

brist att det endast är nio observerade lektioner som inkluderats i studien (tre 

lektioner per lärare). Observationerna genomfördes för att jag som forskare skulle 

skapa en större förståelse i hur lärarna genomför sina lektioner, vilket material 

lärarna tillåter eleverna att arbeta med samt hur lärarna arbetar med resonemang i 

form av imitativa- respektive kreativa resonemang. Observationer uppvisar hur 

teori och praktik hör ihop (Dimenäs, 2007, s. 30). Observationerna har utgått från 

ett observationsschema för att fokus ska ligga på rätt saker och inneha en tydlig 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. I och med det inkluderas även 

observationerna under Nyttjandekravet (Dimenäs, 2007, s. 27). Materialet som 

framkommit under observationernas gång får endast användas för 

forskningsändamål (ibid, s. 27). Ett observationsschema kan göras i förväg och 

fokusera på vem som talar, vem som ställer frågorna eller andra typer av 

inriktningar (ibid, s. 45). I denna studie har observationsschemat strukturerats så 

att de överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar samt att 

observationerna i sin tur ska bidra med att besvara studiens frågeställningar. 

Observationsschemat kan ses som en styrka i studien i och med uppstrukturerandet 

och riktandet av fokus.  

I genomsnitt har varje klass matematik 4–5 gånger per vecka, vilket innebär att det 

är mycket intressant och nyttig information som har exkluderats i studien. Valet att 

endast genomföra nio bottnar i praktiska skäl. Studien har haft en tidsram som jag 

har varit tvungen att följas och på så vis har fler observationer inte känts som ett 

alternativ, då tiden inte räckte till för detta. En annan svårighet med denna studie 

har varit att Lärare 3 är lärare i årskurs två, vilket innebär svårigheter att se den 

röda tråden i hennes arbete kombinerat med läroboken Safari 1A. Lärare 3 arbetar 

med Safari, men Safari 2A. Vidareutbildningen på Safari 1A, men för årskurs två 

istället för årskurs ett.  

 

Svagheten med arbetet är att bortval av material har fått lov att göras, vilket 

innebär att viktig information kan ha exkluderats. Inom alla datainsamlingar, 

analysen av läromedel, intervjuer och observationer har material som kunnat vara 

nödvändigt exkluderats utifrån studiens valda syfte och frågeställningar, material 

som kan ha utgjort betydelse för studien. Analysen kunde ha varit bredare och tagit 

med mer material, intervjufrågorna kunde ha varit fler och gått in mer djupgående 

i ämnet, utifrån studiens syfte och frågeställningar. Observationerna skulle varit 

fler för att skapa ett er rättvist resultat. Observationerna kunde även ha genomförts 
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i fler klasser och på fler skolor. Denna studie inkluderar endast en skola, något 

som även det utgör ett hinder för att genomföra en heltäckande studie utifrån 

studiens valda syfte och frågeställningar. Arbetet har i sin helhet, trots att material 

gällande studiens syfte och frågeställningar kan ha exkluderats, besvarat det som 

studiens syfte och frågeställningar har efterfrågat. Det funna materialet som valt att 

tas med i studien har granskats utifrån yttersta noggrannhet vilket ses som en 

styrka i studien.  

 

Ovan har metoden diskuterats och styrkor samt svagheter har lyfts fram i den 

genomförda studien. Nedan kommer resultatet som framkommit i arbetet med 

studien samt tidigare forskning som hör samman med resultatet att diskuteras.  

 
7.2 Resultatdiskussion   
 

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras utifrån resultatens olika rubriker 

och innehåll, tillsammans med studiens bakgrund. Problemet som gav upphov till 

denna studie var att eleverna, under ett besök på skolan, beräknades klara av 

uppgifter som de tydligt uppvisade att de ännu inte var redo att bemästra. Jag ville 

därför ta reda på hur undervisningen är uppbyggd gällande förmågan kunna 

resonera matematiskt, kombinerat med taluppfattning och talsanvändning. Detta 

eftersom uppgiften eleverna blev presenterade inkluderade förmågan att resonera 

och med hjälp av resonemanget lösa matematiska uppgifter inom området 

taluppfattning och tals användning. Syftet med studien var att få kännedom om på 

vilket sätt eleverna i årskurs 1 och 2 får möjlighet att resonera inom området 

taluppfattning och tals användning. Frågeställningarna utgick utifrån vilken 

utsträckning eleverna i årskurs 1 och 2 ges möjlighet att resonera på ett 

matematiskt sätt i arbetet i matematikboken samt inom övriga aktiviteter inom 

ämnet matematik, inom område taluppfattning och tals användning. 

 

 

 

 
7.2.1 Matematikböckerna  

 

100 procent av uppgifterna i de tre olika matematikböckerna erbjöd eleverna att 

resonera matematisk, dock på olika sätt. För att kunna resonera måste individen i 

fråga förstå att all matematik bygger på matematiskt resonemang och kan därför 

återupptäckas genom att en individ resonerar sig fram (NCM, 2013). Resonemang 

är en produkt av tankeprocesser som uppstår när en uppgift tas emot och avslutas 

med att en slutsats dras (Lithner, 2008, s. 256).  Eleverna måste få chansen i och 

med uppgifternas upplägg, att resonera sig fram till en lösning, utifrån deras egna 

tankar. Matematikböckerna Favorit 1A, Eldorado 1A och Safari 1A inkluderas alla 

i denna studie och erbjuder alla eleverna att resonera till 100 procent. Men för att 

kunna förstå hur resonemanget ser ut måste uppgifterna först delas upp utifrån de 

olika typerna av resonemang. I denna studie ingår det imitativa- och det kreativa 

resonemanget. Imitativt resonemang utgår från det förflutna och själva proceduren 

kan memoresas från läroböcker (Lithner, 2008, s. 258) till skillnad mot det 

kreativa resonemanget som kännetecknas av att lösaren av en uppgift, utnyttjar sin 

matematiska förståelse för att kunna lösa en uppgift som uppfattas som ny för 

lösaren. Argumentation för strategivalet bygger på inre matematiska egenskaper 
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(ibid, s. 267–272).  Inom det imitativa resonemanget är det metoderna som läraren 

förmedlar som dominerar i denna studie. Läraren ska vägleda eleverna med hjälp 

av gemensamma genomgångar och arbeten i Safari 1A, i enighet med 

Lärarhandledningen tillhörande Safari 1A. Lärarhandledningen till Safari 1A ger 

utförliga instruktioner om hur gemensamma arbeten och genomgångar ska 

genomföras. 

 
7.2.2 Utsträckning av det matematiska resonemanget i matematikboken – inom 
taluppfattning och tals användning 

 

Favorit 1A utgörs till 86 procent av imitativt resonemang och till 24 procent av 

kreativa resonemang. Imitativa resonemang består Det imitativa uppgifterna är 

sedan indelade i två delar, en del utgörs av informationen och vägledandet 

eleverna får av läraren och kallas för imitativt resonemang utifrån läraren. Den 

andra delen utgörs av informationen och vägledandet som eleverna möter och får 

ta del av i själva arbetet i matematikböckerna och kallas för imitativt resonemang 

utifrån matematikboken. Eldorado 1A utgörs till 58 procent av imitativa 

resonemang och till 42 procent av kreativa resonemang. Safari 1A utgörs av 92 

procent av imitativt resonemang och till 8 procent av kreativa resonemang. 

Eldorado 1A är den matematikbok som tillhandahåller flest kreativa uppgifter med 

42 procent, Safari 1A tillhandahåller endast 8 procent i jämförelse. Safari 1A:s 

upplägg skiljer sig till viss del från de andra två matematikböckerna. Eleverna ska 

kunna kommunicera matematik som både avsändare och mottagare och kunna 

använda sig av ändamålsenlig symbolanvändning i ett givet sammanhang (Skott, 

Jess, Hansen, Lundin, 2010, s. 25). Symbolerna för tal är en del av det centrala 

innehållet i Lgr11, under taluppfattning och tals användning. Safari 1A innehåller 

uppgifter som innefattar att eleverna själva ska konstruera egna uppgifter.  

 
7.2.3 Matematiskt resonemang i arbetet utanför matematikboken 

 

Matematik bygger mycket på att lära sig använda olika räknesätt och förstå 

begreppet av de olika talen. Vilket i sin tur innebär att viss form av matematik 

måste vara imitativ, eleverna lär sig att göra saker genom att imitera det läraren 

gör. Barnet förvärvas inte förmågan att räkna spontant utan utvecklar denna 

förmåga i och med samspel med vuxna och förmågan utvecklas succesivt 

(Häggblom, 2000, s. 47). 

 

Läraren ska givetvis vägleda eleverna i arbetet med matematik men genom att 

endast förmedla liknande tal till eleverna riskerar undervisningen att gå miste om 

viktiga delar inom ämnet matematik. Lärare 1 talar för en variation i lärandet men 

vägleder sina elever med 53 procent. Hon kompenserar dock det till viss del 

genom att arbeta med liknande uppgifter inte likadana uppgifter i sitt arbete. Hon 

ställer även mycket frågor till sina elever för att uppmuntra det kreativa 

resonemanget hos eleverna.  Lärare 3 vägleder sina elever med 63 procent vilket 

även hennes val av lärobok, Safari 1A, kräver. Lärare 2 vägleder sina elever mest 

med 85 procent, något som kan bero på att hennes lärobok. Favorit 1A vägleder 

inte eleverna på egen hand utan kräver att läraren ska vägleda eleverna i arbetet. 

Favorit 1A blandar uppgifter av olika slag och sidorna bygger ofta inte på varandra 

till skillnad från de övriga två matematikböckerna. 



 

28 
 

 
7.2.4 Utsträckning av det matematiska resonemanget utanför  
matematikboken – inom taluppfattning och tals användning 

 

Lärare 3 presenterar metoder för eleverna och tankesätt under sina genomgångar, 

dessa använder sedan eleverna i sitt arbete i Safari 1A. Även Lärare 1 och Lärare 2 

använder sig av det imitativa resonemanget i sitt arbete. Mestadels handlar det om 

att eleverna återupprepar en given metod eller strategi som läraren har uppvisat. 

Lärare 1 använder sig dock av olika metoder och strategier och uppmuntrar sina 

elever om att tänka själva, att hitta en metod som de själva känner sig trygga att 

använda i lösandet av uppgifter. Det imitativa behövs samtidigt som eleverna 

behöver vara kreativa i sitt resonerande gällande arbetande med och lösande av 

matematiska uppgifter. Inom det kreativa resonemanget tillåts eleverna att använda 

egenvalda metoder för att försöka lösa en okänd uppgift och eleverna måste 

argumentera för sin val istället för att imitera lösningsmetoder som de fått 

presenterade för dem genom läromedel eller under lärarens instruktioner. I och 

med arbetet med utmanande problemlösning utvecklar eleverna de matematiska 

kunskaper och förståelse samtidigt som elevernas förmåga att skapa strategier för 

okända problem ökar (Granberg, Olsson, 2015, s. 49). I skapandet och lösandet av 

de egna problemen som eleverna får i uppgift att genomföra i Safari 1A använder 

sig eleverna av det kreativa resonemanget. De behöver hitta på något nytt, de 

behöver kolla rimlighet och de behöver grunda det i matematiken. Vissa av 

eleverna väljer dock att använda sig av det imitativa och använder ett tidigare tal 

och kopierar det rakt av eller ändrar talen i uppgiften 

 

Läraren ska givetvis vägleda eleverna i arbetet med matematik men genom att 

endast förmedla liknande tal till eleverna riskerar undervisningen att gå miste om 

viktiga delar inom ämnet matematik. Lärare 1 talar för en variation i lärandet men 

vägleder sina elever med 53 procent. Hon kompenserar dock det till viss del 

genom att arbeta med liknande uppgifter inte likadana uppgifter i sitt arbete. Hon 

ställer även mycket frågor till sina elever för att uppmuntra det kreativa 

resonemanget hos eleverna.  Lärare 3 vägleder sina elever med 63 procent vilket 

även hennes val av lärobok, Safari 1A, kräver. Lärare 2 vägleder sina elever mest 

med 85 procent, något som kan bero på att hennes lärobok. Favorit 1A vägleder 

inte eleverna på egen hand utan kräver att läraren ska vägleda eleverna i arbetet. 

Favorit 1A blandar uppgifter av olika slag och sidorna bygger ofta inte på varandra 

till skillnad från de övriga två matematikböckerna. 

 
7.2.5 Uppgifterna utanför matematikboken – uppgifternas uppbyggnad  

 

Läraren behöver använda sig av matematiskt legitima förklaringar och kunnande 

om hur elever kan tänkas förstå dessa (Emanuelsson, 2001, s. 4). Flera 

undersökningar har visat att den viktigaste faktorn för skolans resultat inte är 

kursplanen eller läroböckerna utan läraren (Boaler, 2011, s. 36ff). Eleverna i Klass 

1 använder sig av korrekt matematiskt språk i klassrummet och arbetar med olika 

metoder samt uttryckssätt när de blir givna förklaringar. Talet, figurer, stickor, 

talkort, tallinjen och pengar är några exempel på material som används i Klass 1. 

Även Klass 2 och Klass 3 använder olika uttryckssätt för att skapa förståelse hos 

eleverna och göra matematiken och de tänkta övningarna greppbara. Klass 1 

arbetar med matematikboken som ett komplement till den övriga undervisningen 

inom ämnet matematik. För de lärare som använder egna idéer i sin undervisning 
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och inte endast lutar sig mot läromedlet blir matematikboken en rörlig ram för 

läraren att hålla sig till men som samtidigt kan modifieras efter behov (Löwing, 

2004, s. 88). I Klass 2 och Klass 3 används matematikböckerna som ledare i 

klassrummen och läroboken styr på så vis undervisningen och dess innehåll och 

lärarna blir i sin tur beroende av läromedlet i undervisningen (Löwing, 2004, s. 

88).  

 

Taluppfattning är ett av två kunskapsområden som har stor betydelse för elevernas 

förståelse av matematik och är i sin tur sammanvävt med all matematisk 

verksamhet (Johansson, 2009, s. 15). Taluppfattning och tals användning 

presenteras först under det centrala innehållet i Lgr11 och berör med sina sju 

punkter stommen i matematik och innebörden av matematikens olika tal, symboler 

samt räknesätt (Skolverket, 2011a, s. 63). God taluppfattning bygger på en 

förväntan att tal är meningsfulla helheter och att hanteringen av tal och resultat har 

betydelse och mening. Den som använder sig av ett varierat och flitigt kontrollerat 

arbetssätt för att prova rimligheter i numeriska resultat innehar en god 

taluppfattning (Reys, m.fl., 1995, s. 23). Eleverna i Klass 1, Klass 2 och Klass 3 

får alla arbeta med tal, uppfattandet och användandet av tal. Eleverna i Klass 1 

arbetar i helklass, halvklass, grupper, par och enskilt med en blandning av 

uppgifter. Läraren leder vissa av uppgifterna, vid andra tillfällen presenterar hon 

uppgiften och låter eleverna arbeta självständigt med viss stöttning och 

vägledning. Arbetet med talkort, stickor, pengar och tallinjen är några exempel på 

arbete med tal i Klass 1. Eleverna i Klass 3 arbetar även med pengar i arbetet med 

tal samt tallinjen. Klass 2 arbetar också med pengar men på ett annat sätt än de två 

andra klasserna, i Klass 2 arbetar eleverna med att köpa saker som har olika priser. 

Klass 1 och Klass 2 arbetar endast med pengars värde och olika typer av pengar. 

God taluppfattning behövs för att kunna bemästra uppgifterna som inkluderas i 

arbetet med tal (Reys, m.fl. 1995, s. 23). Det är lärarnas uppgift att utveckla 

elevens förmåga att uppfatta tal och använda dessa (Häggblom, 2000, s. 47). 

Jämförande och resonerande gällande placering på tallinjen och gissande av tal 

förekom under mina observationer. Talens uppbyggnad och ordning samt utseende 

hamnade i och med det i fokus. Eleverna fick ett givet ursprungsläge och fick 

sedan med hjälp av det givna materialet respektive de ledande orden från läraren 

finna sin plats på tallinjen respektive sitt tal i gissandet. Eleverna fick fundera över 

talens ordning och på så sätt tänka ut sin troliga plats på tallinjen. Enligt Piaget är 

logiskt tänkande en nödvändig egenskap för att kunna förstå tal (Häggblom, 2000, 

s. 48).  

 

Identifiering av antal och om talen är större eller mindre än ett angivet tal samt 

talordningen är något som eleverna i Klass 1, Klass 2 och Klass 3 får arbeta med, 

men på olika sätt. Klass 1 arbetar mer djupgående i ämnet och eleverna använder 

sig av ett korrekt matematiskt språk. Klass 2 och Klass 3 använder sig av ett mer 

vardagligt språk i sitt arbete med matematik inom området taluppfattning och tals 

användning. Klass 1 och Klass 3 arbetar båda med tallinjen och talens turordning. 

Klass 2 arbetar med tal inom ett bestämt talspann, muntligt där eleverna får gissa 

sig fram till det bestämda talet med hjälp av ledande information. Sortering och 

klassificering av föremål är en viktig del för barnet, dessa begrepp handlar om att 

barnet ska kunna identifiera skillnader och likheter mellan tings egenskaper och tal 

(McIntosh, 2008, s. 20). Klass 1 arbetar med föremål där eleverna får svara på 

givna frågor innan klassen får hjälpas åt att komma fram till de givna 
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frågeställningarna. Eleverna arbetar då med taluppfattning, resonemang, räknesätt 

och ord inom matematiken i en och samma uppgift. Både ting och tal symboliserar 

ett bestämt antal. Antalskonservation är ett matematiskt begrepp som innebär att 

barnet vet att den konstaterade mängden föremål inte förändras om föremålen 

flyttas eller räknas om samt att föremålens mängd inte är beroende av föremålens 

storlek eller avståndet mellan föremålen (McIntosh, 2008, s. 15). Lärare 1 låter 

eleverna arbeta med en uppgift för att sedan presentera den valda arbetsmetoden 

samt svaren för varandra. 

 
7.2.6 Sammanfattning och slutsatser  

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang” (Skolverket, 2011, s. 62).  Denna studie 

visar att eleverna i årskurs 1 och 2 får resonera matematiskt i arbetet samt utanför 

matematikboken, inom området taluppfattning och tals användning. Eleverna 

inleder sin matematik genom att använda ett imitativt resonemang, i och med att 

eleverna använder sig av de presenterade metoderna och strategierna inom ämnet 

matematik. Eleverna lär sig sedan att bemästra det kreativa resonemanget i och 

med att de använder sitt eget kunnande för att finna en egen metod och/eller 

strategi för att lösa en presenterad uppgift och utvecklar med hjälp av det sina 

matematiska kunskaper. Eleverna i Klass 1, Klass 2 och Klass 3 får alla chansen 

att arbeta med både imitativa och kreativa resonemang, det imitativa resonemanget 

är dock överrepresenterat i de tre klasserna. Det är en lätt väg att gå att kopiera en 

tidigare presenterad metod och/eller strategi. Det kräver ingen större 

tankeverksamhet hos lösaren av uppgiften. På s vis lär sig lösaren av uppgiften hur 

olika typer av uppgifter ska lösas. Om uppgifterna följer ett bestämt mönster och 

alltid liknar varandra inom de olika områdena sker lösandet på automatik och det 

egna tänkandet kopplas till viss del bort. Det kreativa resonemanget kräver att 

lösaren måste utnyttja sin matematiska förståelse för att kunna lösa en uppgift som 

uppfattas som ny för lösaren och argumentation för strategivalet bygger på inre 

matematiska egenskaper (ibid, s. 267–272). Lösaren måste funder över uppgiften 

samt hur denna kan lösas, vilket svar uppgiften bör ha samt hur man kan komma 

fram till ett lämpligt svar. Det kreativa resonemanget förekommer till viss del både 

i matematikböckerna som inom de övriga övningarna i klassrummen i de tre 

klasserna. Resonemanget och taluppfattning är centrala delar av denna studie, 

studiens innehåll har formats utefter studiens valda syfte och frågeställningar. 

Under fortsatt forskning följer förslag på hur man skulle kunna forska vidare inom 

ämnet matematik och taluppfattning.  
7.3 Fortsatt forskning  

 

Taluppfattning fyller en stor roll i elevers utvecklande av matematiska kunskaper 

och generar därför ett behov för vidare forskning i samband och samspel med 

problemlösning. Taluppfattning och problemlösning har stor betydelse för 

elevernas förståelse av matematik och dessa två delar av matematiken är 

sammanvävda med all matematisk verksamhet (Johansson, 2009, s. 15). 

Taluppfattning inkluderar arbete med tal, deras uppbyggnad och ordning samt de 

fyra räknesätten och rimlighetsbedömning. Problemlösning inkluderar strategier 

för problemlösning inom ämnet matematik samt matematiska formuleringar av 

frågeställningar, under det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1–3 (Skolverket, 
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2011a, s. 63ff). Den av matematikens 5 förmågor som återfinns i Lgr11 (ibid, s. 

63), är: 

 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 

2011a, s. 63).  
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matematik? 
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3. Anser du att det är lätt för dig att undervisa med hjälp av läroboken?  

 

4. Uppfattar du att eleverna har lätt för att lära sig matematik i och med arbete 

i läroboken? 

 

5. Uteblir delar av matematikens innehåll i och med arbete i läroboken? 

 

6. Behöver du som lärare strukturera upp ”egna uppgifter” som komplement 

till läroboken? 

 

7. Anser du att undervisningen som du genomför är fullständig för eleverna 

du undervisar? 

 

8. Hur ofta rättar du matematikböckerna? 

 

9. Vad vidtar du för åtgärder för att eleverna ska lära sig de presenterade 

metoderna och lära sig nyttja dem? 
 

9.2 Bilaga 2 – svar på intervjufrågor 

 
9.2.1 Lärare 1 

 

1. Jag tycker et är självklart att det är läroplanens kunskapskrav, förmågor 

och centrala innehåll som ska styra undervisningen.  

Jag använder läroboken som ett komplement till andra sätt att undervisa 

matematik på. Jag tänker att det är viktigt att variera metoder eftersom 

olika elever tillgodogör sig undervisningen på olika sätt.  För min klass blir 

arbetet i matteboken en form av mängd träning, efter att vi först har 

undersökt, experimenterat och samtalat om det vi upptäckt. 

 

2. Det är stor skillnad på matteböcker, i den mattebok jag använder tycker jag 

att mycket finns med, men vissa saker behöver jag komplettera med, t ex 

bråk och sannolikhet. 

 

3. Det skulle vara lätt om jag bara använde boken, men det är inte det jag vill 

med min undervisning. För mig är det viktigt att utmana eleverna på olika 

sätt och med olika metoder så jag föredrar det framför det enkla. 

 

4. Jag tror inte alla får en förståelse av att bara arbeta i lärobok, det måste 

finnas tillfälle att samtala, undersöka, prova. Risken finns att eleverna 

endast vill få ett rätt svar, göra så många sidor som möjligt, hur de gör eller 

tänker kommer i bakgrunden om de bara arbetar i mattebok. 

 

5. Det som inte finns med i den mattebok jag använder skulle utebli om jag 

endast använde matteboken, det är min uppgift att se till att alla delar av det 

centrala innehållet kommer med. 

 

6. Det gör jag för att tycker att det är viktigt att variera undervisningen, det är 

viktigt att göra det för att få med alla områden också. 
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7. Ja, eftersom jag hela tiden planerar utifrån det centrala innehållet, 

förmågorna och kunskapskraven i åk 3. 

 

8. Jag rättar aldrig med rödpenna och gör bockar eller skriver R. Jag tittar 

igenom de uppgifter eleverna gjort ca 2 ggr/vecka, för att upptäcka om 

någon inte förstått.  Det syns oftast genom att många liknande uppgifter 

inte lösts på rätt sätt. Är det många som inte förstått ungefär samma 

uppgifter så får vi arbeta mera för att de ska förstå, men på ett annat sätt än 

innan. Ibland låter jag två elever byta böcker och kontrollera om kamraten 

löst uppgifterna på rätt sätt. De får sedan hjälpas åt att lösa det som inte är 

rätt. Under tiden de arbetar går jag omkring och ställer frågor om hur de 

tänker, varför de skrivit på detta viset, ber dem förklara sitt 

tillvägagångssätt, jag uppmuntrar eleverna att prata med varandra när de 

arbetar med matte. 

 

9. Gemensam genomgång där jag tänker högt för att tydliggöra strategier, 

pararbete, samtal om strategier, undersöka olika sätt att tänka, arbete på 

whiteboards - eleverna redovisar hur de tänkt, mängdträning genom spel 

och matteboken, dator, gåtor och ledtrådar, ställer frågor under tiden 

eleverna arbetar, använder mig av variationsteorin, mm. 
 

9.2.2 Lärare 2 

 

1. Den ska inte styra undervisningen men jag tycker att den är en bra grund 

att utgå ifrån. 

 

2. Den täcker inte upp allt, vissa delar får man komplettera eller lägga till. 

 

3. Ja den underlättar. 

 

4. Den ger bra träning men det behövs genomgångar och att man diskuterar 

och arbetar praktiskt för att lära sig och förstå matematik. 

 

5. Om man enbart arbetar med läroboken så uteblir delar av matematikens 

innehåll. 

 

6. Ja den behöver kompletteras. 

 

7. Jag försöker att fånga alla elever men det är inte säkert att den är 

fullständig för alla. 

 

8. Jag försöker att kontrollera elevernas svar medan de arbetar. Däremot 

samlar jag inte in böckerna och ”rättar” så ofta. 

 

9. Jag försöker gå igenom metoder och olika sätt att tänka och arbeta vid flera 

tillfällen och på olika sätt för att lättare fånga upp alla elever och ge fler 

möjligheter att lära och förstå. 

 
9.2.3 Lärare 3 
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1. Läroboken är bra att ha som grund, men man behöver lägga in andra 

övningar också som ett komplement. 

 

2. Nej, man behöver komplettera med andra saker också. 

 

3. Ja, den är tydligt upplagd. 

 

4. Arbetet i läroboken behöver varvas med praktiska övningar och andra 

uppgifter. 

 

5. Man får komplettera med andra uppgifter och övningar vid sidan av 

läroboken. 

 

6. Ja. 

 

7. Försöker att få med alla delar och alla elever på allt, men en del elever 

skulle behöva mer enskild stöttning för att befästa kunskaperna ordentligt. 

 

8. Ett par gånger i veckan. (Varierar väldigt från en till flera gånger beroende 

på hur mycket tid jag har). 

 

9. En blandning av gemensamma och enskilda genomgångar, arbete i 

matteboken, praktiska övningar och spel, möjlighet till praktiskt material. 

 
9.3 Bilaga 2 – observationer  

 
9.3.1 Observationer av Lärare 1 i Klass 1 

 

Lektion 1: Eleverna inleder dagen med att läsa almanackan, gällande dagens 

datum. En elev får skriva dagens datum på tavlan med tal och en annan får berätta 

för klassen vad de två siffrorna står för (17/2 – 17:e dagen i den 2:a månaden). 

Sedan får en annan elev avläsa termometern över hur många grader det är ute, 

denne får sedan placera markören på den egentillverkade termometern (Lärare 1) 

på tavlan samt fylla i linjediagrammet som även det sitter på tavlan intill 

termometern. Därefter har eleverna tillsammans med Lärare 1 gemensam 

matematik i ringen och Lärare 1 ber eleverna att ta på sig ”matteglasögonen”. De 

arbetar med talen 11–20 samt vilket av talen som är ental respektive tiotal samt 

tallinjen. Lärare 1 inleder alltid sina lektioner med att punkta upp lektionens 

dagordning med punkter. Hon skriver även upp samt går igenom de olika 

momenten eleverna ska arbeta med för varje lektion, denna ruta är öva-rutan. 8 = 

åtta enkronor (åtta ental) 80 = åtta tiokronor (åtta tiotal). Tallinjen är en linje som 

består av tal som aldrig tar slut och som med andra ord är oändlig. Tallinjen 

förkortas endast vid användande, så att denne ska få plats i det bestämda rummet, 

på den bestämda platsen.  

 

Whiteboards samt pennor delas ut till eleverna. De ska nu öva sig på talen 11–20. 

Lärare 1 säger ett tal och eleverna skriver enskilt det efterfrågade talet på sina 

tavlor. Ingen av eleverna uppvisar osäkerhet eller eventuella svårigheter med den 

efterfrågade uppgiften. Därefter ber Lärare 1 eleverna att sudda ut sina svar. I nästa 

moment efterfrågar Lärare 1 talets grannar, hon säger ett tal och eleverna ska 
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enskilt skriva talets grannar på sina Whiteboards. Detta tar längre tid för eleverna 

och vissa av dem blir oroliga över att svara men lugnas av Lärare 1 att det inte är 

någon stress utan att alla skriver i sin egen takt och att man skriver de talen man 

själv tror är talets grannar. Lärare 1 upprepar talen som hon sagt och eleverna får 

på så sätt chans att kolla sina svar och tänka igen (fanns de som ändrade sina svar). 

Lärare 1 avslutar övningen med att fråga eleverna om vad de tyckte om övningen, 

om det var svårt och i så fall vad som de uppfattade som svårt/svårast. Talet 12 

skrivs på tavlan och eleverna hjälper Lärare 1 med att presentera talgrannarna till 

talet 12 (11 och 13).  

 

Eleverna får sedan i uppgift att placera tal på tallinjen i grupper. Varje grupp får en 

bunt med tal (11–20). Lärare 1 informerar att det är viktigt att tänka till och titta på 

tallinjen på tavlan och talen på korten. Grupperna består av 5–7 elever per grupp.  

 

Observationer från eleverna:  

 uppfattar avsaknaden av talet 13 (Lärare 1 ger dem det talet).  

 uppfattar att avståndet mellan talen måste vara större då talen ska fylla hela 

tallinjen 

 uppfattar att avstånden mellan talen ska vara lika stort 

 jämför tavlans tallinje och den egna tallinjen 

 uppfattar att tallinjen går från vänster till höger – inte höger till vänster 

 uppfattar att talen på tallinjen ska ha ett stigande värde – inte ett sjunkande 

 

Lärare 1:s resonemang i klassrummet är att låta eleverna tänka själva och ger dem 

chansen att fundera och tänka om många gånger med hjälp av ledande frågor men 

aldrig givande av det efterfrågade svaret. Barnen resonerar och diskuterar på ett 

intresserat sätt i arbetet med tallinjen och alla barnen är inkluderade, trots 

språksvårigheter (3 nyanlända med svenska som andra språk). Lärare 1 avslutar 

övningen med att tillsammans med eleverna sammanfatta övningen. Vad var det 

som var viktigt att tänka på samt vilka observationer de olika grupperna gjorde i 

sitt arbete med tallinjen.  

 

Därefter följer enskilt arbete i Matematikboken – Eldorado 1A. Lärare 1 inleder 

arbetet med att introducera övningarna i boken innan eleverna går till sina stolar 

för att arbeta. Eleverna blir ombedda att arbeta med sidorna 10, 11, 12 och 13 i 

läroboken. Lärare 1 går även igenom talkort (övningen de ska arbeta med efter 

läroboken). Eleverna arbetar enskilt i läroboken i ca 5–10 minuter, Lärare 1 ställer 

in specifik tid på timstocken som sedan ljuder när den bestämda tiden är till ända. 

Under arbetet med läroboken rör sig Lärare 1 runt i klassrummet och stöttar 

eleverna genom att fråga och vägleda med egna frågor gällande de uppstådda 

svårigheterna. När timstocken ljuder lägger alla eleverna ihop sina böcker och 

lägger de i lärobokslådan, framme vid tavlan i klassrummet. De går sedan oh sätter 

sig i ringen igen. Det fanns inte tid för talkorten denna lektion, men enligt Lärare 1 

är det bättre att ha extra övningar förberedda än att ha för lite övningar. Lärare 1 

och eleverna går igenom öva-rutan på tavlan och sammanfattar dagens lektion.  

 

Lektion 2: Eleverna inleder dagen med att läsa almanackan, gällande dagens 

datum. En elev får skriva dagens datum på tavlan med tal och en annan får berätta 

för klassen vad de två siffrorna står för (18/2 – 18:e dagen i den 2:a månaden). 
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Sedan får en annan elev avläsa termometern över hur många grader det är ute, 

denne får sedan placera markören på den egentillverkade termometern (Lärare 1) 

på tavlan samt fylla i linjediagrammet som även det sitter på tavlan intill 

termometern. Därefter arbetar eleverna i ringen med talraden, 1–100. Eleverna 

säger varsitt tal efter varandra och varje elev hinner säga 5 tal innan den sista i 

ringen säger 100. Sedan diskuterar Lärare 1 och eleverna gällande entalssiffran 

och om eleverna gjorde några observationer. Observationen var att Lärare 1:s tal 

alltid slutade på entalssiffran 0 (20-40-60-80-100). Elev 1:s tal slutade också alltid 

på entalssiffran 0 (10-30-50-70-90). Elev 2:s tal slutade på entalssiffran 7 (7-27-

47-67-87).  

 

Whiteboards delas ut. Elev 3 arbetar med pussel tillsammans med resurs i och med 

brist på förståelse i det svenska språket, en bit bort i klassrummet. De andra 

eleverna arbetar med räkne händelser i ringen tillsammans med Lärare 1. (1) 

Lärare 1: ”Moa har 14 kronor” (eleverna ska då rita upp 14 kronor). Lärare 1 

tipsar om att det är lättare om man grupperar sina tal, då man får lättare att 

överblicka summan. (2) Lärare 1: ”Hon får 5 kronor” (eleverna ritar/skriver). (3) 

Lärare 1: ”Hur mycket har hon då?” (eleverna skriver). (4) Lärare 1: ”Skriv på 

mattespråk”. Eleverna skriver M, Moa och/eller ritar en bild på en flicka. De 

använder pengar eller pinnar/streck för att rita ut först 14, sedan 5 och slutligen 19. 

Elev 4 berättar hur hen har gjort: (1) ritat 4 enkronor och 1 tiokrona. (2) ritat en 

femkrona. (3) skrivit talet 19. (4) skrivit talet 14 sedan additionstecknet (+) 

därefter talet 5 samt lika med tecknet (=) och slutligen talet 19. Nästa räkne 

händelse. (1) Lärare 1: ”Oskar har 15 kronor” (eleverna ritar/skriver). (2) Lärare 

1: ”Hur mycket fattas för att han ska ha 19 kronor?” (eleverna funderar, räknar, 

ritar och skriver). Elev 5 hjälper elev 6 med översättning från svenska till arabiska. 

Tre elever berättar samt visar upp sina tavlor för klasskamraterna. Elev 7: (1) ritat 

1 tiokrona och 5 enkronor. (2) har satt ett additionstecken (+) efter 15 kronorna 

hen ritat och därefter ritat 4 enkronor till samt skrivit ett lika med tecken (=) och 

slutligen 1 tiokrona och 9 enkronor. Hen räknade från talet 15 till talet 19 och fick 

4. Elev 8 och elev 9 gjorde på liknande sätt bara att de ritade på lite olika sätt, elev 

9 ritade 3 femkronor istället och Elev 8 ritade först upp att 1 tiokrona och 5 

enkronor var lika med 15 kronor. Elev 6 ritade på ett sätt som ingen annan, hen 

ritade en cirkel och satte talet 19 i den sedan ritade hen två cirklar under med 

streck till den försa cirkeln, i den första av de nedanstående cirklarna skrev hen 

talet 15 och i det andra talet 4. Tavlorna lämnas in och eleverna får i uppgift att 

arbeta 2 och 2 med talkort. Talkorten blandas och läggs upp och ner elev 10 och 

Lärare 1 visar. Elev 10 lyfter ett kort, Lärare 1 räknar sedan från talet kortet visar 

upp till och med talet 20. Därefter lyfter Lärare 1 ett kort och elev 10 räknar från 

kortets tal till och med talet 20. När högen är tom bandas korten igen och läggs 

åter upp och ner. Elev 10 lyfter ett kort och denna gång räknar Lärare 1 från 

kortets tal bakåt till talet 10, och så fortsätter det på samma sätt sitts högen är tom 

igen. Lärare 1 ställer timstocken på 5 minuter för denna övning och delar upp 

eleverna 2 och 2 innan övningen inleds. Eleverna arbetar på bra från kortens tal till 

talet 20, vissa av eleverna uppvisar osäkerhet när de ska räkna bakåt från kortets 

tal till talet 10. Eleverna han alla räkan både framåt och bakåt med talkorten. 

Lärare 1 går igenom sidorna eleverna ska arbeta i läroboken och poängterar att 

man arbetar så långt man hinner och att alla börjar på sidan 10 och jobbar framåt 

till och med sidan 14. Genomgång av tal tillsammans på tavlan: 

 



 

39 
 

15+1= 

 

13-1= 

 

18-15= 

 

16-11= 

 

Lärare 1 och eleverna för gemensamt resonemang och kommer fram till detta: 

Talet 15 har talet 16 som granne och genom att lägga till 1 (addera 1) får man 16. 

Talet 13 har talet 12 som granne och genom att ta bort 1 (subtrahera 1) får man 12. 

Lärare 1 använder sedan tallinjen och markerar talet 18 och talet 15 med föremål. 

Eleverna räknar sedan från talet 15 hur många hopp de behöver göra för att 

komma till talet 18 och kommer fram till att det är 3 hopp. Ord som skillnaden och 

differensen används i diskussionen av såväl Lärare 1 som eleverna. Lärare 1 tar 

bort markeringarna från talet 18 och talet 15 och markerar istället ut talet 16 och 

talet 11. Eleverna räknar sedan från talet 11 hur många hopp de behöver göra för 

att komma till talet 16 och kommer fram till att det är 5 hopp. Därefter arbetar 

eleverna enskilt till dess att timstocken ljuder.  

Pengaspelet presenteras för eleverna i och med att Lärare 1 visar hur de ska göra. 

Eleverna ska med hjälp av en tärning plocka enkronor, lika många enkronor som 

tärningen visar med sina prickar. Därefter ska eleverna växla (när de ser att de kan) 

från enkronor (10 stycken) till tiokronor (1 stycken). De spelar i halvklass, Lärare 

1 är med i den ena gruppen och resursen är med i den andra gruppen. Spelet 

fungerade bra och alla eleverna arbetade på och spelade utan svårigheter. Spelet 

var mycket uppskattat hos alla eleverna i klassen och alla inkluderades i denna 

övning. Lärare 1 avslutar lektionen med att sammanfatta vad eleverna arbetat med 

under lektionen.  

     

Lektion 3: Eleverna inleder dagen med att läsa almanackan, gällande dagens 

datum. En elev får skriva dagens datum på tavlan med tal och en annan får berätta 

för klassen vad de två siffrorna står för (19/2 – 19:e dagen i den 2:a månaden). 

Sedan får en annan elev avläsa termometern över hur många grader det är ute, 

denne får sedan placera markören på den egentillverkade termometern (Lärare 1) 

på tavlan samt fylla i linjediagrammet som även det sitter på tavlan intill 

termometern. 

 

Hemligt uppdrag – fyra elever får varsitt kort av Lärare 1. Det står saker skrivna på 

korten som eleverna inte får tala om, de får endast med hjälp av 6 röda bollar på 

tavlan visa sina kompisar med egna gula eller röda (valfritt) bollar. De sex bollarna 

på tavlan är uppdelade i en grupp på fem och en ensam för att eleverna har lättare 

för att se och uppfatta 5-grupper (Lärare 1). Elev 1 sätter upp tre gula bolla under 

de röda bollarna. Elev två gissar att det står; ”Du har hälften så många”. Det visar 

sig vara rätt och elev 1 tar bort sina gula bollar från tavlan. Elev 3 får ett kort och 

sätter upp sex bollar på tavlan. Elev 4 gissar att det står; ”Du har lika många”. Det 

visar sig vara rätt och elev 3 tar ner sina bollar från tavlan. Elev 5 (med stöd från 

Elev 6) läser kortet och sätter upp bollar på tavlan med Lärare 1:s hjälp (klassen 

sitter tyst och tålmodigt och väntar). Elev 7 gissar att det står; ”Dubbelt så många” 

(Elev 5 satte upp 8 bollar). Lärare 1 frågar om det stämmer, är det dubbelt så 

många? Klassen räknar bollarna Lärare 1 har satt upp för att sedan räkna hur 
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många bollar elev 5 satt upp på tavlan. De kommer fram till att 8 inte är dubbelt av 

sex och Lärare 1 frågar hur mycket som är dubbelt av 6 och får svaret 12 av 

eleverna. Lärare 1 frågar då om någon annan har en idé vad det kan stå på kortet 

som elev 5 fick!? Elev 8 gissar att det står; ”Du har två fler”. Det svaret visar sig 

vara rätt och elev 5 plockar bort sina bollar från tavlan. Elev 9 får ett kort och 

sätter upp 3 bollar på tavlan. Elev 10 gissar att det står; ”Du ar hälften”. 

Gemensamt resonemang – kan det vara rätt? – är det rätt? Resonemanget stämmer 

men det är inte vad som står på kortet, vad kan de annars stå frågar Lärare 1?! Elev 

11 gissar att det står; ”Du har 3 färre”. Det svaret visar sig vara rätt.  

 

Arbete med talkort och stickor i par. Arbete med talen 20–10, en elev drar kort den 

andre räknar från kortets tal till talet 20. Sedan byter de och när högen är tom gör 

de nästa övning. Nästa övning går ut på att bygga kortets tal med stickor, även här 

går talen från 10–20. En elev drar ett kort och den andre lägger upp talet med 

stickor sedan byter de. Övningen fortlöper till högen med talkort är tom. Lägger 

ihop och samlas i ringen. Lärare 1 går igenom några tal som står skrivna på tavlan 

tillsammans med eleverna.  

 

18–15 = 

 

18+1 = 

 

18–1 = 

 

16–11 = 

 

Lärare 1 använder subtraktion och addition i sina beskrivningar och introduktioner. 

Det gör även de flesta eleverna i hennes klass. Lärare 1 informerar att talraden kan 

användas för att lätt räkna ut det första talet. Hon placerar fingret på talet 15 och 

hoppar tillsammans med eleverna till talet 18, vilket innebar tre hopp vilket i sin 

tur ger talet 3 som svar. Gällande tal nummer 2 och nummer 3 använder sig Lärare 

1 och eleverna av talets grannar. Talet 18 har två grannar, talen 17 och 19, 17 är en 

mindre (subtraktion) och talet 19 är en mer (addition). Med det fjärde talet används 

samma teknik som det första. Lärare 1 placerar sig på talet 11 och hoppar samt 

räknar tillsammans med eleverna till talet 16 vilket innebär 5 hopp som i sin tur 

innebär talet 5. Skriver tillsammans subtraktion och Lärare 1 informerar om vad 

skillnaden blir om man skriver ett tal baklänges. I addition spelar det ingen roll 

men det gör stor skillnad i subtraktion. Lärare 1 skriver 15-3= på tavlan samt 3-

15= och frågar eleverna vad som händer om man skriver det sistnämnda?! Lärare 1 

visar med hjälp av tallinjen att talet blir minus (mycket mindre än svaret ska bli) 

och poängterar att det stora talet alltid ska stå först i ett subtraktionstal (tills annan 

matematik blir presenterad för dem). Eleverna arbetar 5–7 minuter i 

matematikboken för att sedan lämna in dessa och delas in i halvklass för att spela 

pengaspelet (presenteras under lektion 2). Lärare 1 går slutligen igenom öva-rutan 

på tavlan samt lektionens övningar och moment med eleverna efter att de städat 

undan pengaspelet och åter sitter i ringen.  
 
9.3.2 Observationer av Lärare 2 i Klass 2 
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Lektion 1: Lärare 2 samlar klassen på matten och arbetar med varor i form av 

leksaker och kostnader. Lärare 2 har ritat upp några leksaker på tavlan och hon har 

skrivit ett pris under varje leksak. Eleverna tillfrågas om hur många katter (en av 

leksakerna) de kan köpa för 12 kronor, en katt kostar 3 kronor?! Eleverna får räcka 

upp handen och svara, elev 1 svarar 4. Lärare 2 skriver upp talet 3 fyra gånger, 

med additionstecken mellan 3:orna (3+3+3+3) och avslutar med ett lika med 

tecken (=). Eleverna får sedan räcka upp handen och besvara, svaret blir 12. Lärare 

2 tar sedan ytterligare några frågeställningar gällande talet 12 och hur många 

bananer, hundar och ballonger man kan köpa för 12 kronor. Eleverna turas om att 

svara och alla svaren är korrekta. Alla pengarna blir i denna övning använda när 

det ska köpas leksaker. Sedan går Lärare 2 över till talet 11 och frågar på samma 

sätt men här blir det pengar över, då pengarna inte räcker till ytterligare en leksak. 

Även detta klarar eleverna utan svårigheter. Eleverna arbetar sedan med liknande 

uppgifter i sina matematikböcker på 2 sidor, därefter 1–2 matematiska lösblad för 

att sedan få arbeta med valfritt i klassrummet. Arbetet i matematikboken går bra 

för de flesta, arbetet med lösblad är individanpassat, uppfattas som bra för eleverna 

men lösbladen är uppskattade av flera av eleverna.  

 

Lektion 2: Lärare 2 samlar eleverna på mattan för samling och träning på tal och 

deras position inom talordningen. Lärare 2 tänker på ett tal och eleverna får turas 

om att gissa. Lärare 2 ”talet är inte större än 20”, elev 1 ”13”, Lärare 2 ”mer ä 13”, 

elev 2 ”17”, Lärare 2 ”mindre än 17”, elev 3 ”15”, Lärare 2 ”rätt”. Eleverna arbetar 

sedan med 2,5 sida i matematikboken. Sidorna i matematikboken innefattar arbete 

med huvudräkning. Efter att sidorna i matematikboken är genomförda arbetar 

eleverna med 1-2 lösblad vardera för att sedan arbeta med valfritt i klassrummet.  

 

Lektion 3: Lärare 2 samlar eleverna på matta för samling och träning på tal och 

deras position inom talordningen. Lärare 2 tänker på ett tal och säger ”talet är inte 

större än 50”, elev 1 ”20”, Lärare 2 ”större än 20”, elev 2 ”24”, Lärare 2 ”större än 

24”, elev 3 ”30”, Lärare 2 ”större än 30”, elev 4 ”47”, Lärare 2 ”mindre än 47”, 

elev 5 ”40”, Lärare 2 ”mindre än 40”, Elev 6 ”39”, Lärare 2 ”mindre än 39”, elev 7 

”33”, Lärare 2 ”större än 33”, elev 8 ”49”, Lärare 2 ”mindre än 49”, elev 9 ”35”, 

Lärare 2 ”mindre än 35”. Lärare 2 upprepar ”större än 33 men mindre än 35”. Elev 

10 ”34”, Lärare 2 ”Helt rätt, 34”.  

 

Lärare 2 meddelar eleverna att de ska träna tal ännu en gång innan det är dags att 

börja arbeta i matematikboken. Denna gång är talet inte större än 100. Elev 1 ”20”, 

Lärare 2 ”större än 20”, elev 2 ”89”, Lärare 2 ”mindre än 89”, Elev 3 ”83”, Lärare 

2 ”mindre än 83”, elev 4 ”81”, Lärare 2 ”mindre än 81”, elev 5 ”67” (Lärare 2 hör 

27), Lärare 2 ”mindre än 27” (elev 5 upprepar 67), Lärare 2 ”mindre än 67”, elev 6 

”18”, Lärare 2 ”större än 18”, elev 7 ”24”, Lärare 2 ”mindre än 24”, elev 8 ”22”, 

Lärare 2 ”Helt rätt, 22”. 

 

Lärare 2 har skrivit upp innan lektionen startade vilka sidor eleverna ska arbeta 

med. Det är tre sidor som gäller för alla. De som har sidor som det missat försöker 

jobba klart dessa med (tas normalt sett hem och jobbas klart vid behov). Eleverna 

arbetar på bra enskilt, de flesta hinner klart alla sidorna (en hann inte, hade varit 

borta veckan innan). När sidorna i boken var klara var det valfri aktivitet i 

klassrummet.  
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9.3.3 Observationer av Lärare 3 i Klass 3 

 

Lektion 1: Gemensam genomgång gällande tallinjen och hundratal. Lärare 3 frågar 

vart lapparna (med siffror) ska sitta. Eleverna räcker upp händerna. Den Lärare 3 

väljer får placera upp en av lapparna på tallinjen på tavlan samt förklara efter att 

klassen frågats om svaret stämmer. Alla streck på tallinjen fylls med siffror och 

därefter rabblas talen från 0–500 (0-100-200-300-400-500).  

Sedan liknande arbete med 50-150-250-350-450. 

Därefter levande tallinje – tal delas ut och eleverna ska ställa upp, de börjar med 

att gissa vem som ska stå först sedan fyller de övriga på. När alla är på plats räknar 

de tillsammans från första till sista talet på den levande tallinjen.  

Lärare 3 berömmer, och frågarom det var lätt/svårt samt vad som var lätt/svårt? 

Tallapparna lämnas in för att blandas för att sedan delas ut på nytt.  

Lärare 3 väljer ett tal och barnet med det talet ställer dig på mitten i klassrummet. 

Sedan fyller talgrannarna på häger och vänster sida osv. tills hela tallinjen är fylld. 

Sedan räknas talen från det första till det sista gemensamt. 

Lärare 3 berömmer, och frågarom det var lätt/svårt samt vad som var lätt/svårt? 

Gemensam genomgång mellan talhoppen mellan talen 99–100 samt 399–400. Inga 

barn uppvisar frågetecken! 

 

261                           400+70+2 

472                            200+60+1 

 

Genomgång av talen på tavlan. Barnen räcker upp handen och får berätta vad talen 

är. Sedan paras talen ihop (additionen tillsamman med heltalet).  

Pararbete, varje grupp får två blanka, vita papperslappar, den ene skriver ett heltal 

(ex. 376) och den andra skriver en addition till samma tal (ex. 300+70+6).  

Talet 307 skrivs upp på tavlan som exempel. Och barnen får förklara hur man 

delar upp talet/skriver det som en addition (300+0+7).  

Lapparna samlas in, blandas om och delas ut. 

Barnen får tyst gå runt i klassrummet och leta efter sin talkompis genom att de 

tydligt håller upp sin lapp med heltal eller addition. När alla paren är sammanförda 

igen samlas klassen i en ring tillsammans med Lärare 3 och alla paren får uppvisa 

amt berätta vilket tal samt addition de har. En avläsning blir felaktig på en lapp 

men rättas till snabbt av den berörda eleven annars utfördes uppgiften till punkt 

och pricka.  

Talet    _________ 439 _________ skrivs på tavlan och barnen blir ombedda av 

Lärare 3 att berätta talets talgrannar. Handuppräckning, första förslaget var att det 

skulle vara 10 steg mellan talen (429) Lärare 3 förklarar att talets grannar innebär 

att det är ett steg mellan talen. Händerna räcks upp och två korrekta svar framförs. 

Sedan skriver Lärare 3 talet  

_______ 299______ 

Genomgång och kom ihåg för barnen i och med byte av 100-tal. 99-100 och 299-

300. Korrekt besvarande av talets grannar. 

 

Lektion 2: Arbete i matematikböckerna. Böckerna delas ut och eleverna arbetar 

enskilt medan Lärare 3 rör sig i klassrummet, stryker tidigare fel som blivit 

korrigerade av eleverna samt stöttar och hjälper när svårigheter uppstår.  
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Lektion 3: Lärare 3 går igenom ett nytt kapitel i helklass. Eleverna sitter i sina 

bänkar och Lärare 3 står vid tavlan. Lärare 3 presenterar vad som menas med ental 

och tiotal och använder sig av uppritade 10-kronor och 1-kronor på tavlan. Hon 

ställer frågor om vilket tal som är tiotal och vilket som är ental (skriver ett tal på 

tavlan). Lärare 3 ritar sedan upp antalet tiokronor under tiotalet och enkronor 

under entalet. Lärare 3 gör några exempel på det på tavlan. Eleverna har alla fått 

en hög med tiokronor och enkronor för att själva kunna gruppera och dela in och 

dela upp de olika talen i tiotal, ental och heltal. Alla eleverna deltar i 

genomgången, trots att de är på olika sidor i matematikboken (många långt bak). 

Alla eleverna ska även arbeta med talen i matematikboken som berör det Lärare 3 

nyss arbetet gemensamt med dem. De eleverna som är på denna sida i boken gör 

de bestämda talen sedan Pengaspel (enkronor, femkronor, tiokronor, tjugolappar, 

femtiolappar och hundralappar) eleverna turas om att slå med tärningen och 

plockar antalet pengar som tärningarna visar (spelar med 2 tärningar) eleverna 

växlar upp till större pengar (kronor/sedlar) allteftersom när de kan och först till 

100 kronor vinner. De eleverna som är länge bak i boken arbetar klart sidorna som 

tillhör det genomgångna arbetsområdet för att sedan g tillbaka i sin matematikbok 

för att arbeta vidare med de sidorna de har kvar. 

 
9.4 Bilaga 4 – Exempel på imitativa- och kreativa resonemang från 
matematikböckerna 

 

I denna bilaga uppvisas skillnaden mellan imitativa och kreativa resonemang 

utifrån matematikboken. De imitativa uppgifterna utgår utifrån metoder som 

matematikboken presenterar medan de kreativa uppgifterna utgår från eleven och 

dennes egen förmåga att resonera sig fram till en passande metod i lösandet av den 

uppvisade uppgiften.  

 
9.4.1 Favorit 1A 

 

Imitativt resonemang  Kreativt resonemang 

     

   
(Ristola, m.fl., 2012, s. 34)  (Ristola, m.fl., 2012, s. 59 

På sidan 34 i Favorit 1A (Ristola, m.fl., 2012, s. 34) visas först en bild med fyra 

äpplen på varje sida av ett lika med tecken (=) och under dem står talet 4 = 4. 

Därefter följer en rad med korgar med äpplen och under dem får eleven i uppgift 
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att kopiera (skriva av) lika med tecknen i rutorna. Slutligen får eleven i uppgift att 

rita rätt antal äpplen i den tomma rutan intill de tre äpplena, med talet 3 = 3 under. 

Talen på denna sidan innefattar endast för eleven att kopiera metoderna som redan 

är uppvisade och innebär därför att eleven använder det imitativa resonemanget.  
 

På sidan 59 i Favorit 1A (Ristola, m.fl., 2012, s. 59) visas fyra räkneberättelser, där 

eleverna själva ska skriva talet till de olika räkneberättelserna. Den första 

innefattar katter, den andra grodor, den tredje talgoxar och den fjärde kycklingar. 

Till den första räkneberättelsen samt den fjärde lyder informationstexten: ”Berätta 

om bilderna. Skriv additionen”. Till den andra och den tredje räkneberättelsen 

lyder informationstexten endast: ”Berätta om bilderna”. Den andra och tredje 

räkneberättelsen inkluderar arbete med subtraktion (vilket bilderna tydligt visar) 

men det finns ingen informations text eller bild som visar hur eleven ska göra eller 

tänka i arbete, eller för den delen vilket räknesätt som ska användas. Längst ner på 

sidan är det fyra tal upp radade med informationstexten: ”Addera”. Talen på denna 

sida kräver att eleven tänker själv och med hjälp av avkodning av bilder och sitt 

egna kunnande inom ämnet matematik kommer fram till ett tal som har samma 

svar som den sista bilden uppvisar. Eleven använder sig därför av ett kreativt 

resonemang i arbetet med talen på sidan 59 i Favorit 1A.  
 
9.4.2 Eldorado 1A 

 

Imitativt resonemang   Kreativt resonemang 

 

   
(Olsson, Forsbäck, 2015, s. 14) (Olsson, Forsbäck, 2015, s. 8) 

 

På sidan 14 i Eldorado 1A (Olsson, Forsbäck, 2015, s. 14) är sex hand par 

uppritade med lila prickar under händerna och med färgade kulor i händerna, varav 

en av händerna är stängda. Under de lila prickarna är även ett tal uppritat, 

bestående av tre rutor, i den översta rutan står talet fem skriven och i den vänstra 

rutan (under talet 5) står talet fyra skrivet och intill den, i rutan till höger står talet 

ett skrivet. De tre rutorna visar att 4+1=5. De lila prickarna är uppdelade, ett streck 

är draget så fyra prickar på vänster sida och en prick på höger sida. I den högra 

handen ligger fyra målade kulor. De övriga fem hand paren är lik det första med 

undantag från att inga tal är skrivna i rutorna under talet fem och inget streck är 

draget mellan de lila prickarna. Informationstexten lyder: ”Rita streck. Skriv tal så 

de stämmer”. Det finns även en bild uppe i sidans högra hörn med två barn, en 

öppen och en stängd hand med kulor, där flickan säger; ”Jag har fem tillsammans” 
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(i den öppna handen ligger det fyra målade kulor) pojken svarar: ”Då har du gömt 

en”. Eleverna behöver endast kopiera metoden som de blivit given i kombination 

med bilden på sidans högra hörn, informationstexten samt gestaltandet av det 

första hand paret. Eleven löser uppgiften med hjälp av det imitativa resonemanget.  

 

På sidan 8 i Eldorado 1A (Olsson, Forsbäck, 2015, s. 8) innefattar arbete med en 

tärning. Första delen av sidan utgörs av det imitativa lärandet i och med att eleven 

med hjälp av katten blir visad att antalet prickar på tärningen hör ihop med de 

olika skrivna talen, mellan tärningarna. Exemplet visar att fem prickar på tärningen 

hör ihop med talet fem. Nästa steg för eleven är att med hjälp av tärningen skapa 

ett stapeldiagram. Även här har katten hjälpt till att skriva talet sex i 

stapeldiagrammet vilket utgör att eleven ska använda sig av det imitativa 

resonemanget till viss del i utförandet av uppgiften. Informationstexten lyder: ”Slå 

med tärningen många gånger. Skriv tärningens tal ovanför rätt tal. Vilket tal tror 

du vinner?”. Begreppet många gånger kan vara olika beroende på vem som 

tillfrågas och i och med att eleven tillfrågas att gissa när det kommer till vilket tal 

som vinner, innan denne har gjort själva uppgiften gör uppgiften kreativ. 

Uppgiften avslutas med att eleven ska avläsa stapeldiagrammet och därefter 

besvara vilket tal som vann.  

 
9.4.3 Safari 1A 

 

Imitativt resonemang   Kreativt resonemang  

 

    
(Falck, m.fl., 2011, s. 26)  (Falck, m.fl., 2011, s. 43) 

 

På sidan 26 i Safari 1A (Falck, m.fl., 2011, s. 26) uppvisas 12 par med tärningar. 

Informationstexten lyder: ”Rita färdigt så det blir lika många”. Mellan varje par 

tärningar finns ett lika med tecken (=). En penna har målat i en prick på den första 

tärningen som bara har en röd prick till motsats till tärningen på den andra sidan av 

lika med tecknet. Informationstexten och pennan som målat i en prick på första 

tärningen visar vilken metod (hur uppgiften ska utföras) vilket i sin tur innebär att 

eleven använder sig av det imitativa resonemanget i lösandet av uppgiften. De två 

efterföljande uppgifterna på sidan 26 liknar den första men inkluderar skrivna tal 

istället för prickar. Även dessa uppgifter inkluderar ett lika med tecken (=) mellan 

talen. Den andra uppgiften har informationstext: ”Skriv = där det är lika”. Det 

första talet i denna uppgift är utskrivet ”2 = 2” och visar på att talen på höger och 

vänster sida av lika med tecknet ska vara lika dana (se lika dana ut). Det visar då 

att om talen inte ser lika stora ut så är det även inte lika stora. Eleven använder sig 
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även här av informationstexten och det första talet och löser uppgiften med hjälp 

av det imitativa resonemanget. Den tredje uppgiften skiljer sig lite från den andra 

uppgiften, då denna saknar tal på ena sidan av lika med tecknet, där eleven själv 

ska skriva rätt tal på det tomma strecket. Informationstexten lyder: ”Skriv så det 

blir lika”.  Eleven använder sig av metoden som denne blivit presenterad i arbetet 

med den andra uppgiften för att lösa den tredje, där denne kopierar talet från ena 

sidan för att skriva ett likadant tal på det tomma strecket på andra sidan av lika 

med tecknet. Eleven använder sig av samma metod i lösandet av den andra och de 

tredje uppgiften och använder sig likaså av det imitativa resonemanget i lösandet 

av den tredje uppgiften på sidan 26 i Safari 1A.  

 

På sidan 43 i Safari 1A (Falck, m.fl., 2011, s. 43) får eleven i uppgift att konstruera 

en egen räknesaga till talet 1+3 för att sedan berätta den för en kompis som i sin 

tur får försöka lösa uppgiften efter att denna har hört räknesagan. Eleven använder 

sig av sitt egna kunnande i konstruerandet av räknesagan och blir inte given något 

svar till talet 1+3. Eleverna använder sig av det egna kunnandet inom ämnet 

matematik för att lösa den givna uppgiften och använder sig därav det kreativa 

resonemanget i lösandet av uppgiften, längst ner på sidan 43 i Safari 1A.  

 
9.5 Bilaga 5: I – Lärare, I – Matematikboken och K 

 

I denna bilaga uppvisas skillnaden mellan de två delarna av det imitativa 

resonemanget, I – Lärare (imitativt utifrån lärarens presenterade metoder) och I – 

Matematikboken (imitativt utifrån matematikbokens presenterade metoder) samt K 

(det kreativa resonemanget). I – Lärare utgår från en metod som läraren presenterat 

för den enskilda eleven eller klassen. I – Matematikboken utgår från en metod som 

matematikboken presenterat för den enskilda eleven.   

 

 
9.5.1 I - Lärare 

 

Lärare 2 samlar klassen på matten och arbetar med föremål i form av leksaker och 

deras kostnader. Lärare 2 har ritat upp några leksaker på tavlan och hon har skrivit 

ett pris under varje leksak. Eleverna tillfrågas om hur många katter (en av 

leksakerna) de kan köpa för 12 kronor, en katt kostar 3 kronor?!  

 

Eleverna får räcka upp handen och svara, elev 1 svarar 4. Lärare 2 skriver upp talet 

3 fyra gånger, med additionstecken mellan 3:orna (3+3+3+3) och avslutar med ett 

lika med tecken (=). Eleverna får sedan räcka upp handen och besvara, svaret blir 

12. Lärare 2 tar sedan ytterligare några frågeställningar gällande talet 12 och hur 

många bananer man kan köpa för 12 kronor sedan hur många hundar man kan 

köpa för 12 kronor och slutligen hur många ballonger man kan köpa för 12 kronor. 

Eleverna turas om att svara och alla svaren är korrekta. Alla pengarna blir i denna 

övning använda när det ska köpas leksaker. Sedan går Lärare 2 över till talet 11 

och frågar på samma sätt hur många leksaker av angiven form som kan köpas för 

11 kronor. Eleverna upptäcker i räknandet att pengarna inte räcker till lika många 

leksaker som men här blir det pengar över, då de 11 kronorna inte räcker till lika 

många leksaker som de 12 kronorna gjorde. Eleverna upptäcker även att det blir 

pengar kvar i och med att pengarna inte räcker till en ytterligare leksak. Allt arbete 

med lösandet och räknandet sker tillsammans med Lärare 2.  



 

47 
 

 

Eleverna arbetar sedan med liknande uppgifter i sina matematikböcker på 2 sidor, 

därefter 1–2 matematiska lösblad som även dessa inkluderar liknande uppgifter för 

att sedan få arbeta med valfritt i klassrummet.  

 

  
(Ristola, m.fl., 2012, s. 74)  (Ristola, m.fl., 2012, s. 75) 

 

Lärare 2 arbetade på mattan med eleverna med pengar och med att avläsa 

prislappar och prislapparnas värde i pengar. Sidorna 74 och 75 i Favorit 1A 

(Ristola, m.fl., 2012, s. 74–75) inkluderar ett liknande arbete. Skillnaden är att 

Lärare 2 använde leksakerna och adderade deras värde (kostnad) för att komma 

fram till en önskad summa. I Favorit 1A blir eleverna givna en utvald summa för 

att sedan köpa en utvald vara för en utsatt summa och använder på så vis 

subtraktion i arbetet istället för addition. Eleverna använder sig dock av kunnandet 

och metoderna de blivit givna av Lärare 2 i arbetet på mattan i lösandet av 

uppgifterna i Favorit 1A på sidan 74 och 75 vilket innebär att eleverna kopierar en 

metod som de blivit givna av läraren i arbetet med en uppgift, vilket i sin tur 

innebär att eleverna använder det imitativa resonemanget utifrån läraren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.5.2 I – Matematikboken  
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(Falck, m.fl., 2011, s. 6)  (Falck, m.fl., 2011, s. 6)  

 

Kängurun Trixi visar eleverna som arbetar i Safari 1A hur man skriver de fem 

första räknetalen (1–5) samt kombinerar talen med symboler i form av målade 

bollar i olika färger till varje tal.  

 

Uppgifterna som följer på sidan 6 innefattar att med hjälp av Trixies skrivna tal 

och målade bollar ringa in rätt tal till de två bilderna, skriva de två talen i rutorna, 

tal 1 och tal 2 samt slutligen återigen skriva ratt tal i rutorna till de tre bilderna 

längst ner på sidan 6. De efterföljande sidorna innefattar även de arbete med de 

fem talen på ett liknande sätt som Trixie har uppvisat överst på sidan 6.  

 

     
(Falck, m.fl., 2011, s. 7)      (Falck, m.fl., 2011, s. 8)      (Falck, m.fl., 2011, s. 9)  

 

Med hjälp av instruktionerna eleven blir given av Trixie överst på sidan blir eleven 

given en instruktion om hur denne ska göra i lösandet av de givna uppgifterna på 

sidorna 6–9 i Safari 1A. Trixie är en påhittad figur som är med och förklarar och 

visar på metoder i Safari 1A och i och med att Trixie ger eleven en metod att 

använda i lösandet av uppgiften använder sig eleven av det imitativa resonemanget 

utifrån läroboken.  

 

 

 
9.5.3 K 
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Lärare 1 delar ut whiteboards och berättar för eleverna att de ska arbeta med 

räknehändelser. Lärare 1 berättar även att eleverna själva strukturerar uppgiften, 

valet av figurer och föremål. Lärare 1 poängterar dock att eleverna ska använda sig 

av mattespråk och tipsar om att det kan underlätta att gruppera tal då det kan vara 

lättare att få överblick över talen på det sättet. Lärare 1 talar tydligt och eleverna 

skriver/ritar/antecknar. Räknehändelsen är uppdelad i fyra steg: 

 

1. Lärare 1: ”Moa har 14 kronor” 

2. Lärare 1: ”Hon får 5 kronor” 

3. Lärare 1: ”Hur mycket har hon då?” 

4. Lärare 1: ”Skriv på mattespråk” 

 

Eleverna använder olika uttrycksformer, bilder och tecken i sitt lösande av 

räknehändelsen. Moa gestaltas med M, Moa och/eller en bild av en flicka. Som 

symbol för pengarna som Moa har, Moa får och Moa har totalt använder eleverna 

pengar och/eller pinnar/streck för att rita ut 14, 5 och slutligen 19. En elev 

uppvisar att han i steg 1 har ritat fyra enkronor och en tiokrona, i steg 2 en 

femkrona, i steg 3 skrivit talet 19 och i steg 4 skrivit talet 14 sedan ett 

additionstecken (+) därefter talet 5 samt lika med tecknet (=) och slutligen talet 19.  

 

Lärare 1 ger eleverna instruktioner att eleverna ska skriva på sina whiteboards 

samt att de ska använda mattespråk. Hon tipsar även om att eleverna kan gruppera 

sina tal för att lättare få en överblick över talet, men Lärare 1 ger inga direkta 

direktiv om hur eleverna ska lösa uppgiften, vilka metoder de får använda om de 

måste rita fina bilder eller skriva korrekt och fina tal i lösandet av uppgiften. Det är 

endast svaret som ska stå på mattespråk, som slutprodukt när uppgiften är löst. I 

och med att Lärare 1 låter eleverna lösa uppgiften på egen hand med hjälp av deras 

egna, individuella kunskaper inom ämnet matematik tillåter Lärare 1 eleverna att 

använda det kreativa resonemanget av lösandet av uppgiften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


