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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp 
och vilka strategier de använder för att lösa matematiska uppgifter samt hur de utvecklat denna praktik. 
Denna kunskap kan vara ett stöd för speciallärare/specialpedagoger i arbetet med att stötta både elever 
och lärare i den kunskapande processen, både i verksamheten samt vid kartläggning på individ- och 
gruppnivå. Inledningsvis beskrivs författarnas ingång i ämnet och hur forskning visat att matematiska 
samtal och ökad kunskap om elevers förståelse av matematik kan leda till bättre anpassad undervisning. I 
bakgrunden presenteras vidare forskning med relevans för området där två centrala områden är olika sätt 
att lära och matematikundervisningens utformning och kritiska moment. Metoden i studien är en 
kvalitativ forskningsmetod, en kombination av semistrukturerad intervju och observation av hur elever i 
åk 6 beskriver sina strategier när de löser uppgifter inom områdena taluppfattning och aritmetiska 
operationer samt problemlösning. Resultatet visar på att de intervjuade eleverna använder sig av olika 
strategier, en del av dem multimodala och att de i olika grad är medvetna om dessa val av strategier. 
Resultaten analyseras även i relation till en tolkning av Bronfenbrenners ekologiska systemteorin och 
KASAM. Fokus ligger på hur lärandet påverkas av individ-, micro- och chronoszonen. Subtraktions- och 
divisionsuppgifter är begripliga, hanterbara och meningsfulla för de flesta. Däremot så sjunker KASAM-
värdet för uppgifter med bråk- och decimaltal samt vid problemuppgifter. Detta diskuteras vidare i 
diskussionen och relateras till viktiga personer och sammanhang som påverkar elevens lärande. Sist 
presenteras förslag på implikationer av resultatet på hur speciallärare och specialpedagoger kan använda 
sig av resultatet på individ-, grupp- och organisationsnivå genom en presentation av en utvidgad modell 
av den didaktiska triangeln och ett förslag på kartläggningsanalys på individ- och gruppnivå. 
Avslutningsvis föreslås vidare forskningsuppslag om vilken roll specialpedagogen/specialläraren ska 
spela för att så många som möjligt ska kunna följa den ordinarie undervisningen, då den behöver vara 
differentierad för att stimulera så många som möjligt.  

      

Nyckelord:  ekologisk systemteori, kartläggning, KASAM, matematik, strategier, speciallärare, 
specialpedagog 
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1 INLEDNING 
Hur lärande hos en individ sker är komplext och beror på många olika faktorer, både yttre miljöfaktorer 
och inre faktorer hos individen själv. Det har forskats mycket om sociala interaktioner i skolan, lärarens 
roll och hur lärande sker. Återkommande är vikten av att man som lärare lär känna sina elever för att på 
så sätt kunna sätta sig in i hur de tänker (Jakobsson & Nilsson, 2011; Kutscher et al., 2017; Mönks & 
Ypenburg, 2009). Ett problem är dock att lärare ofta har ont om tid till att föra samtal med elever 
(Graham, 2008) vilket skapar en försvårande paradox mellan teorin och möjligheten att genomföra denna 
i praktiken. Det är ett generellt problem i skolan men i denna studie inriktar vi oss mot elevers lärande 
inom matematik. Detta med fokus på länken mellan elevers beskrivning av sin förståelse av matematik 
och möjligheter till utvidgat lärande. Skulle undervisningen kunna tillrättaläggas bättre om vi får en större 
insikt i våra elevers förståelse av matematik? Kan det vara så att elever anses ha inlärningssvårigheter när 
det egentligen handlar om att läraren inte vet hur eller i vilken grad eleverna förstår, vilket leder till att det 
är undervisningen som ger eleven svårigheter att förstå eller visa vilken förståelse de innehar? Elevers 
behov är varierande och det kan ställa till problem för dem och dess omgivning, om de visats i en miljö 
som är strukturerad för en typ av undervisning som inte passar dem. Grandin (2007) menar att människor 
bearbetar information på olika sätt med hjälp av olika tankemönster. Det finns människor som framförallt 
tänker i bilder, andra som tänker i ljud medan vissa är mer språkligt lagda. Historiskt sett har man sett 
kategoriskt på elevers svårigheter där felet ofta tenderar att läggas på eleven (Persson, 2013). Ett annat 
synsätt är dock att istället för att se individen själv som ett hinder för det egna lärandet se individens 
styrkor utifrån ett relationellt förhållningssätt (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det kan 
innebära att uppmärksamma att det kan vara kraven i miljön som framkallar svårigheterna, även kallat 
kritiskt förhållningssätt (Nilholm, 2003). Förändringen i synsätt på elevers olika sätt att fungera har 
utvecklats från att elever ansetts ha funktionshinder via att de istället anses ha en funktionsnedsättning till 
det begrepp som börjat få spridning där eleverna istället anses ha en funktionsvariation (NE, 2011).  

I denna studie är fokus elevernas beskrivning av sin förståelse av olika begrepp och deras strategier vid 
lösningar av uppgifter i matematik. Detta är ett självständigt pararbete under sista terminen för 
specialpedagoger respektive speciallärare med inriktning matematik. Vi som skriver arbetar med särskilt 
stöd på mellanstadiet respektive högstadiet och därtill undervisar båda i bland annat ämnet matematik. Vi 
ser det specialpedagogiska arbetet som en katalysator i skolverksamheten för att stimulans, anpassningar 
och särskilt stöd ska komma igång, fortgå och utvärderas. Detta så att så många elever som möjligt ges 
möjlighet att uppnå statens uppställda kunskapskrav. Vi har diskuterat, skrivit och genomfört alla delar i 
uppsatsen tillsammans eller i samråd med varandra. Vissa delar av detta arbete är hämtat och omarbetat 
från tidigare uppgifter vi arbetat med under vår utbildning på MDH.  

1.1 Disposition	
I kommande bakgrund presenteras de centrala begreppen, studiens förankring i styrdokumenten, det 
aktuella forskningsområdet samt de studier som inspirerat till denna uppsats. Därefter följer de teoretiska 
utgångspunkterna, syfte och frågeställningar samt metodgenomgången. Resultaten delas upp efter 
frågeställningarna och avslutas med en analys av resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 
Diskussionen är uppdelad i en resultat- samt en metoddiskussion. Uppsatsen avslutas med reflektioner 
över hur resultaten kan implementeras i skolverksamheten och ger förslag på vidare forskning. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden redovisas först några centrala begrepp, sedan relevanta styrdokument för denna studie och 
därefter följer en forskningsgenomgång inom fokusområdet. Därefter följer de teoretiska 
utgångspunkterna som legat till grund för denna studie och som bidrar till hur resultatet kan förstås. 
Avslutningsvis redovisas syfte med denna studie med tillhörande frågeställningar. 

2.1	Centrala	begrepp	
Några centrala begrepp i denna uppsats är perception, kognition och strategier som alla är avgörande för 
lärande. Perception definieras i psykologilexikon (Egidius, 2008) som processen som sker när vi uppfattar 
oss själva, andra och vår omvärld genom händelser och meddelanden. Kognition definieras enligt 
Nationalencyklopedin (2019) som “de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap 
hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas bl.a. varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, 
problemlösning och uppmärksamhet.” Dessa två leder till att man använder sig av olika strategier. 
Strategi definieras enligt kognitionsforskningen som “En metod att i tanken uppnå ett mål genom att 
successivt applicera olika tankeoperationer. Kognitiva strategier förekommer i samband med 
problemlösning och beslutsfattande samt vid inkodning och framplockning av minnesinformation.” (NE, 
2019). 

2.2	Styrdokument	
Examensförordningarna för speciallärare respektive specialpedagoger (SFS 2011:186, SFS 2007:638) 
innehåller till stor del likartade formuleringar och skiljer sig bara något åt på ett fåtal punkter. Några delar 
av examensordningarna som är gemensamt för båda examina och som gör denna studie relevant för båda 
yrkesgrupper är att man både som speciallärare och specialpedagog ska kunna “visa förmåga att 
självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med 
målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2011:186, s. 9; SFS 2007:638, s. 5). Detta 
kan ses som relevant i förhållande till denna studie då man utifrån utökad kunskap om elevernas förståelse 
kan bidra med kunskap som är viktig vid arbete med att möta behoven hos alla elever. Dessutom kan 
denna studies betydelse för speciallärare och specialpedagoger motiveras med att både speciallärare och 
specialpedagog även ska kunna “visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” 
(SFS 2011:186, s. 9; SFS 2007:638, s.5). Här är fokus på utvecklandet av lärmiljön, vilket exempelvis 
kan vara den ordinarie matematikundervisningen som skulle kunna utvecklas genom att anpassas på ett 
tydligare sätt till fler elevers behov och möjligheter. Detta genom utvidgad kunskap om olika elevers 
förståelse av matematik. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står att läsa följande som 
också är av betydelse utifrån denna studie. “Vi tror och deklarerar att … (...) varje barn har unika 
egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, utbildningssystemen skall utformas och 
utbildningsprogrammen genomföras på̊ sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och 
behov tillvaratas” (ibid, s.11). Utökad kunskap om elevers olika tankesätt kan möjliggöra en undervisning 
som tillvaratar och bemöter fler elevers behov och egenskaper. Det är rektors ansvar att undervisningen 
och elevhälsans verksamhet utformas så att alla elever får ledning och stimulans. Elevhälsan ska enligt 
skollagen § 25 innehålla specialpedagogisk kompetens och att den ska omfattas av specialpedagogiska 
insatser som i första hand ska vara förebyggande och främjande (Skollagen, 2010:800). Elevhälsan ska 
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stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan 
därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Vidare 
finner vi relevans för vår studie även i kursplanen för matematik “Genom undervisningen i ämnet 
matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att… (...) 
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, ...” (Lgr 11, s. 55). Det är 
viktigt att vara medveten om hur olika elever beskriver sitt sätt att tänka inom matematiken för att kunna 
fånga dem och kunna förklara begreppen för dem på ett sätt så det blir begripligt, hanterbart och 
meningsfullt. I kunskapskraven för ämnet matematik står det även att eleven ska kunna lösa problem med 
strategier, metoder och modeller (Lgr 11).  Däremot specificeras inte vilka dessa strategier, metoder och 
modeller bör vara vilket motiverar denna studies relevans utifrån att man rimligen bör kunna ta hänsyn till 
elevers olika sätt att beskriva sin förståelse av matematik vilka innefattar strategier, metoder och modeller 
som eleven använder sig av. I denna studie använder vi oss i första hand av begreppet strategier. 

2.3	Forskningsgenomgång	
I denna forskningsgenomgång redovisas områden med relevans för elevers lärande och förståelse av 
matematik. Både individuella- och miljörelaterade faktorer av betydelse för lärande i matematik samt 
matematikundervisningens utformning och kritiska moment i den samma. Matematiska samtal 
presenteras som metod för att uppmärksamma elevers lärande och förståelse av olika moment i 
matematik. Avslutningsvis redovisas några studier som inspirerat genomförandet av denna studie. 

2.3.1	Förutsättningar	för	lärande	
Hjärnan utvecklas under hela livet och det är viktigt att ta hänsyn till att alla elever inte är på samma 
utvecklingssteg bara för att de innehar en viss ålder. Forskning har visat att det bland tioåringar kan skilja 
sex till åtta år i utvecklingen mellan barn i en klass (Engström, 2015; Klingberg, 2011). Koncentration, 
uppmärksamhet, organiseringsförmåga, igångsättning, språkförståelse, abstraktion, socialt samspel och 
motorik är funktioner som behöver fungera väl för att skolgången ska fungera utan problem. Dessa 
funktionsvariationer är viktiga att ta hänsyn till vid allt lärande och vid planering och organisation av 
undervisning.  

Två centrala begrepp när man talar om lärande är perception och kognition. Information tolkas på olika 
sätt av olika individer. En perceptionsvariation kan vara att man uppfattar ljus och ljud på olika sätt och 
det kan också variera från dag till dag beroende på hur man mår. Perceptionen kan även vara fördröjd hos 
vissa individer vilket leder till långsammare reaktion. Man kan även ha svårigheter att samordna sina 
sinnesintryck och hyper- eller hyposensitivitet leder ofta till att eleven ta in mycket detaljerad information 
av t ex ljud eller bilder (Kutcher, 2016). Kognitionen är starkt kopplad till perceptionen varierar från 
individ till individ. Det finns människor som ser omvärlden som detaljer som pusslas ihop till en helhet 
medan andra istället ser helheten men kan missa detaljer (Attwood, 1998; Von Károlyi, Winner, Gray & 
Sherman, 2003).  Forskning har även visat att det finns exempel på individer som tänker i bilder och 
andra i strukturer (Bókkon, Mallick & Tuszynski, 2013; Kunda & Goel, 2010). Det gör att olika individer 
upplever samma situation på olika sätt. Kognition är starkt förknippat med begåvning. Begåvning är ett 
omtvistat begrepp (Axelsson, 2012).  
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Svagbegåvade som ligger mellan IQ 70–85 har svårt att uppnå flera av kunskapskraven vilka idag kräver 
att man ska kunna analysera och reflektera (Lgr11), vilket kräver abstrakt tänkande och är det som dessa 
elever har svårt för. Även särbegåvning kan leda till svårigheter vid lärande i matematik då skolan inte är 
utformad för denna typ av tänkande (Liljedahl, 2017). De särbegåvade är i behov av variation för att inte 
bli uttråkade och repetitionsuppgifter dödar deras motivation (Wallström, 2013). Ofta behöver de 
komplicerade uppgifter för att bli intresserade av att arbeta med dem (Kreger Silverman, 2016).  

Minnet är ytterligare en funktion som är avgörande för lärande och särskilt arbetsminnet är viktigt vid 
matematikinlärning (Adler, 2007; Klingberg 2011). I en longitudinell studie av förskolebarn så visade det 
sig att arbetsminne och fonologisk medvetenhet hade starkast inverkan på hur vidare inlärning två år 
senare skulle fungera för barnet (Alloway, Alloway & Wootan, 2014). Dessa parametrar hade mer 
påverkan än den socioekonomiska statusen, men den socioekonomiska statusen påverkade hur 
interventioner för att öka den fonologiska medvetenheten föll ut (ibid). Ett sämre fungerande arbetsminne 
leder ofta till låg självkänsla då man tror att man är dum eller att omgivningen kan tro att man är lat 
(Gathercoles & Alloway, 2008, Klingberg, 2011). Dessutom kan stress slå ut arbetsminnet (Lundberg & 
Sterner, 2009). Elever kan ha ett nedsatt fonologiskt minne, men det kan kompenseras av ett starkare 
visuo-spatialt minne (Fauganthine, 2012). Olika mentala bilder påverkar hur bra man minns och att 
relationella bilder sitter bättre än kontextuella (De Beni & Pazzaglia, 1995). Detta är aktuellt när man lär 
ut olika minnesstrategier (mnemoteknik). Metakognitionens betydelse för matematikinlärningen har 
uppmärksammats av Partanen (2016). Han kom fram till att metakognitionsträning var mer gynnsamt än 
att endast träna arbetsminnet.  

I olika perioder har det varit aktuellt att ta reda på elevers olika intelligenser, personlighetstyper och 
inlärningsstilar (Dunn & Dunn 2005; Gardner, 1993; Guilford 1967; Silverman, 2002). Man tänker sig då 
att människors begåvningsprofiler skiljer sig åt på olika sätt och att olika personer lär sig bäst på olika 
sätt. Genom åren har forskare beskrivit olika intelligenstyper hos människan. En av de mest kända är 
Gardener (1993) som beskrev 7–9 olika intelligenstyper och menade att det inte handlar om att människor 
är intelligenta eller inte utan på vilket sätt man är intelligent och att människor behöver få använda sin 
eller sina främsta intelligenser för att effektivt lärande ska kunna ske. En annan teori på detta område är 
Guilfords teori kallad Stucture of the intellect (Guilford, 1967). I denna teori menar han att den mänskliga 
intelligensen har tre olika dimensioner som kan kombineras på upp till 120 olika sätt. En annan modell är 
Dunns lärstilsmodell (Dunn & Dunn, 2005) som utöver intelligensfaktorer hos individen själv som 
psykologiska- och emotionella faktorer även innefattar miljö-, sociologiska- och fysiska faktorer. En 
enklare form av multipla intelligenser är att dela upp individer beroende på vilken hjärnhalva som 
dominerar vid inlärning (Silverman, 2002). Silverman delar upp elever i två inlärningstyper, visuo-
spatiala eller audio-sekventiella. Hon kopplar den visuo-spatiala inlärningstypen till tänkande och 
förståelse i bilder och positionering, snarare än i ord och meningar som hos den audio-sekventiella. Dock 
finns det forskare som menar att det är en myt att olika personer har olika inlärningsstilar och att det 
istället rör sig om att människor har olika förmågor och/eller föredrar att lära sig på olika sätt. Enligt 
Willingham, Hughes och Dobolyi (2015) bör människor inte alls tänka på sig själva som att de tillhör 
någon speciell inlärningsstil utan istället se det som en verktygslåda där man kan plocka fram och 
använda sig av olika förmågor istället för att tro att man klarar sig bäst genom att lita på en enda. 
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Husmann och O´Laughlin (2018) genomförde en studie där deltagarna fick ta reda på sin inlärningsstil för 
att sedan få information om hur de skulle göra för att studera enligt den inlärningsstilen. Resultaten visade 
på att de flesta inte studerade på det sätt de blivit anvisade och att de som gjorde det inte förbättrade sina 
resultat. 

Det är viktigt att även se till miljörelaterade faktorer som spelar in vid lärande. Lärande är en mycket 
komplicerad process där många faktorer spelar in. Faktorerna är både sociala och fysiska och kan vara 
svåra att skilja ut, som i studien om förskolebarns fonologiska medvetenhetsutveckling vilken var 
kopplad till dess sociokulturella status (Alloway, Alloway, Wootan, 2014). Har barnet växt upp i en 
stimulerande miljö, med hälsosamt näringsintag och inte utsatts för stress kan hen ha utvecklats väl trots 
att de fysiska förutsättningarna i form av genuppsättning inte varit de bästa. Miljön kanske har anpassats 
för att gynna barnets utveckling. På samma sätt kan ett barn som fötts med goda arvsanlag få en svag 
utveckling på grund av att bli understimulerade, undernärda eller utsatta för stress. (Klingberg, 2011; 
Hattie & Yates, 2014). En viktig faktor för elevers möjligheter att utvecklas är hur de blir bemötta av sin 
omgivning. Fokuserar omgivningen på elevens tillkortakommanden kan självbilden bli negativ och tron 
på att kunna lyckas minska. Om eleven däremot möter personer som ser deras styrkor och uppmuntrar 
dem om att det går att utvecklas kan eleverna däremot nå längre (Raskind, Goldberg, Higgins, & Herman, 
2002). Många funktionsvariationer kopplas ofta till olika diagnoser. Tidigare har man ansett att man 
kommer att ha samma funktionsnedsättning genom hela sitt liv, men i och med hjärnans plasticitet så 
visar det sig med jämna mellanrum att vissa personer som haft en viss sorts diagnos som barn inte längre 
uppfyller kriterierna för den som vuxen. Det kan bero på normal utveckling av hjärnan eller på att man 
har tränat upp några funktioner eller skapat kompenserande nervbanor som fungerar lika bra som de 
“normala” nervbanorna (Boyd, 2009; Klingberg, 2011; Taylor, 2009). Där har undervisningens 
utformning en viktig roll. 

2.3.2	Matematiken	i	skolan	
Matematikundervisningens utformning i Sverige leder ofta till svårigheter för en del elever med ämnet. 
Skolinspektionen (2009) konstaterade att den mest utbredda matematikundervisningen i 23 besökta 
svenska skolor bestod av enskilda studier i läroboken. Variation saknades vilket missgynnade elever i 
behov av stimulans och anpassningar. Det konstaterades även att eleverna inte fick tillräckligt med 
undervisning i moment som problemlösning, se samband, resonera och uttrycka sig såväl muntligt som 
skriftligt eller hantera matematiska algoritmer och procedurer. De matematiska samtalen var också få. Det 
bekräftar även en undersökning av Koljonen (2014), i vilken hon jämförde svenska och finska lärares 
aktiviteter i klassrummet. I de svenska klassrummen bestod arbetet i första hand av en genomgång av 
läraren och sedan individuellt arbete i läroboken, medan man i finska skolan la 75% av tiden på 
gemensamma aktiviteter. Skolinspektionen (2009) uppmärksammade dock att det fanns goda exempel på 
anpassningar och lärare som stimulerade sina elever för att öka lusten. Dessa lärare var kompetenta och 
väl insatta i styrdokumenten. Andra parametrar som påverkar lärandet är bristen på arbetsro, negativa 
möten med lärare och andra elever eller bristande kommunikation med lärare (Sjöberg, 2006). Det visar 
på hur viktigt det är att arbeta med det relationella både mellan elever och mellan elever och lärare för att 
fler ska kunna lyckas i matematikämnet. Läroboken är både ett stöd men också ett hinder då den får ta 
över och styra undervisningen (Boaler, 2011). Läraren kan också tro att en elev kan ett moment efter att 
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ha räknat rätt på det ett par sidor i boken, men när det sedan återkommer så har eleven glömt hur man 
skulle räkna (Johansson, 2011). Försöker inte eleverna själv använda det läraren har visat i nya 
sammanhang är risken stor för att de inte förstår hur de ska använda metoden och det kan till och med bli 
feluppfattningar (Boaler, 2011).  

I matematik talar man om rumsuppfattning och spatial förmåga men många lärare låter sina elever främst 
jobbar endimensionellt med hjälp av penna och papper. Rapp (2009) menar att man kan minska vissa 
elevers matematiklust genom att bara prata om matematik utan att visa bilder som beskriver det man 
undervisar om. Han menar att elever med visuospatial förmåga behöver omforma lärarens muntliga 
beskrivningar eller läroböckernas skrift till visuella bilder för att förstå. Eftersom det tar tid, så det kan 
leda till att när eleven har gjort sig sin inre bild och börjar lyssna igen så har denne tappat viktiga moment 
som läraren berättat medans eleven processade den första informationen. Rapp påstår också att några 
elever kan tröttna och stänga av hjärnan om undervisningen blir för likformig eller enkel. De behöver få 
en helhetsbild och ett problem att fundera över för att kunna ta till sig delmomenten för att lösa 
problemet.  

Några vanligt förekommande upplevda svårigheter i matematik är taluppfattning, svagt arbetsminne, svårt 
att planera, förstå och föra matematiskt resonemang samt visuospatiala svårigheter (Ekaragiannakis, 
Ebaccaglini-Frank, Epapadatos, 2014). Har elever inte en god språklig förmåga kan de lätt misslyckas 
med matematiken då språkförmågan är viktig vid bland annat sannolikhet, statistik och geometri 
(Vukovic, Kieffer, Bailey & Harari, 2013).  Ett annat utbrett hinder för matematiklärande är att elever 
som inte tycker om ämnet använder sin lektionstid till andra aktiviteter än matematik. Finns det ingen 
vilja att lära sker inga framsteg (Lundberg & Sterner, 2009). Sjöberg (2006) kom i en begränsad 
undersökning fram till att så mycket som 40 - 66% av lektionstiden används till andra aktiviteter som att 
prata med kamrater om fritidsaktiviteter. Även några tonårstjejer bekräftar i en studie att de har gett upp 
att försöka förstå då lärare stressar fram mellan olika moment och att de då känt sig dumma när de inte 
hunnit förstå föregående moment (Johansson, 2015). Vissa får matematikångest då matematiken även ses 
som ett prestigeämne (Korhonen, Linnanmäki & Nyroos, 2018; Opheim, 2018; Sjöberg, 2006). 

Det finns även kritiska moment inom matematiken som man bör ta hänsyn till och uppmärksamma lite 
extra. Ett sådant kritiskt skede i matematiken är när man går från att räkna med heltal till att arbeta med 
bråktal och decimaltal (McIntosh, 2009). Undervisningen lär ofta ut metoderna för att kunna göra 
beräkningar med dessa tal, men ger inte förståelsen lika mycket uppmärksamhet. I detta sammanhang är 
det viktigt att lära eleverna att förstå vad som menas med en helhet och att helheten kan förändras, vilket 
leder till att delarna är olika mycket värda. När det gäller operationer med tal så finner McIntosh att det 
finns svårigheter att förstå sambandet mellan addition och subtraktion. Det är också förvirrande att man i 
addition kan välja vilka tal man adderar först vilket inte fungerar vid subtraktion (ibid). Än svårare blir 
det när man kommer till de tvådimensionella räknesätten multiplikation och division. Division anses 
svårast då det står både för delningsdivision och innehållsdivision, vilket även kan uttryckas på olika sätt, 
vilket kan vara förvirrande. 12/3 kan skrivas med flera olika divisionssymboler och i vardagligt tal 
uttryckas “dela tolv i tre”, “tre i tolv”, “tolv delat med tre” och “tolv delat på tre” (ibid). Lärare måste vara 
väl medvetna om hur de använder sitt språk under lektioner så att elevernas förståelse av ordens 



 

 

  
	
 
  

  

	
	 	 	
 

10 

begreppsinnehåll styrks (Bergqvist & Österholm, 2014). McIntosh (2009) understryker hur viktigt det är 
att elever får arbeta laborativt med olika typer av representationer och inte endast lär sig räkneregler 
utantill. Vanliga fel kopplade till läroboksundervisning är att eleverna använder regler de inte förstår, 
vilket leder till att de inte kan applicera regeln på andra områden (Johansson, 2011). 

Hur ska då all denna kunskap om utformningen av matematikundervisningen och kritiska moment i 
densamma kunna kopplas samman med uppmärksammandet av elevers skilda uppfattningar och 
förståelse av ämnet matematik? Det finns forskning som visar att det matematiska samtalet är viktigt för 
att kunna uppmärksamma elevers lärande och förståelse av olika moment inom ämnet. Berry och Kim 
(2008) faställde i en studie att de matematiska samtalen i första hand bestod av korta frågor och 
vägledningar i form av korta svar samt bekräftande av om eleven räknat rätt eller fel. En annan fallstudie 
har visat att fortbildning för lärare i att våga möta, förstå och bemöta elevers matematiska tänkande har 
lett till att lärare vågat släppa boken och utöka tiden för matematiska samtal (Hufferd-Ackles & Sherin, 
2004). Lindenskov och Weng (2018) har genomfört en studie i Danmark för att införa interventioner för 
elever i åk 2 som riskerar att inte klara matematiken i skolan. De förordar att det är viktigt att ta reda på 
vad eleven kan och vilken inställning och erfarenhet hen har av matematik för att lyckas med insatser. I 
Norge har Statped (den norska motsvarigheten till SPSM) utvecklat en hel webbplats för lärare som stöd 
för dynamisk kartläggning (http://www.acm1.no/dynamisk-undervisning/). De försöker få eleverna att nå 
den proximala utvecklingszonen genom att ställa metakognitiva frågor som kan hjälpa eleven att komma 
vidare i sina tankegångar. Stödet ska få eleverna delaktiga i sin egen lärprocess och man tar reda på vilken 
typ av stöd som eleven har mest nytta av. Lunde (2011) påpekar att dynamisk kartläggning är 
tidskrävande men Sjöberg (2006) ger exempel på hur speciallärare och specialpedagoger kan utföra detta 
för att få elever att få en mer positiv inställning till ämnet matematik jämfört med att bara få genomföra 
statiska tester. Dalvang och Lunde (2006) hävdar att man måste frångå att se elevernas svårigheter till att 
se deras styrkor och tillåta diskussioner och olika typer av lösningar på matematiska problem. Fennema et 
al. (1996) genomförde en långtidsstudie där man arbetade med lärares inställning till att utgå från 
elevernas tidigare kunskaper samt elevernas matematiska tankar vid sin planering. Det resulterade i att 
eleverna blev bättre i problemlösning men lika bra på mekanisk räkning som de elever som inte blev 
lyssnade till. Partanen (2016) har i sina studier funnit att man vid kartläggningar och bedömningar 
fokuserar på elevens brister. Idag så ses ofta bedömningstillfällen rent av som administrativa uppgifter för 
att periodiskt stämma av elevers kunskaper vid ett tillfälle. Partanen menar att bedömningspraxis behöver 
byta fokus till ett positivt synsätt om vad eleven faktiskt kan och vilken potentiell utvecklingspotential 
hen innehar. Bedömning ska också ske kontinuerligt för att vara grund för upplägg av kommande 
undervisning.  

2.3.3	Studier	som	inspirerat	till	denna	undersökning	
Det går att finna studier i vilka man har försökt kartlägga elevers matematiska förståelse. Krutetskii 
(1976) intervjuade 200 elever i åldrarna 7–16 år där de fick lösa matematiska problem och “tänka högt”. 
Kruteskiis undersökte matematiska förmågor som perception, generalisering, förkortningar, flexibilitet, 
hitta ekonomiska lösningar, minne för siffror. Eleverna delades efter resultaten in i fyra olika grupper där 
de ansågs vara duktiga, relativt duktiga, medelmåttiga och svaga. Krutetskii hävdar att de standardiserade 
proven inte ger så mycket information om elevers möjlighet att lära sig matematik utan att man måste 
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förstå vad som ligger bakom resultaten. Han har samma uppfattning som Piaget när det gäller att barns 
hjärnor befinner sig på olika utvecklingssteg och om man inte möter dem på rätt ställe så sker ingen 
utveckling. En liknande indelning i form av olika kvalitet hos eleverna rörande matematisk förståelse 
hade Sánchez och García (2012) när de genomförde en enkätundersökning där de undersökte hur 
studenter visade sin matematiska kompetens gentemot begreppen defining, proving and modelling. De 
kom också fram till att de kunde kategorisera studenterna i ytlig, funktionell och generell förståelse. Den 
slutsatsen kunde de dra genom att skapa en triangulering av olika frågor. De hävdade att detta var en ny 
dimension av förståelse som kan vara bra för lärare att ha vetskap om för att veta hur de ska undervisa 
dessa elever.  Möllehed (2001) genomförde en undersökning där han utformade problemlösningsuppgifter 
för elever i åk 4–9. Han gjorde inga intervjuer utan analyserade endast svaren och kom fram till att mer än 
hälften av felen består av brister i kognitiva förmågor. Han ansåg att läraren antar att eleven redan besitter 
viss kunskap och ger inte tillräcklig vägledning. 

2.3.4	Sammanfattning	av	forskningsgenomgången	
I denna forskningsgenomgång har viktiga faktorer för matematiklärande tagits upp. Först de individuella 
såsom perception, kognition, minne och olika sätt att ta till sig ny kunskap som enligt teorier om lärande 
kan variera hos olika individer. Därefter uppmärksammades miljöns påverkan som vikten av att se en 
elevs styrkor och utvecklingsmöjligheter istället för att fokusera på svårigheter samt betydelsen av att 
elever upplever stimulans i sitt matematiklärande. Detta ledde vidare till dagens matematikundervisning i 
Sverige som i många fall blir för knuten till arbete i läroboken vilket leder till att man elever saknar 
förståelse för det som ska läras. Vidare tas några kända svåra moment inom matematiken upp med 
relevans för denna undersökning. De kan vara arbetet med att gå från heltal till bråktal och decimaltal 
eller förståelsen av division som innebär både delnings- och innehållsdivision. Till sist redovisas exempel 
på forskning som visat på att matematiska samtal och tidig kartläggning kan förebygga problem inom 
matematikinlärningen följt av exempel på några studier som inspirerat oss till upplägget av denna studie. 

2.4	Teoretiska	utgångspunkter	
I detta avsnitt beskrivs i korthet två teorier, KASAM (Antonovsky, 2003) och den ekologiska 
systemteorin (Bronfenbrenner & Morris, 2007) samt hur tolkning av dessa skett och sedan använts i 
denna studie. 

En av utgångspunkterna för denna studie är att det är viktigt att möta elever där de befinner sig och 
uppmärksamma variationerna i elevers lärande, se deras styrkor och använda dem, alltså ett salutogent 
synsätt. Antonovsky (2003) är en av förespråkarna för att man ska ha ett salutogent förhållningssätt, där 
man utgår från det som är väl fungerande hos en person. Han ser inte sjukt och friskt som motsatser utan 
att det alltid är kontinuum, där en person under sin livstid pendlar fram och tillbaka på skalan. Det kan 
kopplas till synen på en elevs behov av stöd i skolan, att det är viktigt att ha med sig att det kan variera 
beroende på många faktorer. Detta kan kopplas ihop med Bronfenbrenners ekologiska systemteori 
(Bronfenbrenner & Morris, 2007), om att processer är något av det mest centrala i en individs utveckling 
(se figur 1). Antonovsky (2003) och hans teori KASAM används som grund inom olika verksamheter i 
första hand inom vården. KASAM bygger på att en individ ska känna att det hen sysselsätter sig med är 
begripligt, hanterbart och meningsfullt, där meningsfullheten är den största faktorn till välbefinnande. 
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Begriplighet kan syfta på både hur inre och yttre stimuli uppfattas av individen antingen som ordnad och 
tydlig eller kaotisk eller oförklarlig, vilket blir obegripligt. Hanterbarheten avgörs av hur en uppfattar att 
hen kan lösa en situation antingen av egen kraft eller med hjälp av andra resurser som står till förfogande. 
Meningsfullheten är motivationen till att ta sig an uppgifter, ha ett engagemang och anse att det är värt att 
anstränga sig i motsats till likgiltigheten.  

En individs känsla av KASAM liksom en individs utveckling påverkas som tidigare nämnts både av inre 
och yttre faktorer, vilket Bronfenbrenner organiserat upp i påverkan av processer, andra individer, 
kontexter och tiden (Bronfenbrenner & Morris, 2007). För att utveckling ska ske krävs en aktivitet. För att 
utvecklingen ska vara effektiv måste aktiviteten fortgå regelbundet under en längre tid. Om så inte är 
fallet kan i värsta fall regression ske. Aktiviteten kan inte endast bestå utav repetitioner utan måste 
förändras med tiden och bli mer komplex. Proximala processer är en interaktion mellan en individ och en 
annan individ eller mellan individ och symboler eller objekt, vilket kan ses som motorn i utvecklingen. 
Interaktionen och initiativ måste komma från båda håll för att vara fruktbar. Mentorn eller symbolerna 
och objekten ska väcka intresse, behålla uppmärksamheten, uppmuntra till utforskning, bearbetning samt 
manipulation samt bejaka fantasin. För att utbyte ska ske så behöver individen kunna starta och behålla 
aktivitet genom att vara motiverad, kunna fokusera uppmärksamheten, ha de förkunskaper som behövs 
samt arbeta med materialet som ska läras in. Individen måste ha förutsättningar och nått mognaden för att 
kunna lära in aktiviteten. Därtill kommer påverkan bland annat av i vilken omgivning och kultur 
individen vistas och vilka personligheter mentorer har samt vilka kulturer de i sin tur påverkats av, vilket 
kan bero på under vilka tidsperioder de upplevt olika händelser. Denna komplexitet har Bronfenbrenner 
och Morris (ibid) försökt visualisera genom att återge en bild av ett system som är uppdelat i olika lager. 
Innerst finns individen. Runt individen kretsar de personer och miljöer som interagerar direkt med 
individen. Denna zon kallas microzonen. Efter den avbildas en ring som kallas mesozonen, i vilken de 
olika elementen i microzonen, som till exempel skola och föräldrar, växelverkar. Utanför denna yta ritas 
exozonen, vilken består av de som samspelar med de som finns i microzonen, men som inte träffar 
individen. Det kan vara föräldrars vänner eller arbetskamrater, lärare på skolan som inte undervisar 
eleven, eller individens vänners vänner. Det kan också vara det geografiska område som ligger runt 
individens närområde. Näst ytterst finner man macrozonen som består av faktorer som sociala- kulturella- 
och politiska kontext, vilka påverkar individen även om det sker indirekt. Därutöver har vi tidsaspekten 
som infiltrerar i alla zoner men som ritas som yttersta skalet.  Ett exempel är att en elev kan klara skolan 
olika bra beroende på vilka kunskapskrav som just i denna tidsperiod är aktuella, vilken fysisk miljö hen 
möter samt vilka lärare och föräldrar hen interagerar med. Denna interaktion kan också påverkas av 
tidsaspekten då tiden sedan en speciell händelse, kan påverka hur händelsen påverkar eleven. Dessutom så 
påverkar elevens egna biologiska utveckling hur hen t ex kan bearbeta information.  

I denna undersökning riktar vi in oss på de innersta fälten själva individen och microsystemet samt 
tidsfaktorn. Figuren nedan (figur 1) symboliserar vår syn på inom vilka av Bronfennbrenners zoner 
(Bronfenbrenner och Morris, 2007) vi fokuserar på i vår undersökning och där vi utökat 
Bronnfenbrenners cirklar med olika lager inom individen. De orangea delarna är elevernas individuella 
förutsättningar för att kunna delta i proximala processer. Den näst yttersta kvadraten syftar på 
microzonen, det som direkt samverkar med eleven för att lärande ska ske. Den yttersta kvadraten 
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symboliserar chronos, tidens påverkan på lärandet. KASAM:s tre ben, hanterbarhet, begriplighet samt 
meningsfullhet kommer appliceras i en ny kontext rörande en elevs relation till några matematikuppgifter.  

 

Figur 1. Vår studies fokus applicerad och specificerad som delar av Bronfenbrenners ekologiska systemteori med en 
utökning av individens lager samt med KASAM som en kärna.  

 
 
3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp 
och vilka strategier de använder för att lösa matematiska uppgifter samt hur de utvecklat denna praktik. 
Denna kunskap kan vara ett stöd för speciallärare/specialpedagoger i arbetet med att stötta både elever 
och lärare i den kunskapande processen, både i verksamheten samt vid kartläggning på individ- och 
gruppnivå. Vi kommer att ta hjälp av följande frågeställningar för att fånga detta syfte: 

Vilka strategier beskriver elever att de använder sig av när de löser uppgifter eller visar sin förståelse för 
begrepp inom området taluppfattning och aritmetiska operationer? 

Vilka strategier beskriver elever att de använder sig av när de löser några matematiska problem? 

Hur och när anser eleverna att de lärt sig det de beskrivit? 

 

4 METOD 
I detta kapitel redogör vi först för varför vi valt en kvalitativ forskningsansats och inspirerats av 
metodansatsen fenomenografi. Därefter går vi igenom vår forskningsmetod för att sist i kapitlet redovisa 
hur vi säkerhetsställt att vi följt kvalitetsaspekter och etiska överväganden i genomförandet av denna 
studie. 



 

 

  
	
 
  

  

	
	 	 	
 

14 

4.1	Kvalitativ	forskningsansats	
I denna studie har en kvalitativ forskningsansats använts då den ger en möjlighet att fördjupa sig i 
individers uppfattningar om ett fenomen (Creswell & Poth, 2018; Starrin, 1994) vilket är det vi syftar till 
med denna uppsats då vi vill undersöka variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp 
och beräkningar. Den kvalitativa forskningsansatsen är vanlig inom småskaliga studier (Denscombe, 
2016) inom pedagogik och sociologi (Starrin, 1994) vilket denna studie kan kategoriseras som. Man ska 
dock vara medveten om att den kvalitativa forskningsansatsen kan innehålla många tolkningar (ibid) 
varför vi beskriver i detta kapitel hur och varför vi gjort de tolkningar vi har gjort av våra insamlade data. 
Vi har inspirerats av en fenomenografisk metodansats som ska vara till hjälp för att kunna svara på frågor 
om tänkande och inlärning (Marton, 1986).  I fenomenografin är man i första hand intresserad av 
olikheter. Detta ser vi som passande för denna studie då vi är intresserade av att ta reda på om det finns 
variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp och beräkningar som det kan vara viktigt 
att ta ställning till och utforma undervisningen efter. 

4.2	Urval,	undersökningsmetod	och	datainsamling	
Ett bekvämlighetsurval ur närhetsperspektivet användes då intervjuerna genomfördes på skolor där 
kontakter fanns. Förfrågningen riktades till årskurs 6 eftersom det är i den åldern de flesta börjar kunna 
tänka mer abstrakt och utvecklar det metakognitiva tänkandet, den enligt Piaget så kallade formellt 
operationella fasen i utvecklingen (von Tetzchner, 2001). Eleverna valdes ut efter att alla elever i åk 6 på 
respektive skola informerats av oss om studien och fått anmäla sitt intresse att delta genom att 
tillsammans med vårdnadshavare fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 1). 15 elever visade sitt intresse 
och intervjuades, 3 på en skola och 12 på en annan skola.  

Datainsamlingsmetoden var en mix av intervju och observation av hur elever visade sina matematiska 
kunskaper. Metodkombination kan användas när man vill ha en mer fullständig bild (Denscombe, 2016) 
varför vi valde detta. En semistrukturerad intervju användes, vilken följde en intervjuguide (se bilaga 2). 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) passar intervjumetoden när man vill försöka förstå 
undersökningspersonens uppfattning och erfarenheter. De beskriver två olika typer av intervjuer, en där 
man letar efter specifika fakta och en där intervjuaren och den som intervjuas är på väg som resenärer och 
upptäcker nya områden. I den här undersökningen finns ett intresse av att få reda på hur eleverna även 
multimodalt löser uppgifterna varför vi kombinerat intervju med observation av elevers lösningar av 
några matematiska uppgifter. Man kan se intervjun och observationen som en malmletare på resa, där 
specifika fakta efterfrågades såsom elevers uppfattning och erfarenheter att vissa matematiska moment, 
som taluppfattning, aritmetik och problemlösning, men där även andra upplevelser noterades.  

Intervjuguiden består av tre delar, först några introducerande frågor om vad den intervjuade eleven tycker 
om matematik och om de följt klassens undervisning. Därefter följer matematiska uppgifter som eleverna 
får ut efter hand med en fråga i taget på ett A4-papper. Uppgifterna bygger på diagnosuppgifter för åk 6 
tagna ur en handbok skriven av McIntosh (2009). Boken innehåller frågor om att förstå tal, förstå 
operationer med tal och att göra beräkningar. Fokus lades på moment i matematiken som är 
grundläggande kunskaper men som ofta uppfattas som svåra av elever i den aktuella årskursen. Detta med 
förhoppningen att det ska leda till ökad kunskap om ett område i matematiken som utöver att vara 
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grundläggande dessutom kan tänkas generera olika uppfattningar och beskrivningar av tankestrategier av 
elever och därför vara givande ur ett undervisningsutvecklande och specialpedagogiskt perspektiv. 
Utvalda områden är övergången mellan heltal och tal i bråkform och decimaltal. Därefter kommer två rika 
matematiska problem (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005) för att nå ökad kunskap om hur eleverna 
beskriver sina val av strategier även vid problemlösning. För att minimera missförstånd på grund av 
språksvårigheter valdes problem med lite text. Efter varje uppgift kommer några följdfrågor om hur och 
när eleven har lärt sig att räkna på det sättet de visat. Avslutningsvis ställdes ett par frågor om vad de gör 
och/eller tänker på vid genomgångar på matematiklektionerna samt om det fanns något annat de ville 
tillägga.  

Intervjuerna skedde en till en och tog ungefär en halvtimme förutom ett par undantag som tog ungefär en 
timme. Intervju och observation av elevernas strategier vid uppgiftslösning genomfördes parallellt. De 
som skulle intervjuas informerades om att vi inte letade efter några rätt eller fel svar på frågorna och att 
det inte spelade någon roll om de kunde uppgifterna eller inte. Det poängterades att det viktiga var att de 
beskrev hur de tänkte när de kom fram till lösningen. Observationen bestod i att intervjuaren noterade 
vilka strategier eleverna använde när de fick de skriftliga uppgifterna och hur de löste uppgifterna och 
beskrev hur de tänkte. För att vara säker på att uppgifterna lästes rätt så lästes de högt antingen av elev 
eller av den som intervjuade. Följdfrågor om hur och när de lärt sig momenten ställdes, för att få inblick i 
om de är medvetna om den processen. Frågor ställdes även om eleverna eventuellt fick några 
associationer när de löste uppgifterna eller om tankarna vandrat iväg till något helt annat. Eleverna fick 
förklara hur de ville genom att skriva, rita, röra sig, rita i luften eller på bänken. Kontinuerligt under 
intervjun eller direkt efter gjordes en member check (Creswell & Poth, 2018) genom speglingar så att 
tillförlitligheten och trovärdigheten kunde förbättras och deltagarna kunde känna att det är deras 
uppfattning som användes i det kommande analysarbetet. 

4.3	Databearbetning	och	analys	
Resultat och analysarbetet startade med transkriberingar i kalkylblad för att kunna lätta kunna modulera 
materialet och för att få det överskådligt. Transkriberingen skedde enskilt av samma person som 
genomfört respektive intervju. Dahlgren och Fallsbergs sjustegsmodell var ett stöd för den vidare 
analysprocessen (Fejes & Thornberg, 2016).  Analysmetoden består av följande steg: transkribera och 
bekanta sig med materialet, kondensation, leta efter det som är signifikant, jämföra skillnader och 
likheter, gruppera materialet i olika kategorier, artikulera kategorierna, se till att göra tydliga 
gränsdragningar mellan olika kategorier och namnge kategorierna samt en kontrastiv fas för att se att 
kategorier inte överlappar varandra.  

Ett sammanfattande kalkylblad skapades där det som var betydelsefullt utifrån frågorna i intervjuguiden 
samt observationer strukturerades upp för varje enskild elev. Cellerna färglades så att liknande svar från 
olika elever fick en liknande färg för att på så sätt kunna se några eventuella mönster. Nästa steg var att 
utifrån respektive frågeställning finna det signifikanta hos respektive elev och utifrån detta skapa grupper 
av liknande behandling av uppgifterna eller det som var unikt. I detta steg skedde ett tätt samarbete för att 
förstå och tolka det skrivna i sammanfattningar och rådata i form av transkriberingar, elevuppgiftspapper 
och observationsanteckningar. Respektive intervjuare kunde även mer i detalj återberätta de multimodala 
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metoderna som används under intervjun än vad som var noterat i observationsanteckningarna. Därefter 
kategoriserades resultaten och en sista kontroll skedde för att säkerhetsställa att kategorierna 
kompletterade varandra för att på så sätt få en flerfacetterad bild av resultaten samt för att se om 
frågeställningarna var besvarade. Persson (2006) påpekar att det är viktigt att undvika att sortera 
materialet efter tidigare forskning och egna erfarenheter. Materialet ska tala för sig självt. Han varnar 
även för att läsa in sådant som inte finns då man kategoriserar materialet. Därför är det mycket viktigt att 
använda sig av social validation, vilket vi fokuserade på att göra i arbetet med vår analys.   

4.4	Kvalitetsaspekter	och	etiska	överväganden	
För att genomföra en intervjustudie krävs ett informerat samtycke där deltagarna informeras om studiens 
syfte och upplägg, men även om vilka risker och fördelar det kan innebära att delta i studien samt att 
deltagarna deltar på frivillig basis och att de därför har rätt att dra sig ur studien när som helst (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann menar att det i fall där man intervjuar skolelever även väcks 
frågan om vem som ska ge detta samtycke. Är det eleverna själva, föräldrarna, lärarna, rektorn eller 
skolförvaltningen? De menar att en överordnas samtycke kan lägga ett subtilt tryck på eleverna att delta 
när intervjuer genomförs i skolor. I denna studie informerades eleverna först muntligt om studiens syfte 
och upplägg på respektive skola där eleverna sedan tillfrågades om intresse av att deltaga i intervjun. 
Sedan sändes ett missivbrev (se bilaga 1) ut till berörda elever och elevens vårdnadshavare med en 
förfrågan om deltagande i intervjun där vi även informerade om studiens upplägg, syfte, konfidentialitet 
och rätt att avbryta när som helst under studiens gång.  

Vi har beaktat frågan om konfidentialitet genom att säkerhetsställa elevernas anonymitet på så sätt att 
namn, klass, skola eller stad inte går att identifiera. Detta har skett genom att vi genomfört intervjuer på 
två skolor i skilda delar av landet och har sedan säkerhetsställt att det inte går att identifiera vilka av 
eleverna i studien som går på vilken skola. Vid citat i texten har vi valt att inte heller sätta fingerade namn 
eller kön på eleverna då citaten bara fungerar som exempel på en variation av hur de beskriver sin 
förståelse. Vi har även förvarat materialet på så sätt att ingen utomstående får tillgång till det. 
Inspelningarna och transkriberingarna har endast använts i forskningssyfte. Nästa etiska riktlinje som 
Kvale och Brinkmann (2014) beskrivit är vikten av att beakta konsekvenser av forskningen och vikten av 
att eleverna som intervjuats inte kommer till skada på något sätt genom undersökningen utan att den ska 
“göra gott”. Detta har vi säkerhetsställt genom att både anonymisera informationen om deltagarna men 
även genom att anonymisera den data vi samlat in på så sätt att det inte ska gå att identifiera någon elev i 
studien genom svar de lämnat. Den sista etiska riktlinjen är forskarens roll där vi försökt säkerhetsställa 
studiens kvalitetsaspekter genom att vi sökt uppnå så hög vetenskaplig kvalitet som möjligt genom att 
beakta studiens trovärdighet genom att vi beskrivit vår metod på ett sånt sätt att en liknande studie ska 
kunna genomföras på liknande premisser. Vi har även strävat efter att antalet informanter skulle bli så 
stort som möjligt och intervjuade därför alla elever som anmälde intresse att delta. Vi har även fokuserat 
på att eleverna ska känna sig trygga i intervjusituationen genom att de kan avbryta om och när de vill och 
genom att medvetet vara lyhörda för elevernas behov. Om eleven uttryckt obehag eller ovilja att svara på 
någon fråga och då förtydligat att de inte behöver svara om de inte vill och sedan gått vidare till nästa 
fråga.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas vilka strategier de intervjuade eleverna beskrivit att de använt sig av när de löst 
de uppgifter inom området taluppfattning och aritmetiska operationer och problemlösning som givits 
dem. Därpå följer ett avsnitt som behandlar hur och när eleverna beskrivit att de lärt sig det de visar när 
de löser uppgifterna och sist följer en analys kopplad de teoretiska utgångspunkterna.  

5.1	Strategier	vid	lösning	av	uppgifter	inom	området	taluppfattning	och	aritmetiska	operationer	
Under denna rubrik redovisas de resultat vi kunde finna i elevers variation av strategier vid lösning av 
uppgifter inom området taluppfattning och aritmetiska operationer. Kategorierna som utkristalliserades 
var algoritmer eller huvudräkning, multimodala strategier, vikten av metakognitivt tänkande, unika 
strategier och strategier som ledde till felaktiga svar. Bilaga 3 sammanfattar alla lösningsstrategier i 
tabellform. 

En av de mest frekvent förekommande strategierna som många av eleverna använde sig var algoritmer, 
både när det rörde sig om lösning av subtraktionsuppgifter och divisionsuppgifter. Flera elever beskrev 
här tankesätt som att lägga till nollor för att få samma antal decimaler i talen de räknade med eller att 
nollorna tog ut varandra vid division. Flera elever använde sig uteslutande av algoritmer när det var 
möjligt. En del elever blandade algoritmräknande med huvudräkning och några elever använde sig 
uteslutande av huvudräkning oavsett uppgiftstyp. Denna huvudräkning kunde bestå i att eleverna beskrev 
att svaret bara kommer medan andra kunde beskriva mer uttalade strategier som innebar att subtraherade i 
steg eller att de tänkte sig skillnaden mellan talen. Tankegången flertalet elever beskrev när de räknade 
divisionsuppgifterna oavsett om det var i huvudet eller med hjälp av kort division var att de såg 
förhållandet mellan multiplikation och division. Ett fåtal elever använde sig att innehållsdivision då de 
använde sig av upprepad addition eller subtraktion.  

Många elever använder sig av en algoritm för att vara säker på att svaret blir rätt alternativt för att det är 
så som de beskriver att de lärt sig att göra på ett specifikt sätt oavsett om det är det enklaste eller mest 
lämpliga sättet. Ett exempel är att de ställer upp 24/4 som kort division, konstaterar att 2 inte är delbart 
med 4, skriver 0 i svaret och flyttar därefter 2an till att bli en minnessiffra. Detta med resultatet att de får 
samma utgångstal igen (24/4). Därefter tänker de innehållsdivision och kan lösa uppgiften (se figur 2). 

 

Figur 2: Elevexempel kort division med minnessiffra 

 

Det gick att finna ett mönster i att flera elever använde sig av en eller flera multimodala strategier. Många 
av de intervjuade eleverna beskrev hur de använde sig av mentala bilder eller minnen av någon episod de 



 

 

  
	
 
  

  

	
	 	 	
 

18 

varit med om. Vissa elever gjorde detta någon enstaka gång under intervjun medan ett fåtal elever 
återkommande berättade om bilder eller episoder. Det gick dock att finna stora skillnader inom detta 
område då det även var flera elever som aldrig beskrev att de såg något framför sig utöver talen i 
uppgiften de precis räknat. Några exempel på de multimodala strategierna som gick att finna var strategier 
där de använde kroppen som hjälpmedel. Det kunde vara att de visade eller ritade med fingrarna, 
alternativt använde fingrarna till att räkna eller sortera tal vid huvudräkning. En annan strategi som 
återkom var att eleverna ritade bilder eller att de beskrev hur de såg bilder eller episoder framför sig, 
antingen från verkligt upplevda situationer, såsom eleven som beskrev en bild från klassrumsväggen, eller 
från bilder och episoder de kunde föreställa sig genom fantasin. Dessa bilder och minnen kunde hämtas 
från hemmet, som för en elev som såg hästar och deras skor framför sig när hen fick en uppgift med talet 
4, eller från skolmatematiken som hos en annan elev som ser en tallinje framför sig när hen jämförde 
skillnaden mellan tal. 

Det gick även att uppmärksamma om och hur eleverna beskrev sitt tänkande om sitt tänkande, alltså om 
de använde sig av ett metakognitivt tänkande vid lösning av olika uppgifter. Särskilt tydligt visade sig 
detta vid räknandet av de uppgifter som innehöll jämförandet av bråktal. Då använde de flesta elever sig 
av en enda strategi för att kunna jämföra bråken. Detta kunde vara att de ritade upp bråken i form av 
cirklar med ifyllda sektorer, omvandlade bråken till procent, jämförde med en halv, förkortade eller 
förlängde. Några elever använde sig av flera av dessa strategier, antingen metodiskt eller att de bytte eller 
hoppade mellan olika strategier mer slumpmässigt. Generellt gick det att se en skillnad på hur eleverna 
beskrev sina val av strategier. Några beskrev det som ett medvetet val då de kunde beskriva varför de 
valde en strategi eller inte samt framförallt kunde de beskriva hur de testade en strategi men bytte när de 
insåg att strategin inte var lämplig eller att de insåg att det fanns ett lättare sätt att räkna på. Andra elever 
uttrycker inte alls samma medvetenhet vid val av strategi eller metod utan menar exempelvis att det var 
läraren som lärde dem att använda en specifik metod och då gör de det utan vidare reflektion alternativt 
att de bara känner att det borde vara på det sättet de ska göra. Av resultatet kunde vi urskilja att en del 
elever blandar eller byter metoder på ett mindre reflekterat och strukturerat sätt och har då ibland svårt att 
hålla en tankegång som leder till ett korrekt svar. Ett exempel på detta är var att några elever blandade 
olika metoder när de skulle jämföra bråk. De flesta som gjorde detta klarade inte av att strukturera sina 
tankegångar tydligt nog för att komma fram till ett korrekt svar även om metoderna särskilt från varandra 
fungerade tillfredsställande. Endast ett par elever som använder sig av två eller flera strategier samtidigt 
lyckas komma fram till ett korrekt svar (se figur 3). 
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Figur 3: Elevexempel av en elev som använde sig av flera strategier vid jämförandet av bråktal 

Det framkom en hel del strategier som bara användes av en enstaka elev, antingen vid ett flertal uppgifter 
under intervjun eller vid en enstaka uppgift (se bilaga 3). Dessa strategier är viktiga att presentera 
eftersom de visar exempel på skillnader mellan hur eleverna beskrev sina strategival och sitt tänkande 
kring de uppgifter de löste. Några av dessa exempel var en elev som vid en subtraktionsuppgift 
subtraherade från båda termerna samtidigt och gjorde detta i steg. Detta vara en strategi som gjorde 
eleven osäker och som var tidskrävande men som i slutändan genererade ett korrekt svar. En annan elev 
räknade genomgående som att hen använde en algoritm med minnessiffror fast talen skrevs på rad istället 
för i en regelrätt algoritm. Vidare kunde även ses exempel på elever som inte automatiserat 
multiplikationstabellerna vilket gjorde att en elev använde sig genomgående av strategin att jämföra med 
5:ans multiplikationstabell vid divisionsräkning oavsett talen i uppgiften och en annan elev använde 
strategin att dividera talet med 2 och sedan med 2 igen när hen skulle dividera med 4. Dessa var alla 
strategier som var unika och som genererade ett korrekt svar. På samma tema är det relevant att 
uppmärksamma skillnaden i elevernas sätt att beskriva ett begrepp när de beskrev sin uppfattning om vad 
en tiondel är för dem. Många såg en tiondel som en av 10 saker alternativt 1 av 10 delar av något, några 
såg det som 0,1 eller som tiondelen i ett decimaltal. Ett par elever såg tiondelen som en del av ett större 
tal än 1 (exempelvis 10 av 100) Endast ett fåtal elever beskrev en tiondel på flera sätt varav en elev drog 
direkt parallellen mellan bråkform, decimalform och procentform. En elev angav felaktigt att en tiondel 
var tiotalet i ett decimaltal. Det förekom alltså en mängd olika uppfattningar hos dessa intervjuade elever 
kring vad en tiondel representerade vilket kan visa på ett exempel av hur eleverna i en klass kan ha stora 
skillnader i sin utgångsförståelse av begrepp inom matematiken. 

Det gick även att urskilja ett antal felaktiga strategier som vissa elever använde sig av (se bilaga 3). Som 
beskrev i metoddelen låg inte fokus på att bedöma om eleverna löste uppgifterna rätt eller inte. Dock kan 
det vara relevant att redovisa strategier som var felaktiga och som en eller flera elever använder sig av för 
att visa både på skillnader i strategianvändning men även för att visa på strategier eller missuppfattningar 
man som lärare och specialpedagog/speciallärare bör vara uppmärksam på.  Ett exempel på detta var en 
elev som löste en subtraktionsuppgift genom att räkna ner 1 i taget tills eleven tagit bort det antal som 
uppgiften angav men som ändå inte löste den rätt. En annan strategi som gav en felaktig lösning vid 
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subtraktion var ett par elever som vid subtraktion av decimaltal kom fram till att svaret blev lika stort som 
utgångstermen utan att de sedan reflekterade över rimligheten i detta. Men framförallt gick det att se att 
det var vid jämförandet av bråktal som flera elever använde sig av felaktiga strategier alternativt strategier 
som de inte klarade att hantera fullt ut. Exempel på detta är en elev som tänkte att antalet delar i ett bråk 
avgjorde talets storlek och en som inte kunde koppla ritade cirklar med ifyllda cirkelsektorer i uppgiften 
innan (korrekt ritade) till deras placering på tallinjen. Ett par elever ritade cirklar och fyllde i 
cirkelsektorer för att representera bråken men eftersom de inte utvecklat sin förmåga att rita tydliga 
proportionerliga cirklar så blev andra figurer missvisande och bidrog till att de drog felaktiga slutsatser 
om bråkens storleksförhållanden. En annan svårighet som flera elever uppvisade var när de fick i uppgift 
att sätta ut bråk på en tallinje (alla bråk <1) På denna uppgift poängterades att tallinjen var oändlig, alltså 
fortsatte efter 2:an som var den sista siffra att synas på tallinjen. Trots detta var det ett flertal elever som 
satte ut bråken rätt i förhållande till varandra men som placerade dem mellan 0 och 2. Ett par stycken av 
dessa elever reflekterade över att den egentligen fortsatte oändligt men att de valde att använda den biten 
av tallinjen som de så alternativt att det lika gärna skulle kunna gå att sätta ½ på 2 och att ¾ då skulle 
hamna på 3. Det verkar alltså som om förståelsen av bråk som delar av en hel jämfört med förståelsen av 
bråk som delar av ett antal inte var tydlig för dessa elever. 

5.2	Strategier	vid	problemlösning	
Under denna rubrik redovisas de resultat vi kunde finna i elevers variation av strategier vid lösning av 
problemlösningsuppgifter. Kategorierna som utmärkte sig var följande, ritade bilder och visualisering, 
logik eller inte och icke matematiska strategier. Bilaga 4 sammanfattar alla dessa resultat i tabellform. 

Den vanligaste strategin för att lösa de båda problemlösningsuppgifterna var att antingen rita upp en bild 
av glassmakerna som skulle kombineras respektive gräsmattan som skulle klippas (se bilaga 2 för 
fullständiga problemformuleringar). Det genererade bara en fullständigt korrekt lösning på vardera 
uppgiften och båda dessa lösningar kom från samma elev.  Den första uppgiften som handlade om att 
kombinera glasskulor på olika sätt löstes nästintill korrekt genom att flera elever kunde lösa uppgiften på 
så sätt att de parade ihop rätt antal kombinationer av glass men räknade inte med att det gick att ta två av 
samma smak, vilket eleven som löste uppgiften korrekt gjorde. Dessa elever antingen ritade upp 
glassmakerna som cirklar och benämnde dem i de flesta fall även med smaker. Dessa parades sedan ihop 
med hjälp av streck eller att de ringades in två och två. Några elever tänkte sig istället glassarna när de 
parade ihop dem eller använde fingrarna för att para ihop dem på liknande sätt som de elever som ritade 
en bild. En elev drog en parallell med att para ihop glassmaker på samma sätt som hen parar ihop siffror i 
räknandet av en multiplikationsuppgift med tiotal i båda faktorerna (se figur 4).  



 

 

  
	
 
  

  

	
	 	 	
 

21 

 

Figur 4: Elevexempel elev som associerar kombinationerna av glassmaker med en multiplikationsalgoritm 

 

Även vid den andra problemlösningsuppgiften var det bara en elev som kom fram till ett fullständigt 
korrekt svar genom att blanda bilder med uppdelning med hjälp av bråk. Denna uppgift rörde hur lång tid 
det skulle ta för två personer att klippa en gräsmatta tillsammans när de båda klippte den själva på en 
angiven tid. Denna elev tänker att hen delar upp gräsmattan med hjälp av bråk och inser att det inte går 
jämnt upp när hen delar i halvor, fjärdedelar och sedan sextondelar. Eleven byter då till tredjedelar och 
kan lösa uppgiften (se figur 5). En annan elev är nära rätt svar. Hen använder en liknande strategi då hen 
ritar upp gräsmattan men delar med hjälp av decimaltal. Flertalet tänker på en gräsmatta, antingen att de 
ritar upp den, pekar på bänkar som ska representera gräsmattan eller tittar på gräsmattan de kan se genom 
fönstret. 

 

 

Figur 5: Elevexempel som visar anteckningarna från den enda eleven som löste gräsmattsproblemet. 

Vidare gick det även att se en hel del skillnader i om eleverna tänkte logiskt eller inte när de skulle lösa de 
två problemlösningsuppgifterna. Särskilt den som handlade om att klippa en gräsmatta (se bilaga 2). Flera 
elever hade en logisk ingång på problemet och beskriver att de tänker att det måste gå snabbare för dem 
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att klippa gräsmattan om de gör det tillsammans än den snabbaste personens tid och hamnade då oftast på 
svaret 1,5 timme. Andra elever funderar inte över om deras svar är rimligt eller inte utan räknar bara ut 
medelvärdet eller tar den snabba personens halva tid (1h) adderat med den långsamma personens halva tid 
(2 h). Svaret blir i båda fallen 3 timmar vilket är längre tid än det skulle ta om bara den snabba personen 
klippte själv. 

Några elever uttrycker förvirring över särskilt uppgiften med att kombinera glassmaker och en elev 
kallade det en “skum” uppgift. Svaret på “Hur många sätt kan hen välja glass? blev för flera elever 
liknande detta: “Mmm Alltså det hen gillar mest eller typ det hen inte har smakat.” De förklarar hur de 
bara tänker att man får väl ta sina favoritsmaker eller att man väljer smaker slumpmässigt och kommer då 
inte fram till någon lösning i antal kombinationer. En elev förstod inte meningen med uppgiften utan sa 
att hen fick ta att försöka räkna ut den på vuxenvis, vilket betydde att sätta siffror i stället för namn på 
smakerna och sedan slumpvis välja. Matematiken i kombinatorikuppgiften verkar alltså inte vara självklar 
för alla elever.  

 

5.3	Hur	och	när	eleverna	har	lärt	sig	
Den sista frågeställningen rör hur och när eleverna anser att de lärt sig begreppen och de uträkningar de 
använde sig av för att lösa de uppgifter de fick av oss under intervjun (se bilaga 2). Kategorierna som blev 
synliga var följande, skolans betydelse för lärande i matematik, matematiken utanför skolan, autodidakter 
samt tidsaspekten. Bilaga 5 sammanfattar alla dessa resultat i tabellform. 

De flesta eleverna beskriver att de hade lärt sig att tänka på ett specifikt sätt av lärare i skolan. På den ena 
skolan hade eleverna bytt lärare flera gånger sedan åk 1 och på den andra hade de flesta haft samma 
lärare. Ett fåtal hade även arbetat med speciallärare. Somliga elever kunde namnge vem som lärt dem 
medan andra sa någon lärare på skolan. Några har lärt sig mest vid genomgångar och andra föredrog 
uppgifter som de har fått feedback på och rätta själva. Under intervjuerna framkom att det fanns elever 
som lärt sig fel utan att vara medvetna om detta. Samtidigt påstod de att det var så lärarna hade lärt dem. 
Det kan vara ett tecken på att de uppfattar genomgångar på ett felaktigt sätt och här behöver en till en 
genomgång för att kunna rätta till missförstånd på direkten för att undvika felinlärning. Det fanns även 
elever som upplevde att deras lärande inte stimulerades tillräckligt under lektionerna då det beskrev att 
det kunde bli allt för repetitivt att arbeta med matematikboken eller att de var tvungna att arbeta med 
uppgifter de redan kunde. 

Svaren på om eleverna använt sig av liknande uppgifter eller uträkningar utanför skolan var till stor del 
negativa. Flera elever nämnde att de inte hade någon användning av matematiken utanför skolan om de 
inte gjorde läxor. Dock menade de flesta elever att de använt sig av lättare subtraktionsuppgifter utanför 
skolan exempelvis när de hanterade pengar. En elev reflekterade över att hen använt division för att dela 
upp en kostnad mellan ett fåtal vänner men aldrig när det gällde större enheter som 30. Det var ännu färre 
inte använt sig av bråkräkning utanför skolan. De som använt det hade antingen bakat, delat på äpplen 
eller räknat ut delsträckor. På frågan om eleven använt sig av decimaltal utanför skolan genererade bland 
annat “Asså, inte helt med så små nummer som 0,08 men asså nej.” De få exempel som nämndes var att 
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man använt decimaltal vid byggnation och bakning. De flesta svaren som innebar att de använt sig av 
matematik på något sätt var i sammanhanget att de hade en engagerad förälder som antingen räknade 
matte med dem och gav dem uppgifter eller byggde och handlade aktier tillsammans med sitt barn. I flera 
fall var det i första hand pappor som nämndes som mentorer. Dessa pappor har gett dem uppgifter, arbetat 
praktiskt med dem eller spelat spel och lekt lekar när eleverna var små. Ett par elever menade att de lärt 
sig och haft användning av matematik utanför skolan då de hjälpt till att mäta vid olika byggnationer. En 
elev uttryckte att “I så fall när jag jobbar. När jag hjälpte min pappa och gräva. När man mäter in för att 
inte träffa på något rör.” En iakttagelse var att det fanns skillnad på föräldrars sätt att närma sig barnen. 
En förälder var aktiv med att få barnet att arbeta mer med matematik för att det skulle gå bra för barnet. 
Eleven löste då tal för att tillfredsställa föräldern. En annan förälder var inte aktiv förrän barnet kom och 
frågade om hjälp och då var föräldern mycket intresserad och hjälpte barnet att förstå.  

Ett fåtal elever har även svarat att de har lärt sig själva. Det finns exempel på elever som lärt sig räkna 
själva genom spel när de var små medan andra elever beskrivit tydliga exempel på att de själva försökt 
hitta genvägar till hur man kan räkna ut uppgifter snabbare eller på sätt som de själva upplever fungerar 
bättre. En elev beskriver denna process på följande sätt:  

 “Jag hittar väldigt många olika sätt att räkna ut det på, ofta så brukar jag inte följa hur X (läraren) gör det. Hen ser i 
min bok. "Hur har du gjort?" "Jag har gjort såhär" så blir hon lite förvånad över hur jag har gjort det. Ifall jag tycker det är 

väldigt svårt så brukar jag alltid hitta på något annat sätt att räkna ut det. Ifall jag ser att det nån gång blir fel, det har det aldrig 
blivit hitintills, och jag frågar Y, dubbeltittat såhär massa gånger och så och det har aldrig blivit fel nån gång”.  

Att få reda på när i tid det lärt sig något var svårare. Det var i de flesta fall mycket diffust. Några menade 
att de alltid hade kunnat det, åtminstone så länge de kunde minnas. Ett par elever hade episodiska minnen 
och kunde tala om hur det var när de lärde sig men inte när.  Några hänvisade till åk 1 och 2, när de 
började räkna i skolan. Andra nämnde att de lärt sig redan när de gick i förskolan. Det vanligaste svaret 
var att det var när de arbetat med det området i skolan och då var det varierande svar från åk 1–6 
beroende på när de hade arbetat extra mycket med just det avsnittet. Ett par elever klagade på att de 
kunnat men det var så länge sedan de arbetat med det så de glömt hur man gjorde. Vid tillfället för 
intervjun arbetade en del elever mycket med procent och då var det svårare med den bråkräkning som inte 
relateras direkt till procent såsom halva och fjärdedelar. Problemlösningsuppgifterna gav oftast svaret ” 
Det här kan jag inte, det här har jag aldrig gjort”. När uppgiften med kombinationer av glasskulor skulle 
lösas sa en elev att hen mindes att de gjort en liknande uppgift i åk 5 angående hundar som hälsade på 
varandra med ett voff, medan andra elever från samma klass sa att de aldrig gjort något liknande. 

 

5.4	Analys	av	resultatet	utifrån	de	teoretiska	utgångspunkterna	
Under denna rubrik sammanfattas resultaten med stöd av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie: 
KASAM med de tre stöttepelarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och Bronfenbrenners 
ekologiska systemteori. 

Om man börjar inifrån Brofenbrenners (Bronfenbrenner & Morris, 2007) innersta cirkel, individen (se 
figur 1), och dennes KASAM gentemot matematik så var det subtraktionen och divisionen som gav högst 
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KASAM för eleverna om vi ser KASAM som deras sätt att begripa, hantera och se meningsfullhet med 
uppgifterna. Bråkräkning och förståelsen av decimaltal fick inte lika högt KASAM. Vissa hanterade det 
utan att begripa vilket ledde till felaktiga svar. Meningsfullheten var inte heller tydlig för eleverna. 
Problemlösningsuppgifterna ställde till problem för flertalet och de kunde inte applicera det på något de 
tidigare gjort eller använt i vardagen. Dock fanns det några som såg meningsfullhet i själva 
problemlösningen och de tog sig tid att försöka lösa uppgifterna, men här föll det ofta på hur de hanterade 
de valda strategierna. Vad det gäller att minnas så har tiden (Chronos) direkt påverkan på vissa elevers 
minne. Eleverna säger att de har kunnat men glömt för att det var så länge sedan de jobbat med det, men å 
andra sidan är det det de arbetade med de första skolåren som sitter bäst samt vad det precis har arbetat 
med. Det märktes också att några tappade bort sig i sina uträkningar. Kognitionen skiljer sig åt även den 
beroende av Chronos då de eleverna tar olika tid på sig att lösa uppgifterna.  En del säger också att de är 
behov av variation och andra av repetition, vilket inte behöver motsäga varandra, men är ett tecken på att 
de behöver stimuli för att utvecklas. Det var några elever som man märkte kunde räkna mekaniskt men 
inte hade någon förståelse för vad de gjorde. Några kan tänka ut talen med hjälp av enbart huvudräkning 
och andra behöver kognitivt stöd i forma av fingrar eller penna och papper. Perceptionen och kognitionen 
varierar mellan eleverna och kan eventuellt för vissa lett till felinlärningar. Flera ritar inte runda cirklar 
utan ovala och inte förstått att likadana bråkdelar ska vara lika stora. Detsamma gäller när de ska dela upp 
en sträcka i delsträckor. I nästa steg finns strategierna och de varierade stort mellan eleverna även om de 
vanligaste algoritmerna återkom. Här märks det tydligt att de flesta behöver lära sig fler strategier och 
stöd för att förstå hur man ska använda en strategi fullt ut. I microsystemet fanns det i första hand lärare 
och föräldrar, framförallt pappor som är viktiga i elevernas matematikutveckling vilket kan vara relevant 
att beakta då man ska stödja en elevs utveckling. Största delen av matematikinlärningen har skett i skolan 
vid arbete med egna uppgifter som rättas och genom att lyssna på genomgångar. Vid genomgångarna 
fanns det de som hade olika strategier för att lära sig något nytt vilket tyder på ett metakognitivt tänkande. 
Till sist kommer vi till den övergripande Chronos, tiden som påverkar allt och som redan nämnts på 
vägen ut genom lagren i Bronfenbrenners teori.  Vi anser att den information vi fick fram om elevers 
uttrycksformer och strategier samt att strukturera upp den information vi fick fram efter KASAM:s tre 
grundpelare ger ett stöd för vidare differentierad planering efter elevernas och gruppens behov, se 
pedagogiska implikationer i nästa avsnitt. 

 

 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först resultaten i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 
forskning som tagits upp i forskningsgenomgången. Där diskuteras först elevernas strategival och 
implikationer detta kan föra med sig för lärare och speciallärare/specialpedagoger följt av en diskussion 
kring när och hur eleverna lärt sig, samt hur begripliga, hanterbara och meningsfulla uppgifterna varit för 
eleverna. Detta följs av en metoddiskussion där fördelar och brister med valet av metod diskuteras. Sist i 
detta kapitel behandlas avslutande reflektioner och exempel på hur resultaten kan användas i en individ- 
och gruppkartläggning följt av förslag på framtida forskning. 
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6.1	Resultatdiskussion	
Under denna rubrik diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning som tagits upp i 
forskningsgenomgången. Dessa har strukturerats utifrån rubriker som tar upp de övergripande drag vi 
kunde se i resultaten och som därför kan anses vara viktiga att ta upp för diskussion. 

6.1.1	Strategier	och	metakognition	
Som det går att utläsa av resultaten använde sig eleverna av många olika strategier (Bilaga 3 och 4).  
Intervjuerna visade på att det var få elever som klarade att använda fler än en strategi samtidigt när de 
exempelvis jämförde bråk. Enligt McIntosh (2009) väljer elever med god taluppfattning den bästa 
strategin för varje enskilt fall när de ska jämföra bråk och eleverna bör inte lära sig att mekaniskt använda 
en allmän regel för att jämföra alla bråk. Det är viktigt enligt McIntosh att arbeta med strategierna en i 
taget och träna sedan på att eleverna får välja strategi och berätta varför de valde den. Här visade 
intervjuerna att många elever var osäkra vid valet av strategi och många använde sig av en strategi som 
inte fungerade fullt ut alternativt att de använde en fungerande strategi men inte klarade av att löpa hela 
linan ut och slutföra sin beräkning. Några insåg detta och bytte, men inte alla. Det var inte bara när 
eleverna skulle jämföra bråk som många trasslade in sig i valet mellan olika strategier. Även vid de 
förhållandevis lättare subtraktions- och divisionsuppgifterna med heltal fanns elever som antingen 
mekaniskt använde en uppställning eller använde en strategi som var onödigt tidskrävande, detta utan att 
reflektera över detta. I vår utvecklade modell av Bronfenbrenners systemteori (figur 1) har vi valt att 
placera kognition som en byggsten inom individen. Förutom att olika elever har olika kognitiva förmågor 
visar resultaten på att de även uttrycker olika nivåer av metakognitiva förmågor.  Partanen (2016) pekar 
på vikten av att eleverna får lära sig att tänka just metakognitivt. Det gick att utläsa en stor skillnad mellan 
eleverna hur de beskrev sina val av strategier eller om strategierna var något som de hade lärt sig eller 
bara visste att man skulle använda. Dessa elever var också de elever som tappade bort sig bland olika 
strategier eller inte drog kopplingen mellan att en strategi var felaktig eller gav ett motsägelsefullt resultat 
(i de fall då de använt två eller fler strategier varav minst en felaktig så att det inte gav samma resultat).  
Metakognitiva samtal kan alltså ses som en viktig byggsten i elevernas matematikutveckling, något som 
man kanske inte alltid tar tillräckligt stor hänsyn till, men som Partanen (2016) påvisat i studier. 

Många elever beskrev strategier som de lärt sig i skolan men flera elever beskrev eller använde sig av 
strategier som de hade funderat ut själva eller var osäkra på hur de hade lärt sig (se bilaga 5). Intressant är 
att se att det var flera elever som genomgående eller på några uppgifter inte använde sig av de 
konventionella strategierna man lärt sig i skolan eller finner i läroböcker. Viktigt är också att se att dessa 
strategier inte rakt igenom kunde avfärdas som felaktiga då flera av dem gav ett korrekt svar och eleven 
som använde dem tydligt kunde beskriva hur hen resonerade kring användandet av dem och hur hen 
kommit fram till att de var lämpliga. Detta är något det bör vara av vikt att ha i tankarna som lärare men 
även i arbetet med kartläggning av elevernas kunskaper i matematik för att förstå elevernas utgångspunkt 
och för att kunna anpassa undervisningen på både grupp och individnivå. 

6.1.2	Strategier	och	olika	representationsformer/uttrycksformer	
McIntosh (2009) menar att det är viktigt att eleverna får skapa inre bilder av bråk genom att arbeta 
laborativt framförallt i början och när eleverna ska utveckla förståelse för tal i bråkform. Ett par elever 
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beskriver just hur de under förskoleår och tidiga skolår delat frukt eller minns bilder från väggen men få 
elever beskriver laborativa aktiviteter senare under skolåren. Det går att fundera kring om denna brist på 
inre bilder av bråk gjorde att några elever när de jämförde bråken kunde rita relativt korrekta cirklar med 
ifyllda cirkelsektorer för att representera bråken där det var mer eller mindre tydligt vilket som var störst 
inte kunde dra någon parallell till hur de placerade bråken på tallinjen vilket gjorde att de hamnade fel. Åt 
andra hållet gjorde ett par elever liknande misstag då de inte klarade av rita upp bråken tillräckligt tydligt 
för att kunna jämföra dem. Där kan man fundera på om det var så att de saknade en inre bild av bråkens 
storlek. Kanske hade dessa elever haft nytta av att arbeta mer laborativt med bråk för att på så sätt 
utveckla sin taluppfattning rörande tal i bråkform. Detta kan diskuteras om det är extra viktigt för de 
elever som Silverman (2002) kategoriserar som visuo-spatiala (de som framförallt tänker i bilder) eller 
om det är lika viktigt för alla elever om man ser till det som Willingham, Hughes och Dobolyi (2015) 
menar när de beskriver att alla människor har en verktygslåda av olika strategier där det går att plocka 
fram olika förmågor anpassat till olika situationer. I vår utvecklade modell av Bronfenbrenners 
systemteori är minnet en del vi tar upp hos individen. Våra resultat visar att elever beskriver hur de minns 
på olika sätt och verkar hänga upp sina minnen och associationer på olika saker. Några elever verkar 
antingen ha fler eller ha lättare att komma åt inre bilder och/eller episoder för att minnas en strategi 
medan andra elever inte kan förklara detta i form utav bilder eller minnen utan “bara vet” hur de ska göra 
alternativt beskriver hur det minns i form av matematiska uttryck. 

Just detta att ha kunskap om olika strategier och olika uttryckssätt för att kunna plocka fram en lämplig 
metod anpassat till uppgiften visade sig exempelvis när flera elever ritade upp bråk som cirklar för att 
kunna se dem framför sig eller storleksordna dem. Men på grund av att de inte utvecklat sin förmåga att 
rita tydliga proportionerliga cirklar så blev vissa figurer missvisande. Det skulle kanske även varit lättare 
för elever att använda sig av rutor för att få jämna andelar. Här visar sig vikten av att elever kan behöva 
träna på att uttrycka sig i olika uttrycksformer (McIntosh, 2009; Bergqvist & Österholm, 2014; 
Johansson, 2011). Det visar sig också i frågan om vad en tiondel betydde för eleverna. Det var bara en 
som tänkte på flera uttrycksformer, annars var det antingen decimalform, bråkform eller hos flera elever 
någon form av del av antal. Det vanligaste var här att tänka 1 av 10 men ett par elever tänkte sig en 
tiondel av ett större tal än 10. Detta är intressant att koppla till undervisningen eftersom uppfattningen om 
ett begrepp som en tiondel kan skilja sig så mycket mellan olika elever. Det är något som man bör ha i 
åtanke både i undervisningen av en hel klass där uppfattningarna kan vara vitt skilda men även i 
förhållande till den enskilda eleven som kanske får onödigt svårt att förstå någon del av matematiken 
eftersom denna elev har en uppfattning av ett begrepp som exempelvis tiondelar som inte alls är 
tillämpbart i situationen. 

6.1.3	Framgångsrik	undervisning	eller	bristande	variation	
Det kunde genomgående ses att alla elever lärde sig matematiken i skolan förutom två elever som i första 
hand lärde sig av sina pappor. Det fanns även några som lärt sig något av sina föräldrar i olika aktiviteter, 
vilket tas upp i nästa avsnitt om KASAM. Det visar på att man inte ska stirra sig blind på vad skolan kan 
göra utan även ta in Bronfenbrenners microzon (Bronfenbrenner & Morris, 2007) när man analyserar 
elevers lärande. Att nästan alla lärde sig genom genomgångar på tavlan är intressant. Beror de på att det är 
bästa sättet för de flesta eleverna eller för att det är den metod som lärarna i största utsträckningen 



 

 

  
	
 
  

  

	
	 	 	
 

27 

använder sig av i Sverige i kombination med eget arbete i läroböcker, vilket uppmärksammats av 
Skolinspektionen (2009). Hade vi fått samma svar om vi ställt frågan till finska elever? Dessa arbetar 
enligt Koljonen (2014) mer med gemensamma aktiviteter. Flera elever hade svårt för bråkräkning trots att 
de arbetat mycket med det och frågan är om de kunnat det bättre om man undervisat på något annat sätt 
eller kan det bero på att vissa elever har en fördröjd utveckling (Engström, 2015; Klingberg, 2011) och 
inte kommit in i den formellt operationella fasen i utvecklingen eller att de har en annorlunda perception 
vilket försvårar hantering av abstraktion och proportioner (Kutscher et al., 2016). Ett annat exempel på 
detta var de elever som ansåg att de gjorde rätt och att det var så de lärt sig av läraren, men där de i själva 
verket förstått fel.  

Eleverna vi intervjuade arbetade mycket i läroböcker och de flesta arbetade med samma kapitel som 
klasskamraterna. Här kunde man urskönja att det inte alltid var det bästa för eleverna, varken för de som 
hade lätt eller svårt för matematik. Båda grupperna kunde bli uttråkade men av olika anledning, att allt var 
för svårt eller för lätt och att det blev för tjatigt att arbeta med samma sak för länge. Det ledde till att flera 
av eleverna gjorde annat än att räkna på lektionerna som att sitta och prata med kompisar, vilket stämmer 
med vad Johansson (2015) noterade i studier hos äldre elever. Detta skulle kunna vara ett tecken på att 
man inte har en tillräcklig differentiering i klassrummet för att alla ska känna sig stimulerade, vilket även 
Skolinspektionen (2009) konstaterade. 

Ett exempel på att repetition är viktig är att några elever vid några tillfällen kom tillbaka till att de glömt 
tidigare moment. Vid tillfället för intervjun arbetade en elev mycket med procent och då var det svårare 
med den bråkräkning som inte relateras direkt till procent såsom halva och fjärdedelar. Det stämmer 
överens med Johanssons (2011) resultat om att en elev kan ett moment bra när hen arbetar aktivt med det, 
men vid ett senare tillfälle kan det vara svårt att använda. Då kommer tolkningsfrågan som många ställer 
sig vad det gäller kunskapskraven uppnår eleven dem eller inte då hen har kunnat men inte minns?  Har 
eleven glömt eller inte förstått? Ska det räcka med att hen har kunnat visa upp det vid några tillfällen men 
kanske inte just vid nationella provet. Hur ska då nationella provet viktas, vilka enligt Skolverket nu ska 
få mer inverkan på betygsättningen?  Några elever påpekade att de lärde sig bäst genom att få göra tester 
som de fick snabb feedback på och fick rätta själva. Det kan vara ett exempel på testeffekten som visat sig 
effektiv i jämförelse med att bara repetera (Wiklund-Hörnqvist, 2014). I mycket litteratur nämner man hur 
viktig relationen mellan lärare och elev är för att lärande ska ske. Den enda eleven som löste alla 
uppgifter hade lärt sig matematiken av sin pappa. I skolan hade hen nästan alltid kunnat det man arbetade 
med. Om inte så hade hen gått hem och frågat sin pappa och då lärt sig det och lite till. Olika lärare hade 
mött hen på olika sätt. Lågstadieläraren hade gett hen mer av samma uppgifter och mellanstadieläraren lät 
hen arbeta i en årskursbok högre än de andra. Hen verkade ändå inte arbeta på den nivå hens matematiska 
tänkande låg då hen löste alla uppgifterna. Kan detta bero på att lärarna inte har kunskapen eller 
möjligheter att skräddarsy utbildningen för eleven eller beror det på att lärarna inte vill släppa i väg 
eleven från gruppens aktiviteter? Eller utgick man från hens svagaste prestationer, att hens uträkningar 
inte följde mallen och att hen inte kunde rita proportionerligt?  Persson (2006) ger exempel på att det 
finns elever som ger exempel på beräkningar som har högre förståelse än dess lärare förstår, då lärare för 
yngre åldrar inte har den fördjupade ämneskunskapen (Skolinspektionen, 2009). Här anser vi att 
speciallärare och specialpedagoger enligt styrdokumenten har en viktig roll att hjälpa läraren att hitta de 
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vägar som ger alla elever den stimulans de har rätt till genom förebyggande arbete och bidrag till att 
hinder och svårigheter undanröjs (SFS 2011:186, s. 9; SFS 2007:638, s.5).  

6.1.4	KASAM	gentemot	matematikuppgifter	
Resultatredovisningen visade att alla elever begrep de flesta uppgifterna med undantag för att alla inte 
förstod hur man skulle kunna lösa problemlösningsuppgifterna med matematik. Dessutom så tolkades 
problemen på olika sätt då flera elever exempelvis tänkte att man klippte halva gräsmattan var. Här ser 
man vikten av att låta elever upprepa och förklara med egna ord vad de tror det är de ska räkna ut så att 
man är överens om vad man är ute efter men att också bejaka att man kan ha olika lösningar på ett 
problem (Dalvang & Lunde, 2006). Det blev tydligt att alla elever ännu inte har nått förståelsen av 
decimal- och bråkform och hur de endast är två olika sätt att uttrycka sig, vilka passar olika bra i olika 
sammanhang. Det fanns elever som hade lässvårigheter och där det märktes att de förstod uppgiften bättre 
när någon annan läste för dem, vilket styrker att man ska introducera inlästa läromedel tidigt och 
normaliserar det i klassrumsmiljö.  

Uppgifterna var mer eller mindre hanterbara för eleverna genom att de använde sig av olika strategier, 
vilka de inte alltid behärskade fullt ut. Det fanns elever som hade förståelsen men behövde verktyg för att 
hantera uppgifterna då den grundläggande automatiseringen inte fanns. Detta är en påminnelse om att 
man ska se till att elever ska ha tillgång till de verktyg de behöver för att kunna lösa sina uppgifter, vilket 
Carlsson Kendall (2015) förespråkar. Problemlösningen var det som var svårast för eleverna att hantera 
och det kan vara ett tecken på att man arbetat för lite med att hantera olika strategier för problemlösning. 
Det stämmer då med Skolinspektionens (2009) noteringar om brister i undervisningen i problemlösning i 
svenska klassrum. 

Till sist kommer vi till meningsfullheten. Här varierade det mycket både mellan individer och uppgifter. I 
stort sett verkade matematiken i sin helhet endast vara meningsfull för ett fåtal, men att delar av 
matematiken kändes meningsfull för flera. Ett par elever visade vid problemlösningen att de tyckte det var 
idiotiska frågor, konstgjorda för att skapa ett problem som egentligen inte fanns. Dessa problemuppgifter 
uppskattades i motsats till några som gav dem en utmaning. Det fanns exempel på hur föräldrar gett 
exempel från elevernas intresseområden och då kom de ihåg hur det skulle räkna. Det kan bero på att det 
då blev meningsfullt eller att det var på grund av att man använde en annan minnesstrategi. Exempel som 
att hänga upp fyrans tabell på hästskor styrker De Beni & Pazzaglias (1995) slutsatser att relationella 
bilder kan stärka minnet.   

För att återknyta till Salamnacadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) så återkommer vi till detta att 
utbildningssystemet ska formas så att elevers egenskaper och behov tillvaratas genom att se till elevens 
intressen, fallenheter och inlärningsbehov. Vi ska verka för att de upplever KASAM i skolan och just i 
detta fall inom matematikämnet. För att uppnå detta kan det vara viktigt att använda Bronfenbrenners 
teori (Bronfenbrenner & Morris, 2007) för att finna de områden som man kan förändra för att eleven ska 
känna att den begriper och hanterar matematiken och att det känns meningsfullt. Kan till exempel elevens 
liv utanför skolan kopplas ihop med skolarbetet och kan vi få de olika aktörerna och miljöerna i 
microsystemet att stärka elevens matematikinlärning?  
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6.2	Metoddiskussion	
I den här delen resonerar vi kring hur kvalitén kan förbättras och vilken validitet vårt ämne har i 
förhållande till några andra studier. Det avslutande avsnittet ifrågasätter vår användning av begreppet 
KASAM. 

Vi har i efterhand reflekterat över vad man skulle kunna ha gjort för att stärka kvaliteten. Vi skulle kunna 
genomföra intervjuer tillsammans för att det inte ska bli skillnader på inriktningen på följdfrågor, men då 
skulle maktpositionen i intervjusituationen (Starrin & Renck, 1996) bli mer obalanserad, vilket den redan 
är då vi intervjuar barn. I vår studie har eleverna svarat lite olika på följdfrågorna och det märks vilka 
delar i undersökningen som vi som intervjuare har gjort lite olika. Vi insåg bland annat att vi båda skulle 
haft en följdfråga om det finns flera sätt att beskriva en tiondel, då de flesta elever nöjde sig med att 
redovisa ett sätt.  Vissa elever läste frågorna själva och intervjuaren hjälpte till att läsa om eleven inte 
verkade förstå eller fastnade på något. Om intervjuaren läser upp frågorna så behöver inte eleven lägga 
energi på avkodningen, men det resulterar även i att man missar om det kan finnas en lässvårighet hos 
eleven som kan ge problem vid benämnda tal. Det hade även varit bra att filma då några elever använde 
sig av rörelser. En annan svaghet är att eftersom det var elever som själva fick välja om de ville vara med 
så fick vi troligtvis endast träffa de elever som var trygga i sig själva och tycker om att prata. För att få en 
mer nyanserad bild skulle vi behöva få intervjua även fåordiga och blyga elever, vilka vi kanske skulle 
fått tag i om vi tillfrågat dem en och en istället för att bara informera i helklass och via hembrev.  

Vi anser att vi genom vår studie vidareutvecklat Mölleheds (2001) metod genom att ha en dialog med 
eleverna och inte endast analysera deras skrivna uträkningar. Genom detta anser vi att vi uppnått ett 
kvalitetsmål som Starrin och Svensson (1994) beskriver och som innebär att nyansera eller syntetisera 
tidigare beskrivningar. Vi har även försökt utveckla möjligheten att använda applicera och använda oss av 
KASAM:s grundpelare (Antonovsky, 2003) och Bronfennbrenners ekologiska systemteori 
(Bronfenbrenner & Morris, 2007) på ett överskådligt sätt i matematiksammanhang och som speciallärare 
och specialpedagoger kan se som värdefull kunskap. Det kan anses vara av en heuristisk kvalitet att få en 
ny aspekt på att fördjupa kunskapen om elevers relation till matematiken de möter i skolan. Det tyngsta 
validitetskriteriet för denna undersökning är det pragmatiska kriteriet (Starrin & Svensson, 1994), då vi 
direkt ser att denna mixade metod, att både intervjua elever och låta dem lösa uppgifter med självvalda 
lösningsmetoder kan vara en användbar metod vid kartläggningar. För att kunna föra kunskapande samtal 
krävs tid och där ser Ahlefeld Nisser (2009) att professioner inom specialpedagogiken kan spela en viktig 
roll då dessa inte behöver frigöra sig från undervisning. Bladini (2004) menar att det behövs tid för 
reflektion för att komma ur det invanda sättet att arbeta och det är vad vi har fått möjlighet till under 
arbetet med denna studie. 

Det går även att ifrågasätta vårt sätt att tolka KASAM och korrektheten i detta. Antonovsky (2003) menar 
att man kan mäta en människas välmående utifrån hur de upplever olika ting. Han har utformat ett 
frågeformulär där svaren tolkas om till ett KASAM-värde. Vi har inte utgått från hans frågeformulär utan 
bara inspirerats av grundpelarna till KASAM. Vi utgick från de tre benen som KASAM vilar på, om 
något är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Antonovsky definierar de tre begreppen (se teoriansnittet, 
kapitel 2.3) och utifrån dessa definitioner applicerades de i en annan kontext. Vi använde den i den 
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empiriska studien för att synliggöra delar av elevers behov för att utvecklas inom matematikämnet. Det 
empiriska materialet vi utgick från var de multimodala svar eleverna gav på våra matematikfrågor. Vi 
tolkade hur eleverna begrep frågorna, hanterade och reagerade på uppgifterna. Det kanske skulle vara 
lämpligare att skapa ett nytt begrepp för att använda oss av de tre benen, BEHAME, utifrån om det är 
begripligt, hanterbart och meningsfullt. 

 

6.3	Avslutande	reflektioner	
I detta av slutande avsnitt reflekterar vi över det salutogena synsättet, vad man skulle kunna använda våra 
resultat till i skolpraktiken samt ger förslag på vidare forskning. 

6.3.1	Forskarens	glasögon	
När det gäller det salutogena tänkandet som återkommer för att inte stigmatisera elever så mötte vi de 
som sa att vi måste se till elevernas svårigheter om detta ska blir ett relevant specialpedagogiskt arbete. Vi 
fann att mycket av det vi noterat i vår undersökning är just det som inte fungerar. Atterström & Persson 
(2000) anser att den sannolikt mest etiskt försvarbara modellen för specialpedagogik är att se det som en 
differentierad kompetensmodell där man ser till barns individuella förutsättningar oavsett vilka dessa är. 
Man behöver finna det område eleven känner sig kompetent inom för att kunna bygga vidare med det som 
eleven tycker är svårt eftersom man inte kan bygga på något som eleven inte kan. I första analysutkastet 
så använde vi på individnivå bland annat rubrikerna elevens styrkor, svagheter, och åtgärder. Ordet 
svagheter är direkt ett negativt värdeladdat ord vilket enligt oss kan få elever att känna sig dåliga och få 
vissa lärare att tänka att det inte är någon idé att arbeta med det området. Men om man då sätter på sig de 
salutogena glasögonen och ändrar på rubrikerna så kan man istället se elevens styrkor, behov och 
utvecklingsförslag. Utvecklingsförslag betyder att man ska ta tag i det eleven tycker är svårt och att det 
kan ske både genom träning och utarbetande av de stödstrukturer eleven behöver för att klara momenten.  

6.3.2	Forskningsvärde	och	pedagogiska	implikationer	
Persson (2006) anser att man inom fenomenografi är intresserad av hur människor tänker och lär sig, men 
inte vad man ska använda denna kunskap till, vilket han ser som en svaghet i dagens samhälle då mycket 
är kartlagt men att förbättrande insatser uteblir. Persson uppmanar fenomenografiska forskare att ta ett 
steg till och föreslå strukturerade pedagogiska problemlösningar som grundar sig på de resultat man fått 
fram. Vår frågeställning var inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och vi vill utveckla i den 
riktning som Persson (ibid) efterfrågar, att se om resultaten möjligen kan leda till förändringar i 
undervisningen om så behövs. Vi ser att denna metod skulle kunna vara ett komplement till statiska 
mätpunkter och ge en mer nyanserad bild av individernas tankebanor och förståelse av matematiken för 
att kunna göra anpassningar både på organisation-, grupp- och individnivå. Genom att använda den 
information vi fått in av eleverna kan man analysera vilka styrkor som finns hos individerna, vilka 
metoder som passar dem samt vilka utvecklingsområden som är viktiga att arbeta med kan man lägga upp 
anpassningar både på grupp och individnivå samt se över om det behöver till några 
organisationsförändringar. I bilaga 7 ges ett exempel på hur några av de intervjuade elevernas svar och 
hur de beskrivit sitt val av lösningsstrategier och metoder kan analyseras på individ- och gruppnivå. 
Analysen i tabellen i denna bilaga kan då användas för fortsatt arbete med eleven både i klassrumsmiljön 
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och vid eventuellt behov av särskilt stöd. I analysen fokuseras eleven styrkor som en utgångspunkt för 
vad eleven redan kan och vad som alltså går att bygga vidare på. Även förslag på behov, metoder och 
utvecklingsförslag inkluderas som arbetssätt och mål att arbeta vidare mot. 

Några reflektioner som kan kopplas till analys på individnivå är det som framkom vid flera av 
intervjuerna, nämligen att matematiklektionerna hade för lite variation och att det blir långtråkigt när man 
bara gör samma hela tiden, t ex ett helt kapitel med multiplikation. Här kan man använda sig av Rapp 
(2009) och Boalers (2011) studieresultat om hur viktigt det är att undervisningen varieras så att vissa 
elevers hjärnor inte stänger av. Elever som redan kan det klassen ska gå igenom har använt sin tid på olika 
sätt. Ett fåtal har tagit det lugnt och vilat för att med jämna mellanrum snabbt arbeta ikapp. Andra har fått 
arbeta vidare antingen med mer av samma eller på en högre nivå då ofta en årskurs högre. Vetskapen om 
att det finns elever som sitter av mycket av sin tid då de redan kan momenten som är lektionens ämne är 
oroande, ett slöseri på tid. Det stämmer med Sjöbergs (2006) resultat om att mer än hälften av tiden på 
matematiklektioner ägnas åt annat än matematik. Här måste skolan bli bättre på att få elever att utnyttja 
tiden till lärande och stimulera dem på deras nivå, vilket är ett uppdrag som speciallärare och 
specialpedagoger har enligt Lgr11. Är det ett uppdrag för specialläraren? 

6.4	Framtida	forskning	
Om man utgår från den didaktiska triangeln så vill vi pröva om vår studie skulle kunna användas som en 
katalysator för att elever och lärare ska kunna mötas för att kunna spela på samma spelplan så att den 
didaktiska triangeln harmoniserar, vilket vi hoppas stärker elevens KASAM. Nedanstående bild illustrerar 
vår syn på specialläraren/specialpedagogens plats i den didaktiska triangeln vad det gäller kartläggning av 
eleven. Där har vi valt att placera specialläraren/specialpedagogen i mitten av triangeln (som även 
presenteras i formen av en tetraeder, se figur 7). Specialläraren/specialpedagogen har då kontaktytor med 
eleven, ämnet och läraren i varsitt hörn och fungerar som ett stöd för relationerna mellan lärare, elev och 
ämnet i processen med att skapa en meningsfull skoltillvaro, och i detta fall, en meningsfull, hanterbar 
och begriplig undervisning i matematik för fler elever där specialläraren/specialpedagogen utifrån ett 
salutogent synsätt letar efter differentierade kompetens hos eleven och därmed differentierade 
undervisningsvägar mot att nå kunskapskraven i matematik. 
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Figur 7. Didaktiska triangeln omarbetad av oss med specialläraren/specialpedagogens roll med 
utgångspunkt från Gernicke et al. (2018) 

Vi ser att den information som en specialpedagog/ speciallärare kan få tillgång till genom dynamisk 
kartläggning är en viktig del i arbetet kring att stimulera elevers utveckling. Men det räcker inte med att 
specialpedagogerna/speciallärarna få denna information och tolkar den genom de salutogena glasögonen 
som beskrivits i den här studien, utan nästa steg är att få in andra medaktörer på banan i första hand lärare 
men även andra om behovet inte bara är tillrättalagd pedagogik. I det gråa fältet finns den fysiska miljön, 
organisation och resurser som rektor ansvarar för, elevhälsan för att stötta elevens mående samt 
vårdnadshavare och alla andra faktorer som ingår i Bronfennbrenners ekologiska systemperspektiv. Det är 
här specialpedagogens och speciallärarens roller kan komplettera varandra då specialläraren inriktar sig 
mer på vad som kan påverkas på individnivå och specialpedagogen på organisationsnivå. 

Här ser vi att framtida aktionsforskning skulle kunna vara på sin plats för att få mer förståelse hur man 
kan få interaktionen mellan lärare och elev med särskilda behov samt vilken roll 
specialpedagogen/specialläraren ska spela för att så många som möjligt ska kunna följa den ordinarie 
undervisningen, vilken behöver vara differentierad för att stimulera så många som möjligt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej!  
Vi heter Anna Wikström Berggren och Joanna Vikergård och studerar till speciallärare i matematik 
respektive specialpedagog på Mälardalens Högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete på avancerad 
nivå. 
      
Studien vi ska genomföra bygger på̊ enskilda intervjuer med elever. Syftet med studien är att undersöka 
elevers förståelse av några matematiska begrepp. För att möjliggöra denna studie kommer vi att använda 
oss av ljudupptagning för att i efterhand underlätta vår förståelse av intervjuerna. Eventuellt kommer vi 
även att använda oss av elevernas anteckningar om sådana förekommit under intervjun. Vi kommer inte 
att använda oss av videoinspelning eller fotografering. Allt material vi får in kommer hanteras med sådan 
sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut, detta genom att alla namn (både person- och skolnamn) 
kommer att anonymiseras. 
 
Intervjuerna kommer enbart användas i forskningssyfte och den färdiga studien kommer att publiceras 
online. Alla ljudfiler och transkriptioner kommer att förstöras efter studiens genomförande. Varje 
deltagare kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i studien.  
      
För att genomföra studien måste vi få ett samtycke från vårdnadshavare och barn om deltagande, med 
andra ord att du/ni som vårdnadshavare samt ert barn ger sitt medgivande att delta i studien. Vi bifogar 
här nedan ett samtyckesformulär där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande. Detta tas sedan 
med till skolan. 
      
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare på̊ följande mailadresser:  
    
Anna: xxx@student.mdh.se Joanna: xxx@student.mdh.se 
 
Handledare:  
Tina Hellblom-Thibblin, universitetslektor vid Mälardalens Högskola: xxx@mdh.se 	 	
	 	 	 	 	 	 	
 
Med vänliga hälsningar  
Anna Wikström Berggren och Joanna Vikergård   

--------------------------------------------------------------------------- 
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Samtyckesformulär  
   
□ JA, jag/vi tillåter att ___________________ deltar i studien. 
     
___________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift     Ort  datum 
 
___________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift    Ort  datum  
 
___________________________________________________________________ 
Barnets underskrift      Ort  datum  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Introduktionsfrågor: 
1. Vad tycker du om matematik? 
2. Har du någon gång tyckt att det är svårt med matematik? 
3. Har du någon gång haft någon annorlunda matematik än resten av klassen? t.ex. andra uppgifter 

eller annan undervisning? 
 

Följdfrågor:  
OBS! På fråga 5 börja med att säga 0,9 och om det inte hjälper säg 9 tiondelar. 

1. Hur tänker du då? 
2. Hur vet du det? 
3. Hur har du lärt dig det? 
4. Har du använt dig av något liknande utanför skolan? 
5. Såg du något framför dig?  

 
 

Avslutningsfråga 
Vad tänker du på när läraren har genomgång på tavlan? Ser du något framför dig? 
Är det något mer du skulle vilja berätta som jag inte har frågat om? 
 
 
Följande frågor fick eleverna en i taget på ett vitt papper. 
 

1. Hur tänker du när du räknar ut 31-4  eller 302-298? 
2. Hur tänker du när du räknar ut 24/4? 
3. Storleksordna bråken 1/2 , ¾, 6/8. Hur tänker du? 
4. Sätt ut talen 1/2 , ¾, 6/8  på tallinjen.  Hur tänker du? 

 

 
5. Här har du en väg.  
 

a) Sätt ut hur långt du kommit om du har gått  ¼  av vägen. Hur tänker du?  
 

0 1 2 



 

 

  
	
 
  

  

	
	 	 	
 

40 

b) Sätt ut hur långt du kommit om du har gått  0,9 av vägen. Hur tänker du?  
 

 
 

6. Vad betyder en tiondel för dig? 
 
7. Hur räknar du ut 0,9- 0,08? 
 
8. Hur många bussar behövs för att transportera 150 elever? Det får plats 30 elever i varje buss. Hur 
tänker du? 
 
9. Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två glasskulor. 

a. På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? 
b. Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. 

 
10. Jenny klipper gräsmattan hos Bo på 2 timmar. Mona gör det på 4 timmar. 

a)  Hur lång tid tar det om de hjälps åt? 
b)  Hitta på ett liknande problem och lös det. 
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Bilaga 3  

I figuren nedan har resultatet strukturerats för en lättare överblick av strategier som de intervjuade 
eleverna beskrivit att de använt för att lösa uppgifterna de fick under intervjun inom området 
taluppfattning och aritmetiska operationer. 

Strategier och 
uttrycksformer som ofta 
ledde till ett korrekt svar: 
 

algoritm (subtraktion) 
algoritm (kort division) 
svaret bara kommer 
subtraktion i steg 
skillnad mellan talen 
förhållandet multiplikation/division vid divisionsuppgifter 
innehållsdivision genom att addera eller subtrahera upprepade gånger 
visualisera en bild eller en episod/lärtillfälle 
omvandla bråk till procent 
förkorta bråk 
förlänga bråk 
dela upp sträcka i delar för att avgöra var bråk och/eller decimaltal bör 
placeras 
placera bråk<1 mellan 0 och 1 

Strategier och 
uttrycksformer som 
användes av enstaka elever 
men som ledde till korrekt 
svar: 
 

algoritmliknande tankesätt fast talen ställs upp på rad 
subtrahera från båda termerna i steg 
visualisera en tallinje 
utgå från en specifik multiplikationstabell oavsett divisionsuppgift 
använda sig av en lathund 
dividera i steg (hälften av hälften) 
huvudräkning antalet hundradelar subtraherat med hundradelar 

Strategier och 
uttrycksformer  som ofta 
ledde till ett felaktigt svar: 
 

räkna ner 1 steg i taget 
Jämföra storleken på talets nämnare 
Placera bråk < 1 på hela den synliga tallinjen 
Rita cirklar med sektorer, antingen på papper eller med finger 
Tänka att 0,9 är nära 1 utan att dela upp sträckan 
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Bilaga 4 

Strategier och uttrycksformer vid lösning av några matematiska problem 

Strategier vid 
problemlösningsuppgift: 
Kombinationer av glasskulor 

symboler i tabell 
bild, cirklar ritade på rad 
bild, cirklar ritade som prickarna på en tärning 
visualisering av glassmakerna för att kunna kombinera glasstrutar, ritar 
med fingrarna i luften 
fingrar för att para ihop smakerna, ostrukturerat 
fingrar för att para ihop smakerna, strukturerat (3+2+1) 
ta sina favoritsmaker 
välja slumpmässigt 
konstatera att man kan blanda på många olika sätt. 
minns episod 

 Strategier vid 
problemlösningsuppgift: Klippning 
av gräsmatta 
 

 dela upp gräsmattan med hjälp av bråk 
 rita upp och dela upp gräsmattan med hjälp av decimaltal 
 logik och uteslutning 
 medelvärde 
 den snabba personens halva tid + den långsamma personens  
halva tid 
 tänker på en gräsmatta 
 ritar upp en gräsmatta 
 bänkar som kan representera en gräsmatta 
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Bilaga 5 

 Hur och när har eleverna lärt sig? 

Lärande 
aktiviteter 

flertal: genomgångar och räkneuppgifter i skolan i första hand tester med feedback 
 
några: aktiviteter med föräldrar, baka, bygga, tävla och i diskussioner och samtal om 
intresseområden som till exempel aktier eller hästar 
 
fåtal: spel 

Mentorer flertal: lärare 
 
några: föräldrar i första hand pappor, men även ett par mammor 
 
fåtal: autodidaktik 

Tidsaspekt flertal: när vi höll på med det området i skolan 
 
några: minns inte men någon gång under åk 1-6 
 
fåtal: före skolstart, minns inte det var så länge sedan 
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Bilaga 6 

Tolkningen utgår från att om eleverna förstått uppgiften och påbörjat en uträkning så är uppgiften 
begriplig.  Om den är begriplig till viss del är det att eleverna har begripit den men tolkat den på sitt eget 
sätt vilket kanske inte varit direkt matematiskt. Kan eleverna räkna ut den så är den hanterbar men 
kommer de inte ända fram så är den till viss del hanterbar. Har de haft någon nytta av liknande uppgifter 
eller att man märker att de uppskattar uppgifterna och spinner vidare på dem så har de tolkats som 
meningsfulla.  Om det står för ett fåtal så är det 1-2 st som står för detta står det några så är det mindre än 
hälften och ett flertal är nästan alla. Står det ja är det alla och till viss del så har mer än hälften förstått och 
klarat hela eller viss del av uppgiften.  

Uppgifternas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  

 Subtraktion Division Bråkräkning Decimaltal Problemlösning 

Begripligt ja ja till viss del till viss del för några 

Hanterbart för ett flertal ja till viss del för ett flertal till viss del 

Meningsfullt ja för några för några för ett fåtal för ett fåtal 
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Bilaga 7 

Exempel på hur resultatet av intervjuerna kan användas till analys för enskilda individer. 

Analys Elev 1 Elev 2 Elev 3 Gruppnivå 

Styrkor 

Matematisk tänk, 
logik, rimlighetstänk, 
resonemang, kunna 
utgår från fem och tio-
tabeller, användning 
av tabeller 

Reflekterar väldigt 
mycket över hur han 
tänker och vilken 
metod han använder 
för att komma fram till 
en lösning på en 
uppgift 

Vet vilka räknesätt hen 
ska använda. Inte rädd 
för att göra fel eller 
använda lathundar. 

Trygghet i gruppen. 
 
Kan hantera de fyra 
räknesätten. 

Behov: 

Nya utmaningar och 
få lära sig strategier i 
problemlösning och 
formler för högre 
matematik. Träna 
motorik. 

Få stöd i att reda ut 
sina tankar och 
metoder och hjälp att 
värdera metoderna han 
använder. Behöver 
knyta matten till 
verkliga situationer, 
det är då han förstår. 

Lathundar, varierade 
former av inlärning, 
feedback på 
genomförda uppgifter. 
Nya sätt för att befästa 
grundläggande 
matematik. 

Lära sig mer om olika 
strategier vid 
storleksordning av bråk. 
 
Lära sig strategier vid 
problemlösning. 
 

Metoder: 

Resurser på internet t. 
ex. Låta eleven följa 
Khans Academy  Konkretiserade 

Många korta tester med 
snabb feedback 

Varierande behov för 
olika elever men 
varierad repetition är 
bra för flertalet. 
 
Konkretisera bråk i 
andra former än 
cirkelform, t ex rutor 

Utvecklingsförs
lag: 

Automatisering av 
tabeller, motorik att 
kunna rita cirklar och 
med bråkdelar 

Få struktur i sina 
tankegångar och 
värdera sina strategier. 

Tio-kamrater, 
gångertabell, rita 
proportionerliga cirklar 

Öva strategier vid 
problemlösning.  
 
Repetera förståelse för 
bråks storlek och värde. 

 


