
Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vilken matematikundervisning är relevant 
på högstadiets grundsärskola? 

 
 
 
 
 

Ingegerd Walfridsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete för lärarexamen   Handledare: Kirsti Hemmi 
inom kunskapsområdet matematik  Examinator: Kirsti Hemmi 
HT 2009 



 

 

II 

FÖRORD 
Jag vill tacka alla som hjälpt och stöttat mig med detta arbete. Framförallt tackar jag 
min handledare Kirsti Hemmi som granskat och analyserat mitt arbete. Jag vill också 
tacka alla berörda elever som hjälpt mig och deltagit i intervjuerna. 
 
Västerås, december 2009 



 

 

III 

Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation 

 

 

         
 
 
          Examensarbete för lärarexamen 

i kunskapsområdet matematik 
MOA003, 15 poäng 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Författare: Ingegerd Walfridsson 
 
Vilken matematikundervisning är relevant på högstadiets grundsärskola? 
 
 
 
 

2009 Antal sidor: 34 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om man som lärare bedriver en 
matematikundervisning med särskoleelever som bäst gagnar eleverna för att klara sig 
så bra som möjligt i vardagslivet. Tidigare forskning har visat att uppställningar av 
multiplikation och division är mer komplexa än man tidigare insett. Användningen 
av miniräknare i de tidiga skolåren stärker ofta problemlösningsförmågan och 
begreppsuppfattningen utan att försämra förmågan till skriftliga beräkningar. Med 
hjälp av intervjuer av elever på grundsärskolans högstadium har jag velat undersöka 
på vilken nivå i matematiken eleverna befinner sig på när det gäller 
multiplikation/division. Åtta elever fick cirka sju uppgifter att lösa. Resultatet visar 
att när eleverna får lösa välkända problem på ett laborativt sätt och med hjälp av 
miniräknare klarar de betydligt svårare uppgifter än annars. Min studie visar också 
att nya läromedel som är anpassade till ett laborativt arbetssätt och tekniska 
hjälpmedel i enlighet med läroplanen behövs för dessa elever. 
 
 
 
 
Nyckelord: Grundsärskolans högstadium, Matematiksvårigheter, Miniräknare 
Vardagsmatematik, Matematikundervisning 
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1 INLEDNING 
Jag inleder genom att berätta bakgrunden till varför jag blev intresserad av 
matematiken på grundsärskolans högstadium samt formulerar de forskningsfrågor 
som ligger till grund för studien. 

1.1 Bakgrund 
Jag valde mitt ämne om vilken matematikundervisning som kan vara relevant på 
högstadiets grundsärskola då jag funderat mycket på vad det är vi ägnar tid och kraft 
åt under matematiklektionerna. Jag har jobbat i tre år på högstadiet på en 
grundsärskola och sett hur elever kämpar med uppgifterna i sina böcker. De ställer 
upp algoritmer som de har svårt för att lära sig och sedan ofta blandar ihop. 
 
En elev som jag hade första terminen använde en matematikbok för årskurs två. Han 
jobbade med att addera och ställa upp tal med algoritmer som innehöll två tiotal. Det 
var svårt och han blev trött när han höll på med sin bok. När vi däremot hade 
gemensamma genomgångar av praktiska problemlösningar gick det mycket bättre 
och han var pigg och glad och med i diskussionerna. En dag pratade vi om rea och 
vad 50 % innebar. Då utbrast denna elev: 
 – Men då kunde jag ha köpt den där CD-skivan jag så gärna ville ha! Jag hade ju 100 
kr när jag var i skivaffären, men det stod att den kostade 200 kr. Bredvid stod det att 
det var 50 % men det visste jag inte vad det betydde! 
 
Denna händelse är bakgrunden till att jag blev intresserad av vilken sorts 
undervisning vi bedriver på särskolan. Jag blev också intresserad av att elever som 
kan ha svårt att räkna med små tal däremot kan förstå problemlösningar även om de 
innehåller större tal.   
 
En annan händelse inträffade när jag besökte en klass på högstadiets grundsärskola i 
samband med utbildningen. En elev som skulle räkna ut ett divisionstal i sin 
matematikbok kom inte ihåg hur man skulle göra. Jag försökte ta reda på om hon 
brukade använda trappan, liggande stolen eller förenklad division. Men så funderade 
jag på vilken nytta denna elev skulle ha av att jag nu lärde henne att räkna med 
division och algoritmer. Kommer eleven att använda uppställningar av division i 
vardagslivet när hon har en kalkylator på sin mobiltelefon? 
 
Vilken typ av undervisning vi bedriver på våra särskolor är mycket intressant och 
viktigt för framtidens fortsatta matematikundervisning på grundsärskolan. Vad är det 
vi vill med matematikundervisningen? Vad innebär det att vi ofta använder oss av låg 
och mellanstadiets böcker i vår undervisning - när eleverna går på högstadiet? Ja, det 
finns mycket att forska om för att göra matematikundervisningen till en bra grund för 
att eleverna ska klara sig så bra som möjligt i vardagen. 

1.2 Syfte 
Mitt syfte med detta examensarbete är att studera om vi lärare använder vår tid 
under matematiklektionerna på ett sätt som gör särskoleeleverna mer rustade för 
vardagen utanför skolan. 
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1.3 Frågeställningar 
Utifrån syftet har jag sammanställt följande forskningsfrågor: 
Vilken matematikundervisning är relevant på högstadiets grundsärskola?  

- Var bör fokus ligga? 
- Är läromedlen anpassade till elever med matematiksvårigheter? 
- När är det OK att använda tekniska hjälpmedel? 
- Vad står i kursplanen? 

Intervjuuppgifter som handlar om multiplikation och division ligger till grund för att 
belysa frågeställningarna. 

1.4 Disposition  
I Kapitel 2 beskrivs kortfattat inlärningsteorier. Olof Magne 1 är den som forskat mest 
om barn med matematiksvårigheter i Sverige och får därför stort utrymme. Gudrun 
Malmer har haft stor betydelse på matematikundervisningen i Sverige. Ahlberg, 
McIntosh, Gran har också forskat om undervisningen av elever med 
matematiksvårigheter och därmed haft en stor betydelse för fältet. 
 
I Kapitel 3 beskriver jag mina forskningsmetoder som är kvalitativa elevintervjuer 
med valda matematikuppgifter. 
 
I Kapitel 4 analyseras svaren på varje intervjufråga var för sig. 
 
I Kapitel 5 sammanfattas resultat av min undersökning med hjälp av litteraturen och 
resultat från intervjuerna. 
 
Den avslutande diskussionen i Kapitel 6 innehåller reflektioner av resultaten från 
intervjuer och litteratur. Till sist presenterar jag några områden där ytterligare 
forskning behövs. 
 

2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I det här kapitlet beskriver jag först några inlärningsteorier som behaviorismen, 
konstruktivismen och ett socialpedagogiskt synsätt. Piaget och Vygotskij är de viktiga 
namnen i dessa sammanhang. Jag behandlar också den litteratur jag funnit relevant 
för mina forskningsfrågor om matematiken på högstadiets grundsärskola. Jag har 
inriktat mig på litteratur som handlar om elever med matematiksvårigheter och då 
främst på forskning av elever med lätt utvecklingsstörning och om hur deras 
matematikundervisning borde se ut. Tyvärr finns det inte mycket färsk forskning om 
ämnet. Intresset för elever med särskilda utbildningsbehov verkar inte vara stort 
nuförtiden och därför får forskarna hänvisa till undersökningar som är gjorda längre 
tillbaka. 

                                                   
1 Olof Magne, fil dr och ped. hedersdoktor, är den som gjort mest forskning i Sverige om framförallt matematikpsykologi och 
matematikmetodik. Han började sin yrkesverksamma bana som folkskollärare mellan åren 1939-1952, sedan disputerade han 
med en avhandling om inlärning. Därefter har han tjänstgjort på högskolan i både Göteborg och Malmö. Länsskolinspektör 
under ett decennium har han också varit. Även internationellt är Magne känd och då framförallt för sina forskningar om 
matematiksvårigheter (Claesson, 1981). 
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2.1 Behaviorismen 

Behaviorismen har som grund att läraren lär ut kunskap som eleven tar till sig. 
Eleven behöver inte tänka så mycket själv utan får kunskapen serverad och sedan 
tränar hon/han mera isolerat på varje moment. Det mänskliga beteendet utvecklas 
utifrån medfödda reflexer och beteendet påverkas av yttre faktorer. Individen är till 
stora delar en produkt av den omgivning den vistas i. Skinner - den förste radikale 
behavioristen i USA tränade råttor att utföra de mest komplicerade saker genom att 
ge djuren lämplig förstärkning, belöning. Han förankrade begreppet förstärkning. 
Människan har lättare att ta till sig kunskap om hon belönas med t.ex. beröm, positiv 
förstärkning. Han ansåg att inlärningen ska ske i mycket små steg så de rätta 
stimulus -respons-reaktionerna kan utvecklas och befästas (Ahlberg, 1995). 

2.2 Konstruktivismen 
Konstruktivism - här är synen på eleven som aktivt konstruerar sin kunskap själv, 
med hjälp av en lärare som förmedlande länk och i samarbete med andra. Piaget var 
en av de stora pionjärerna. 
 
Läroplanen har numera konstruktivism som sin ledstjärna. Detta ställer också 
annorlunda krav på undervisningens utformning än tidigare, säger Malmer 2 (2002). 
 
Ahlberg 3 (1995) beskriver fem principer för en konstruktivistisk syn på 
undervisningen. Undervisningen ska leda till:  

• att eleverna förstår undervisningsinnehållet. 
• elevernas tänkande är intressantare än deras yttre agerande. 
• den språkliga kommunikationen ska vara en process för att leda elevernas 

inlärning och inte ett medel för att överföra kunskap. 
• när eleverna inte löser ett problem så som läraren förväntar sig, ska läraren 

försöka förstå hur eleverna tänker. 
• intervjuer och samtal med eleverna ska inte bara användas för att kartlägga 

och diagnostisera elevernas kunskaper utan också för att utveckla deras 
förståelse. 

 
Ahlberg (1995) förklarar konstruktivismen som att människor når kunskap först och 
främst genom sina handlingar, inte genom sina sinnen. Genom våra handlingar och 
tänkande uppkommer en mängd förändringar av våra tankestrukturer. De viktigaste 
förändringarna är reversibla, vilket innebär att de kan fortlöpa i andra riktningen, 
tillbaka igen. Barnet kan då utföra konkreta eller abstrakta operationer. 

2.2.1 Piaget 
Piaget anser att barnet går igenom olika stadier i sin utveckling och att det inte kan gå 
vidare i sin utveckling förrän han/hon är biologiskt mogen för det. Språket är 

                                                   
2 Gudrun Malmer är fil hedersdoktor och har en 50-årig bakgrund inom det svenska utbildningsväsendet. Hon har ägnat sig 
åt forskning, fortbildning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik. Hon visar på språkets betydelse och arbetssättets roll i 
matematikundervisningen. Hennes perspektiv och inriktning kan ses som en parallell till Ulrika Leimars LTG-arbete och hon 
har haft stor betydelse och inflytande på matematikdidaktiken i Sverige (Nämnaren, 1999). 
 
3 Ann Ahlberg: är fil Dr och professor. Ahlberg forskar bl.a. om hur man organiserar undervisningen för att möta elevers skilda 
förutsättningar och behov. Ämnen hon särskilt uppmärksammat är lärares och specialpedagogens undervisning och lärande i 
matematik för de yngre barnen (Ahlberg, 2000). 
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beroende av den allmänna intellektuella utvecklingen. Han urskiljer olika stadier av 
barnets logiska tänkande som har betydelse för den matematiska utvecklingen och 
stadie tre gäller konkret tänkande som infaller när barnen är mellan 7 och 11-12 år. 
Det är här man kan bygga upp och befästa hållfasta matematiska begrepp. Det är 
väsentligt att barnen under denna period har tillgång till konkret material och 
förankrar begreppen i både ord och handling utifrån deras egen erfarenhetsvärld 
(Malmer, 2002). 

2.3 Sociokulturella teorier 
Vygotskij företräder de sociokulturella teorier som betonar både arvets och miljöns 
betydelse för utveckling. 

2.3.1 Vygotskij 
Vygotskij menar att barns utveckling bara kan ske inom sin mognadsgräns, men att 
det är viktigt att barnet få hjälp av en vuxen, för det barnet ena dagen gör med 
vuxenhjälp, kan han/hon nästa dag göra självständigt. Det är en växelverkan mellan 
arv och miljö. Språket har en avgörande betydelse för allt lärande. Vygotskij var 
övertygad om att talet utvecklade tanken. (Piaget ansåg däremot att språket är 
beroende av den allmänna intellektuella utvecklingen.) Detta innebär att elever med 
försenad språkutveckling hindras också i utvecklandet av det logiska tänkandet och 
detta visar hur stor betydelse språket har för att utveckla matematiska 
tankestrukturer (Malmer, 2002). 
 
Barn som arbetar på egen hand kan utföra uppgifter och tillgodogöra sig kunskaper 
på en viss nivå men med ledning av en vuxen kan de nå längre. Samspel mellan 
människor har avgörande betydelse för begreppsbildning och samarbete i 
smågrupper är bra då eleven lär sig mera än genom att sitta själv med problemen. 
 
Småstegsövningar - zon mot nästa steg var något Vygotskij förespråkade. De skilda 
lösningsstegen isolerades och övades ett och ett (utan helhetsbetoning). Eleverna 
skulle inte utsättas för nästa steg förrän de behärskade de föregående (Magne, 1999). 
 
Liksom Vygotskij tror jag att eleven behöver befästa en kunskap innan hon går vidare 
med svårare uppgifter. Piaget anser att detta också är en mognadssak. Eleven måste 
ha nått en viss ålder innan det går att förstå olika typer av kunskap (Malmer, 2002). 
För särskolelever gäller att dessa mognadsnivåer varar under längre tid och att de 
inte hinner nå lika många mognadsnivåer som normalutvecklade elever då deras 
handikapp sätter hinder i vägen. 

2.4 Sociopedagogiskt synsätt 
Det här är ett sociopedagogiskt synsätt för matematikinlärningen i grundskolan 
enligt Magne (1999): 

1) Matematik är densamma oavsett samhällens och individers behov och 
intressen. 

2) Individerna konstruerar sin kunskap i ett socialt nätverk och har skilda 
biologiska och kulturella förutsättningar. 

3) Matematikbehovet varierar för individerna, liksom för samhällen och 
samhällsgrupper. 

4) Individernas inlärning styrs både av gemensamma kollektiva mål och av varje 
individs personliga mål så att 
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a. inlärningsbehov anpassar sig till matematikens struktur och 
individernas sociala mål 

b. diagnoser planeras i syfte att beskriva individernas biologiska och 
sociala prognoser i relation till sannolika studiemål 

c. inlärningsprogram och medicinska program konstrueras. 
Om man har det sociopedagogiska synsättet jobbar man på följande sätt: Det är alltid 
tänkandet hos eleven som är inlärningsbasen. Koncentration riktas på att förstå 
räknetankar, främst taluppfattning, de fyra räknesätten, elementär geometri och 
problemlösning. Matematiska laborationer används mycket och man hittar nya 
inlärningsmetoder i problemlösning, taluppfattning, geometri och livsmatematik. 
Inlärning av addition och multiplikationstabellen bygger på motivation och 
förståelse. Detta socialpedagogiska synsätt anser jag själv vara ett mycket lämpligt 
sätt att tänka på när man planerar och genomför matematikundervisning i särskolan. 

2.5 Läroplanen 
I kursplanen för grundsärskolan står att matematikundervisningen syftar till att 
utveckla de kunskaper i matematik som behövs för att lösa konkreta vardagsproblem 
och fatta beslut i vardagslivets många valsituationer. Vidare står att matematikens 
kraft som verktyg för förståelse blir tydlig då den tillämpas på meningsfulla och 
relevanta situationer som är välbekanta för eleven. Exempel och erfarenheter hämtas 
från omvärlden och ger därmed ett vidgat underlag för matematiskt kunnande. 
 
I målen som eleven ska ha uppnått då skolgången avslutas står att eleven efter sina 
förutsättningar ska kunna räkna addition och subtraktion med naturliga tal, i 
huvudet, med hjälp av laborativt material, med hjälp av skriftliga räknemetoder eller 
med miniräknare. Angående multiplikation och division står att de ska känna till det 
för användning i praktiska situationer och angående bråktal ska de praktiskt kunna 
hantera dem (Skolverket, 2002). 
 
I läroplanen (Lpo94) står att kunskap konstrueras av den lärande själv och att 
kunskapen inte är en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. I 
Lpo94 kan man fortsättningsvis läsa om att matematiken är en levande mänsklig 
konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet som innefattar skapande, 
utforskande verksamhet och intuition. Det betonas också att utbildningen i 
matematik skall ge eleverna möjlighet att använda och kommunicera matematik i 
meningsfulla och hithörande situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya kunskaper och lösningar på olika problem. Detta innebär att 
läroplanen numera har konstruktivism som sin ledstjärna, vilket ställer annorlunda 
krav på undervisningens utformning än tidigare, säger Malmer (2002). Vi måste ge 
ökat utrymme för ett laborativt och undersökande arbetssätt om vi ska följa Lpo 94. 
 
Även Ahlberg (1995) betonar att vi ska ha en konstruktivistisk syn på undervisning i 
matematik. Läraren ska vara förmedlare mellan eleverna och matematiken och 
undervisa på ett sätt så eleven får en sammanhängande begreppslig förståelse av 
matematik. Flexibilitet i sitt tänkande är viktigt och förmågan att använda den 
kunskap man förfogar över har stor betydelse för problemlösningsförmågan. 

2.6 Elever på grundsärskolan 
 Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som inte klarar undervisningen 
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och kunskapsmålen i grundskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning. 
Denna kan vara medfödd eller förvärvad via t.ex. en hjärnskada. Matematik 
innehåller tankeverksamhet och abstraktion. Det är just dessa båda egenskaper som 
utvecklingsstörda har problem med (Magne, 1999). Allmänt gäller att elever som har 
särskilda matematikbehov också har brist på förmåga till abstraktion. Att misslyckas i 
matematik hänger i hög grad samman med hinder att tänka och dra slutsatser anser 
Magne (1998a). Magne (1999) skriver om att en del elever har hinder för att tänka 
rätt i matematik. Begåvningsstörning är ett av de hinder han nämner. Andra hinder 
är känslostörningar, ansträngningsbrist, fel i skolsystemet, biologiska skador etc. 
Detta innebär att elever kan ha flera hinder som försvårande faktor.  
 
Grundsärskolan är också till för elever med autism eller autismliknande tillstånd. När 
det gäller dessa elever ingår inte problem med abstraktion och matematiksvårigheter 
som en del i handikappet. De kan klara samma matematik som eleverna på 
grundskolan och behöver därför andra utmaningar än elever med lindrig 
utvecklingsstörning. 
 
Magne sammanfattar sin bok Den nya specialpedagogiken i matematik (1999) med 
att betona att elever lär sig matematik genom att tänka - inte genom drill. Elever med 
lågt IQ har en tendens att glömma det inlärda som inte förankras i tänkandet. De 
klarar uppgifterna bättre med konkreta hjälpmedel (1999). 
 
Det gäller att som lärare se på elevernas möjligheter - inte deras begränsningar. 
Underskatta aldrig elever! Förståelsen kan vara bättre än just att räkna betonar 
Clarke och Faraghe (2006). 

2.7 Undervisning  
Magne (1998a) betonar att man inom specialpedagogiken behöver förnyelse. Den har 
allvarligt försummats. Det viktigaste och det man bör satsa på är att lära 
problemlösning och flexibla tankemetoder och att ha tillgång till avancerade 
elektroniska läromedel. Om elever har abstraktionssvårigheter ska matematik läras 
genom en metod som bättre tar hänsyn till studieförutsättningarna. Magne kallar 
detta för livsmatematik. 
 
Vardagsmatematik – Social matematik – Livsmatematik. Författarnas benämningar 
på den matematik man använder i vardagliga sammanhang är flera. Det gäller att 
utgå från vardagens behov och träna praktisk problemlösningsförmåga. Här gäller 
det att eleven tränas i att hitta strategier av uträkningar som den klarar av. Än en 
gång handlar det om att eleven förstår vad den gör och kan komma fram till svaret. 
Magne (1998a) betonar att vi sällan använder skolans sätt att räkna när vi hamnar i 
uträkningssituationer i vardagen. Det man använder i vardagen är mestadels 
skattningar, kombinationer av halvskriftlig notering och huvudräkning samt 
överslagsberäkning. 
 
I skolans värld har behaviorismen härskat under en lång tid och gör ibland 
fortfarande bl.a. i specialundervisning och på särskolor. Den är föga effektiv för den 
svage eleven och denna filosofi bär grunden till många elevers misslyckanden i 
matematik. Svenska lärare har använt liknande undervisningsmetoder, som ofta 
härstammar från den tyska specialpedagogiken och det är många gånger mekanisk 
inlärning som gäller.(Magne, 1998a). Ahlberg (1995) anser att det behavioristiska 
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synsättet präglar i stor utsträckning våra läromedel. Det är mera lösryckta kunskaper 
som övas in utan att eleven alltid förstår vad den gör. 
 
Malmer (2002) påpekar att elever med inlärningshinder ofta har ett större behov av 
att möta nya moment fler-perceptuellt. Genom ett laborativt arbete kan man 
upptäcka matematiska sammanhang, diskutera, samtala, utbyta idéer och erövra 
kunskap. Arbetet tar längre tid men kunskapen kan lättare omsättas i nya 
kombinationer (Malmer, 2002). 
 
Magne (1998a) kritiserar den nuvarande inlärningen i särskolan efter försök han 
gjort. Det måste vara fel att låta särskoleelever följa en studiegång som i stort är 
identisk med den allmänna grundskolan, om deras tankeförutsättningar hindrar dem 
att komma förbi lågstadiets övningsverksamhet. I stället förordar han social 
matematik. 
 
Magne (1999) fortsätter med att säga att konkreta föremål är till hjälp för 
föreställningar om matematiska objekt. Om eleverna konstruerar sin kunskap med 
reflektiv abstraktion kan de sedan frigöra sig från det konkreta. Men konkretion är 
aldrig absolut utan är alltid samtidigt en abstrakt verksamhet (Magne, 1999)  
Det som måste undersökas är vilken typ av matematik som det ska undervisas i. Det 
är skillnad på vad du bör kunna om du ska jobba praktiskt eller om du är akademiskt 
inriktad (Magne, 1998a). 
 
Magne, (1999) betonar att eleverna vill göra riktiga saker. Tonåringar lär sig saker 
som de är särskilt intresserade av och saker som härrör sig till vars och ens sociala 
kompetenser. Tonåringars liv handlar mycket om pengar. De köper kläder, saker, äter 
godis, går på bio, planerar för framtiden, fantiserar om pengar som de har eller 
hoppas få. 
 
Här beskriver Magne (1998a) vad som är viktiga aktiviteter för matematiken:  
Kunna planera och ta hänsyn till tid, när man behöver gå upp för att hinna dit man 
ska, kunna avläsa tåg- och buss tidtabeller och köp av biljetter, matlagning, kunna 
volymmåtten, termometrar och andra mätredskap, matkostnader, kontrollera växel i 
butiken, dela på notan vid ett restaurangbesök, räkna om pengar vid utlandsbesök, 
kunna uppskatta om pengarna räcker, månadspeng, göra budget, privatekonomi; 
priser, pengar, lön, inredning av lägenhet, kunna regler vid spel och kortlek, kunna 
klockan både analogt och digitalt. Matematisk kompetens sammanfaller alltså till 
stora delar med social kompetens. Undervisningen bör mer än hittills ledas av den 
praktiska nyttan i sociala situationer. 
 
Magne (1998) skriver fyra punkter som är vägar till bra lärarinsatser: 

• Individuell målplanering 
• Intensivmetodik i något som behöver tränas extra 
• Bredfrontmetodik; matematik integreras med annan inlärning 
• Multi-modalmetodik: variera läromedel o aktiviteter. Utnyttja de olika 

sinnena, syn, hörsel, känsel mm. Omväxling mellan laborativ och språklig 
verksamhet. 

 
Ahlberg (1995) beskriver hur elever kan klara saker i vardagslivet som de inte skulle 
klara om de fått det som en matematikuppgift i skolan. I vardagen kan de se mera 
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konkret vad problemet är. Hon hänvisar också till Vygotskij om hur barn lär sig mer i 
samspel med andra - språket och tanken utvecklas inte när du sitter själv. 
 
Ingvar Lundberg och Görel Sterner har forskat om svårigheter att förstå och använda 
tal. De anser liksom andra forskare att det ska vara lärarledd undervisning med 
utforskande aktiviteter, gemensam problemlösning och matematiska samtal 
(Lundberg & Sterner, 2009). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att speciellt för elever med matematiksvårigheter är 
ett konkret, laborativt arbetssätt där många sinnen får medverka något som förordas. 
Detta med hjälp av en vuxen som kan leda eleven vidare i sitt tänkande. 
Problemlösning som utgår från elevernas verklighet är viktigt att ägna mycket tid åt. 

2.8 Läromedel 
De läromedel som ofta används på grundsärskolan är egentligen inte anpassade för 
dem utan för elever i grundskolans lägre årskurser. Gran 4 (1998) påpekar att dessa 
är speciellt författade för inlärning av uppställningar. Han anser att nya typer av 
läromedel skall konstrueras för en skolmatematik som huvudsakligen utnyttjar 
elektroniska räknemetoder. Magne (1998a) beklagar också att räkneböckerna som 
finns nu inte passar till detta arbetssätt att mera använda miniräknare för numeriska 
uträkningar vid problemlösning. 
 
Magne (1998a) poängterar att det gäller att hitta passande lärostoff då elevernas 
självförtroende och inre motivation påverkar matematiken. Möts eleven av uppgifter 
som inte går att lösa sjunker självförtroende och motivation. Eleven som inte tror på 
sin egen förmåga mister motivationen. Arbetslusten sjunker. Det gäller för läraren att 
hitta den nivå som är inom ramen för den svårighetsnivå som är realistisk. Då når 
eleven sin högsta tillfredsställelse. Motivation har sin rot i goda prestationer. 

2.9 Miniräknare 
Magne (1998a) betonar vikten av att elever med särskilda behov i matematik får 
redskap som är så enkla som möjligt i praktiskt bruk och ett sådant redskap är 
miniräknaren. Eleverna bör dessutom bli så effektiva som möjligt i huvudräkning 
med tabellerna och förstå syftet med att lära sig överslagsberäkning. Framtidens 
matematiklärare bör rationalisera elevernas räknefärdighet så att största effekt vinns 
med enklast möjliga räknemetoder. Vi måste vara öppna för nya räknemetoder. Vilka 
är effektivare än de nuvarande? Sådana finner vi kanske i miniräknare och datorer. 
Framförallt måste eleverna förstå miniräknaren i problemlösning! Datorn är också 
bra för matematiksvaga elever. 
 
Magne (1998a) fortsätter med att studier visar att människor i yrkeslivet och fritiden 
sällan använder de av skolan intränade räkneuppställningarna vid uträkningar. Det 
finns ju bekväma miniräknare! Alla elever klarar miniräknaren hjälpligt. Han skriver 
att för en del elever lönar det sig inte att göra uppställningar då dessa är för abstrakta 
att förstå och därmed glöms bort eller blandas ihop, utan miniräknare är bättre. Med 
denna minskas också stressriskerna för de svaga eleverna. Uppställningar är nyttiga 
redskap, men de måste fungera snabbt och hundraprocentigt effektivt oavsett var de 
används. Att träna den effektiviteten tar alla grundskolans studieår. Några elever 

                                                   
  



 

 

9 

upplever denna drill som ett grymt nederlag med ångest och avsky för matematiken 
som följd. 
 
Här räknar Magne (1998a) upp ett antal positiva skäl till att använda miniräknare: 

• Eleverna får bättre uppfattning av viktiga kunskapselement 
• de väljer oftare rätt räknemetod 
• de blir duktigare i överslagsräkning och huvudräkning 
• de klarar numerisk räkning i stort sett lika bra (och svaga elever bättre) 
• de har ökad tid för problemlösning 
• de kan ägna sig åt matematiskt centrala ämnesområden. 

 
Eleverna kan använda miniräknaren så tidigt att de inte behöver drilla sifferskrift. 
Det räcker med att de känner igen talen på tangenterna. Vidare kan eleverna tidigt 
arbeta med större och mindre tal än de naturliga talen 1-9. Taluppfattningen måste 
dock ha nått en viss bredd och säkerhet innan de klarar detta  
 
McIntosh (2008) skriver att en metaanalys kommit fram till att en omfattande 
användning av miniräknaren i de tidigare skolåren inte påverkar elevernas förmåga 
att göra skriftliga beräkningar till det sämre. Däremot stärks ofta både 
problemlösningsförmågan och begreppsuppfattningen. Han anser att man borde 
använda dem mer i skolan, redan från början. Han tror att undervisning om detta 
ofta försummas för att vi kanske saknar lämpliga och intressanta aktiviteter. 
 

2.10 Multiplikation och division – Hur svårt är det? 
Min studie fokuserar speciellt på multiplikation och division då man med dessa 
räknesätt lättare kan iaktta på vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. 
 
Man har gjort undersökningar bland elever i vanliga grundskolan på deras 
tabellkunskaper och det visade sig att säkerheten var 80-95 %. Det innebär att 
säkerheten vid uppställd räkning med kanske ett 20-tal räknesteg är så låg att 
färdigheten saknar praktiskt värde (Magne, 1998a). 
 
Magne (1998a) betonar att det är bra att kunna multiplikationstabellerna då det 
avlastar arbetsminnet men han varnar för att elever lär sig förbluffande lite 
tabellkunskap av att bara öva och öva i räkneböckernas obenämnda uppgiftsserier. 
Direktsvar i tabellkunskap kräver särskild inlärning. Även här gäller det att lära in så 
man förstår vad man gör. 
 
Magne (1998a) påpekar att den senaste tidens forskning visat att 
räkneuppställningarna är överraskande komplexa. Kravet på logisk stränghet är stor 
och uppställningarna är svåra att lära in. För elever med allvarliga 
inlärningssvårigheter är de alltför svårbegripliga. Teknikfel är mycket vanligt och 
tillförlitligheten på uträkningarna är inte tillfredsställande (Magne, 1999). 
 
Elever med särskilda behov av stöd i matte har svårt att använda tiosystemet i de fyra 
räknesätten, främst i uppställd räkning. Nollfel är det vanligaste felet vid 
multiplikationskombinationerna. Det visar att nollans innebörd är oklar för eleverna 
och tankefel ligger bakom. Detta är ett symtom på att undervisningen prioriterat 
mekanisk drill och att man inte förstått det man gör. Att göra nollfel visar att man 
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inte har taluppfattningen klar för sig. Vi ska släppa hela detta svårinlärda komplex för 
elever med särskilda matematikbehov propagerar författaren för. Många lärare 
avråder numera från att undervisa om dessa uppställningar för elever med 
matematiksvårigheter (Magne, 1998a). 
 

3 METODOLOGI 
I det här kapitlet beskriver jag den metod jag valt att använda i min studie för att bäst 
kunna belysa mina forskningsfrågor. 

3.1 Val av metod 
Mina forskningsfrågor gäller vilken matematik som är relevant på högstadiets 
grundsärskola. 

- Var bör fokus ligga? 
- Är läromedlen anpassade till elever med matematiksvårigheter? 
- När är det OK att använda tekniska hjälpmedel? 
- Vad står i kursplanen? 

 
Förutom med hjälp av tidigare forskning som jag beskrev i kapitel 2 belyser jag mina 
forskningsfrågor med en empirisk undersökning. Denna har jag begränsat till att 
gälla multiplikation och division dels på grund av begränsad tid för intervjuerna, dels 
för att dessa på ett tydligt sätt visar vilka svårigheter särskoleelever har i matematik. 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning med testuppgifter med elever 
på högstadiets grundsärskola eftersom jag vill fördjupa mig i hur elever tänker och 
utför matematikuppgifter som kräver förståelse för dessa räknesätt. Denscombe 
(2004) beskriver kvalitativ forskning som att man vill ha en mer djupgående 
förståelse för någonting där man sedan med ord kan beskriva resultatet. 
Behandlingen av data har till viss mån även varit kvantitativ då jag sammanfört 
elevernas resultat fråga för fråga och räknat samman hur eleverna klarade frågorna. 
Det går inte att generalisera svaren men jag stödjer mina slutsatser även med 
litteratur och kopplar studien till vidare forskning. 
 
Fyra av de åtta intervjuerna spelade jag in med videokamera som stod placerad i ett 
hörn och var påslagen redan då de kom in i rummet. Jag noterade även skriftligt 
delar av vad som framkom under tiden. Under de övriga intervjuerna antecknade jag 
mera noggrant vad eleverna berättade och gjorde. Dessa svar ligger sedan som grund 
för min dataanalys. 
 
Jag har valt att göra intervjuer med testuppgifter av följande orsaker: 

• Jag vill se på vilken nivå i matematiken eleverna befinner sig på när det gäller 
multiplikation/division. Detta för att kunna dra slutsatser om var fokus bör 
ligga i matematikundervisningen för dessa elever. 

• Med hjälp av de valda uppgifterna och intervjufrågorna ville jag studera vad 
som kan vara ett lämpligt sätt att undervisa matematik då syftet är att eleverna 
ska klara vardagslivet som det står i läroplanen. 

• Jag har också velat se skillnaden mellan att klara ett 
multiplikationstal/divisionstal om eleven har eller inte har en miniräknare till 
förfogande. 

• Jag har också velat titta på sambandet att klara högre tal vid problemlösning 
om eleverna har miniräknare till hjälp 
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Vardagsproblem kan handla om större tal men det behöver inte innebära svåra 
problemlösningar eller uträkningar. Jag har velat undersöka om eleverna ser på 
uppgiften konkret eller på annat sätt. 
 
Detta är naturligtvis ett litet material jag fått fram med endast åtta elever med 
test/intervju på 20-50 min. Materialet jag samlade är dock rikt och jag anser det 
belyser flera aspekter av mina forskningsfrågor. 

3.2 Urval 
De elever jag valde att intervjua är elever på grundsärskolans högstadium. Jag hade 
bara träffat dem vid några få tillfällen tidigare. Jag lät alla nio eleverna få möjlighet 
att bli intervjuade under förutsättning att de hade samtycke hemifrån att medverka. 
Åtta elever hade med sig en blankett med föräldrarnas påskrift att det gick bra, vilket 
innebar att jag utförde intervjun med dessa elever. Tre av eleverna var flickor i ålder 
13-15 år, fem elever var pojkar i åldern 13-14 år. Jag visste sedan tidigare att flera av 
dem upplevde matematiken som ett speciellt jobbigt ämne. 

3.3 Kontexten 
Jag gjorde i ordning ett mindre grupprum där vi skulle utföra intervjuerna. Detta rum 
kände eleverna till sedan förut och det låg i samma korridor som deras ordinarie 
klassrum. Eleven och jag satt vid ett runt bord och emellan oss stod ett mindre lägre 
fyrkantigt bord där jag lagt upp material som eleven eller jag kunde använda. Det var 
papper, pennor, centimoklossar, sedlar, mynt, sax och miniräknare. Videon stod 
påslagen i ett hörn redan innan de kom in för att uppmärksamheten mot den skulle 
minimeras. Egentligen skulle jag ha velat placera videon närmare eleven men då 
skulle den ha blivit för påtaglig. Några elever sa innan att de inte ville ha videon 
påslagen, men de gjorde gärna frågorna och berättade hur de tänkte. Det 
respekterade jag och därför antecknade jag mera vid dessa tillfällen. 
 
Alla elever utom en var glada och positiva när de fick gå till grupprummet där vi 
gjorde intervjun. Det visade sig att den elev som inte ville bli med mig inte ville ha 
videon påslagen. När jag sa att vi inte behövde använda den ville han också gärna bli 
med och besvara frågorna. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Jag började med att sammanställa ett antal matematikfrågor som skulle hjälpa mig 
att belysa mina forskningsfrågor om det viktiga i matematikundervisningen. Då jag 
inte kände eleverna så mycket ville jag vara försiktig med svårighetsgraden på mina 
frågor, men samtidigt skulle jag kunna öka den om jag ansåg att det var lämpligt för 
att få ut mera av vad de kunde och hur de tänkte under intervjun. Jag gjorde fler 
frågor än som skulle behövas. Jag hade skrivit varje fråga på ett eget A5-papper och 
kunde därför styra valet av vilka frågor eleven skulle få, detta då jag visste att 
eleverna var olika i sina matematikkunskaper. Eleverna kunde inte se frågorna utan 
jag tog fram dem allt eftersom för att de inte skulle bli stressade. 
 
Jag gick till klassen ett par veckor innan vi skulle börja med uppgifterna och 
berättade att jag önskade intervjua dem en och en om matematik. Det hela gick ut på 
att de skulle lära mig om hur man som elev kunde lösa olika uppgifter och hur de 
gjorde och tänkte när de skulle lösa uppgifterna. De skulle få vara lärare för mig. 
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Under intervjuns gång hjälpte jag eleverna med passande stödfrågor om det behövdes 
för att de skulle komma fram till svaret själva. Eller också ökade jag svårighetsnivån 
med ytterligare uppgifter. Dessa stödfrågor var av typen; Verkar det rimligt? Kan du 
visa hur du tänker (konkret med material eller rita, skriva) Skulle du kunna göra på 
något annat sätt? Hur kan det bli så tror du? Vad händer om..? Kan man alltid göra 
så? Varför? Finns det andra situationer då man kan ... etc. 
 
Dessa data analyserade jag med hjälp av de teorier som presenterades i förra kapitlet. 
Olof Magne är en av de få som verkligen forskat mycket om elever med 
inlärningssvårigheter i matematik och är den jag fick ut mest av och som jag ofta 
hänvisar till. Jag läste hans böcker samtidigt som jag gjorde intervjuerna och kunde 
många gånger känna igen de svårigheter som bl.a. lätt utvecklingsstörda har och som 
han beskriver. 
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1. De första uppgifterna var lite allmänna frågor om de fyra olika räknesätten för att 
se om eleven kunde upptäcka vilken räknemetod de skulle använda. Jag valde enkla 
tal att räkna med så de inte skulle bli oroliga och stressade av svårighetsgraden. 
 
 
 
 
 

                          
        250 kr                     20 kr                       30 kr                300 kr 
 
 

                                                                              
    300 kr                      50 kr                            300 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket räknesätt? 
 
a. Elin köper ett par skor. Hur mycket ska hon ha tillbaka på 500 kr? 
 
b. Sara köper en tröja och ett par jeans. Hur mycket ska hon betala? 
 
c. Alvin behöver 8 par nya strumpor. Vad kostar de? 
 
d. Hur många T-shirt får Maria för 200 kr? 
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2. Nästa fråga var om eleverna kunde se någon likhet mellan upprepad addition och 
multiplikation. De fick efteråt ta fram miniräknaren och trycka in 3+= och sedan = 
igen och igen. Kunde de förklara vad som hände? 
 
a. Titta på följande tal: 
Ser du någon likhet? 
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 
15 x 3 
 

 
 
 
b. Tryck på 3 + 
Tryck på =  Tryck på = igen  Fortsätt trycka på = 
Kan du förklara vad som händer? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Här var det ytterligare en fråga om multiplikation med en bild på åtta händer 
varav två av fingrarna på varje hand var utsträckta. Hur många fingrar kunde man 
se? Under stod det 2+2+2+2+2+2+2+2= Och sedan bad jag dem att skriva samma tal 
med multiplikationstecken i stället. Med denna fråga kunde jag se om de förstod 
sambandet mellan upprepad addition och multiplikation samt om de visste hur man 
skriver ett multiplikationstal. 
 
 
 
 

                   
 
 
a. Vad är 2+2+2+2+2+2+2+2= 
 
b. Hur kan man skriva detta med multiplikationstecken i stället? 
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4. Denna fråga handlade om att räkna med de fyra räknesätten på miniräknare och 
sedan bedöma rimligheten i svaren. Det är lätt att räkna på miniräknare men också 
lätt att slå en siffra fel - eller använda fel räknesätt. Då gäller det att kunna bedöma 
om svaret kunde vara rimligt och därför skulle eleverna använda sig av 
överslagsberäkning för att se detta. 
 
Använd miniräknare.   
 
a. 15 + 34= 
 
b. 85 – 32 = 
 
c. 4/4 = 
 
d. 42 x 3 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Denna uppgift var att ställa upp och räkna multiplikation med ett tiotal och ett 
ental på traditionellt sätt. Här ville jag se om eleverna kunde ställa upp och räkna 
multiplikation med penna och papper. Med denna fråga ville jag undersöka hur stor 
del av eleverna som kunde detta. 
 
 
Kan du ställa upp och räkna ut? 
42 x 5 
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6. Denna uppgift om marsvin kom inte i samma ordningsföljd för alla. För de svagare 
eleverna kom den tidigare för att försöka hinna få med den då jag ansåg den viktig för 
att visa på sambandet vad man klarar med eller utan miniräknare. Här gällde det att 
multiplicera två tiotal. Kunde de ställa upp med algoritmer eller räkna med 
miniräknare? Denna fråga visade om de klarade att räkna med större tal. Uppgiften i 
sig var enkel om det varit små tal, men kunde de hitta en strategi när talen var större? 
 
 
MARSVIN 
Filip har 12 marsvinsungar. Han kan inte behålla dem utan måste sälja dem 
allesammans. 
 
Han tänker ta 34 kr för varje marsvin. 
Hur mycket pengar kommer han att få för sina marsvinsungar?  
 

 
 
 

                                           
 
 
 
 
7. Detta var en innehållsdivision som handlade om hur många 4-korgar som 
behövdes för att 24 elever skulle kunna åka loopen. Här gällde det att hitta det sätt 
som gjorde att man kunde räkna ut antalet korgar. Använde eleverna division, 
upprepad subtraktion, upprepad addition? Detta ansåg forskning är den svårare av 
de två divisionstyper som vi har. Förstod de räknesättet, ritade de eller tog de konkret 
material till hjälp för att lösa problemet? 
 
TIVOLI 
 
24 elever ska åka ”Loopen”  
I varje ”korg” ska det sitta 4 personer. 
Hur många korgar behövs till de 24 eleverna? 
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3.5 Analys av data 
Frågorna/Elevers lösningar av uppgifterna utvärderades varje fråga för sig. Jag 
analyserade mina data genom att göra en tabell där jag fyllde i hur varje elev klarade 
frågan. Jag kallade eleverna vid nummer ett till åtta. Jag använde mig av siffrorna 1, 
2, 3 för att beskriva hur eleven klarade frågan. 

1. kan inte 
2. kan med hjälp av läraren 
3. kan lösa uppgiften 

Där kunde jag utläsa hur många av eleverna som klarade uppgiften själv, behövde 
hjälp eller att frågan var för svår. Jag gjorde också ett stapeldiagram till var och en av 
frågorna för att åskådligt kunna se hur stor del av eleverna som klarade uppgifterna. 
Sedan analyserade jag med hjälp av litteraturen elevernas svar. 

3.6 Trovärdighet/tillförlitlighet 
Det var en nackdel att jag inte kände eleverna så väl innan. Jag ville inte ta för svåra 
frågor för att de inte skulle bli oroliga och tycka det var otrevligt att sitta hos mig om 
de inte kunde svara. Jag visste att de flesta tyckte matematik var ett jobbigt ämne. 
Detta var därför en försvårande faktor vid intervjuerna. Tidsbristen var en annan 
hämmande faktor. Att eleverna inte orkade vara koncentrerade så länge var 
ytterligare en omständighet. 

3.7 Forskningsetiska principer 
Det finns några huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) anger att man bör beakta 
inom humanistisk, samhällsvetenskaplig forskning. Det är samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här visar jag hur jag 
beaktat dessa krav: 
 
Samtyckeskravet: 
Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
Jag delade ut blanketter (se bilaga 1) som skulle skrivas under av föräldrar om det var 
ok eller inte att göra dessa intervjuer med deras barn, med eller utan videospelare 
påslagen. Dessa inspelningar skulle bara användas av mig. Alla nio elevers 
vårdnadshavare utom en besvarade blanketten att det var ok. Jag skickade även 
blanketten hem till föräldrarna via mail då de bett om att få information på det sättet 
också. 
 
Informationskravet:  
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall också 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. 
 
Jag pratade med eleverna i klassen om min undersökning och att de genom den 
skulle hjälpa mig som intervjuare att förstå hur elever kunde tänka och lösa 
matematikuppgifter. Jag lämnade också en blankett till deras vårdnadshavare, se 
bilaga, där det stod om mitt syfte med undersökningen. Denna blankett skickade jag 
även via mail till deras vårdnadshavare då de bett att få information på detta sätt. 
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Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla personer i undersökningen är konfidentiella och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
 
Jag har tagit hänsyn till detta genom att använda pseudonymer på de elever som 
finns med arbetet. Mina anteckningar från intervjuerna har förvarats på ett sådant 
ställe att ingen kan komma åt dem. Detta gäller även de videoinspelade intervjuerna. 
 
Nyttjandekravet: 
Uppgifter som finns insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 
 
Jag kommer inte att använda det insamlade materialet i något kommersiellt syfte. 
 

4 RESULTAT 
I det här kapitlet beskriver jag resultat från analysen av mina intervjuer med 
eleverna. Jag har sammanställt resultaten av testfrågorna i tabellerna här nere. 
Frågorna 1 – 7 som användes i intervjuerna har beskrivits i kapitel 3.4. 
Frågorna 5-7 står i en egen tabell då inte alla elever gjort dessa och det då inte blir 
meningsfullt att räkna samman resultaten. 
Elev 1-8 är de elever jag intervjuat. 
Det gröna i tabellen beskriver hur varje enskild elev klarade frågan. 
Det blå längst ner är en summering av hur varje fråga klarats av eleverna. 
 

1. kan inte 
2. kan med hjälp av läraren 
3. kan lösa uppgiften 

 
 
 

 1a    1b   1c 1d 2a   2b 3a 3b 4a 4b 4c 4d  5 6 7 

Elev 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3  2 3   

Elev 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3  1     

Elev 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3  3   2 

Elev 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3    1   

Elev 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3    3   

Elev 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3  3 3 1 

Elev 7 3 3 1 3 2 2 3 1 3 3 3 3    1   

Elev 8 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3  1 3   

ett 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0     

två 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 3 0     

tre 8 8 5 8 4 5 6 7 8 8 4 8     
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4.1 Analys av elevintervjuer 
Med mina testuppgifter och intervjuer med elever om hur de löser 
matematikproblem som involverar multiplikation/division har jag velat studera 
ungefär vilken svårighetsgrad de klarar, vad de klarar av själva, om de behöver lite 
vägledning eller om uppgiften är för svår. För varje uppgift har jag undersökt hur de 
går tillväga när de löser problem, om de använder räkneuppställningar, konkret 
material, tekniska hjälpmedel etc. 
 
Fråga 1: 
1a  Elin köper ett par skor. Hur mycket ska hon ha tillbaka på 500 kr? 
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  Detta är en fråga som besvaras snabbt och enkelt av alla eleverna. Uppgiften är 
tydlig då det är en bild på kläderna och priset står alldeles under, dvs. en vanlig 
vardagssituation som eleverna kan känna igen sig i. Talen är ganska stora men 
innehåller endast jämna hundratal. De flesta använder sig av metoden att räkna 
uppåt från 300kr till 500 kr. De förstår sambandet mellan addition och subtraktion 
vilket innebär att de har den taluppfattning som behövs för att snabbt kunna räkna ut 
svaret. 
 
 
 
1b  Sara köper en tröja och ett par jeans. Hur mycket ska hon betala? 
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 Här är det inte heller några problem för någon att klara uppgiften. Det är tal 
med både hundratal och 50-tal som skall adderas och det är välbekanta summor för 
eleverna då vi använder 50-lappen i vårt penningsystem. 
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1c  Alvin behöver 8 par nya strumpor. Vad kostar de? 
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 Elev 6 och 8 kan med hjälp. 
 Elev 7 kan inte frågan. 
 
 Här använder alla upprepad addition. Elev 6 och 8 kan använda multiplikation 
när jag frågar om de kan skriva det som en multiplikation också, men det är inget de 
gör av sig själva. Elev 8 försvårar uträkningen då han tar omvägen att räkna 2+2=4, 
4+2=6, 6+2=8 Magne (1998) skriver om detta dilemma om strategier som är inlärda 
men som också kan försvåra, om inte eleven förstått varför strategin behövs. 
 
 
 
1d  Hur många T-shirt få Maria för 200 kr? 
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 Alla adderar 50 kr tills de kommer till summan 200 kr och alla får det till att 
det blir fyra T-shirt Maria kan köpa för 200 kr. Det visar att elever kan klara 
divisionstal utan att de behöver kunna algoritmen för division. Ingen ser eller vet att 
det är en innehållsdivision, men talen är så tydliga för dem att det inte behövs.  
 
Sammanfattning av fråga 1. 
I stort sett alla elever klarar de första fyra frågorna där det går att räkna ut svaret 
utan att använda uppställningar. De förstår frågan och kan se det hela konkret 
framför sig. Fast frågorna egentligen är skrivna så man kan använda de fyra 
räknesätten går de lösa med addition. Det vore intressant att veta om de klarar det 
om det är svårare tal. Skulle de ha räknat på samma enkla sätt även då? Själv tror jag 
de skulle ha klarat det om de fortfarande kunde se konkret på problemet. Kan de 
förstå uppgiften vet de också hur de ska göra, även om talen är betydligt svårare, 
vilket de ofta är i vardagen 
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Fråga 2 
2a  Titta på följande tal. Ser du någon likhet? 
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 
15 x 3 
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Elev 1, 3, 6 och 8 ser att det är en likhet. 
Elev 5 och 7 behöver lite hjälp för att se likheten. 
Elev 2 och 4 ser inte likheten. 
 
Elev 1 och 2 är båda lite osäkra på om det är samma tal. De tycker att det ska stå 3 x 
15. Elev 1 säger att det var samma tal men är fundersam när det står 15 x 3 då hon 
tycker det ska stå 3 x 15. Jag visar att det första talet brukar vara det antal gånger 
man ska skriva talet på. Ah, hon får klart för sig hur jag menar. 
 
För att förstå multiplikation gäller det att eleven kan se en grupp av föremål som en 
enhet. Utan denna förmåga har de svårt att förstå meningen med att göra 
räkneoperationer på grupper (McIntosh, 2008). 
 
 
 
2b  Ta fram miniräknaren 
Tryck på 3+ 
Tryck på = Tryck på = igen Fortsätt trycka på = 
Kan du förklara vad som händer?  
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Elev 1, 2, 5, 6, 8 kan. 
Elev 3, 4, 7 kan med hjälp. 
 
Alla märker att det ökar med tre hela tiden. De är pigga och glada att upptäcka 
miniräknaren på detta sätt. Det visar också på att det kan vara ett bra sätt att använda 
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tekniken på detta sätt. Dels kan de på ett lättsamt sätt träna sig själva på att bli 
snabbare vid huvudräkning av enklare tal, dels kan de använda miniräknaren på ett 
enkelt sätt i vardagen. 
 
Sammanfattning av fråga 2. 
Här kan de klara att addera stora tal på ett enkelt och snabbt sätt utan att ens kunna 
räknesättet multiplikation. Och det är dit vi vill komma med matematiken på 
särskolan – att klara av situationer själv. Magne (1998) skriver att han anser att 
framtidens lärare bör rationalisera elevernas räknefärdighet så att största effekt vinns 
med enklast möjliga räknemetoder. Han anser att vi bör vara öppna för nya 
räknemetoder och att dessa kanske finns i miniräknare och datorer. Utan 
miniräknare är matematiken i många vardagssituationer för svår. 
 
 
 
Fråga 3. 

 
 
3a.  Vad är 2+2+2+2+2+2+2+2= 
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Elev 1,2, 3, 4, 5, 7, kan räkna ut. 
Elev 6 och 8 kan med hjälp 
 
Elev 6 säger först 26 och att han bara gissar. Sedan grupperar han talen i två högar 
och får dem till 6+6=12. Sedan tar han miniräknaren och säger 8 - 16. Nu ser han 
alltså att det är 8+8. När jag frågar om han kan skriva det som en multiplikation 
säger han genast 8 x 2. 
Elev 8 grupperar också talen men två och två. Han ser det då som fyra grupper men 
räknar dem sedan som 2+2+2+2 och får svaret till 8. Han kommer på att han tänker 
fel och säger sedan 8 x 2=16. 
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3b.  Hur kan man skriva detta med multiplikationstecken i stället? 
 

 
 
Elev 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kan. 
Elev 7 kan inte. 
 
Elev 7 kan lätt räkna ut svaret men att skriva det som en multiplikation kan hon inte. 
– Jag kan inte gånger, säger hon. 
Här visar det sig att alla elever utom en kan se händerna med två fingrar utsträckta 
som en enhet och då också veta att man kan använda multiplikation. 
 
Sammanfattning av fråga 3. 
Det verkar som flera elever är vana vid att gruppera talen då jag ser det upprepade 
gånger. Det gäller att inte denna strategi krånglar till det vid sådana här små tal. 
Detta är ett dilemma när man lär elever, eller de kommer på det själva, strategier som 
är mycket bra i vissa fall, men krånglar till det i andra fall. Detta är en vanlig 
svårighet för i synnerhet elever med svårigheter i matematik betonar Magne (1998a). 
Det är också därför han förordar att inte elever lär sig med ”mekanisk drill” utan att 
de hela tiden förstå vad de gör. 
 
 
 
Fråga 4 Använd miniräknare. 
 
4a  Vad blir 15+34= 
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Alla kan. 
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4b  85-32= 
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Alla kan. 
 
 
 
4c  64/4 
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Tre av eleverna vet inte hur division ser ut på miniräknaren, men när jag visar vilket 
tecken som symboliserar division kan de räkna ut svaret. 
 
 
 
4d  42 x 3 
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Alla kan. 
 
Sammanfattning av fråga 4. 
Här visas med vilken enkelhet de räknar ut svaret med hjälp av en miniräknare. Att 
de flesta inte vet hur divisionstecknet ser ut pekar på att de inte använt miniräknaren 
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speciellt mycket, eller också beror det på att det divisionstecken jag använt inte är det 
tecken för division som de är vana vid. Det kan skrivas på olika sätt. 
 
 
 
Fråga 5 Kan du ställa upp och räkna ut? 
43 x 5 
 
I denna och de följande frågorna finns inga diagram då inte alla elever svarat på 
frågan. 
 
Elev 2 och 3 kan 
Elev 1 kan med hjälp  
Elev 6 och 8 kan inte 
Elev 4, 5 och 7 gör inte frågan 
 
 
Elev 3 har gjort detta i sin matematikbok dagen innan så det bör han kunna säger han 
själv och det gör han också. Elev 2 kan också utan problem. Elev 1 är osäker men kan 
med stöttning att det är rätt det hon gör. 
Elev 8 försöker men kan inte. Elev 6 tar genast sin mobil och räknar ut.  
Tyvärr hinner inte elev 4, 5 och 7 denna uppgift då inte tiden räcker till och det 
troligen är svårt för dem också. Det gäller att de inte får så svåra uppgifter att de 
känner sig misslyckade och deras självförtroende sjunker. Det vill jag inte utsätta 
dem för och detta påpekar också Ahlberg (1995). 
 
 
 
Fråga 6. MARSVIN 
Filip har 12 marsvinsungar. Han kan inte behålla dem utan måste sälja 
allesammans. 
Han tänker ta 34 kr för varje marsvin. Hur mycket pengar kommer han 
att få för sina marsvinsungar? 
 
Elev 1, 2 och 5 kan. 
Elev 4 och 8 kan med hjälp. 
Elev 7 kan inte. 
Elev 6 gör inte frågan. 
 
Elev 1 förstår genast att man kan addera eller multiplicera. 
Elev 5 säger med detsamma att man ska ta 34 x12 och sedan räknar han ut det på 
miniräknaren. Han kan inte ställa upp och räkna för hand. I och med. att han genast 
förstår räknesättet är det inga problem tack vare miniräknaren, men utan den skulle 
han inte ha klarat uppgiften. 
Elev 2 ser också utan dröjsmål att man ska multiplicera. Hon försöker klara det med 
huvudräkning och räknar då som man gör då man ställer upp talen. Hon glömmer 
bort var hon är och får inte ihop sina uträkningar. Hon kan inte heller då hon 
använder papper och penna. Med miniräknare är det inga problem. 
Elev 4 tar 12+12, sedan 12x12. Jag tipsar om att använda miniräknare 34+34+34 osv. 
Han gör detta 12 ggr. Det här förstår han. 
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Elev 7 försöker men vet inte hur hon ska göra. Hon undrar om hon ska ta + eller 12 x 
12. 
Elev 8 adderar 34+34=68     68+34=120  120+34= Här använder han en svår och 
mycket omständlig strategi igen som redan inledningsvis innehåller ett räknefel. Jag 
föreslår att han kan använda något av det konkreta material som ligger på bordet. 
Han tar då sedlar och mynt så det blir 34 kr i 12 olika högar. Sedan nämner jag att 
han kan ta miniräknaren. Då säger han genast 34 x 12 och räknar ut det rätta svaret. 
Elev 8 är inte van att använda konkret material utan van att använda penna och 
papper och där gör han en mycket omständlig och oerhört tidskrävande metod för att 
räkna ut svaret. När han ser det hela konkret vet han på en gång att han ska 
multiplicera. Denna elev klarar troligen av svårare tal om han kan jobba på ett mera 
åskådligt sätt. Då ser han vad det handlar om. Nu använder han en strategi som inte 
passar och är mycket krånglig. Den kan vara bra om det handlar om några få olika tal 
som ska adderas men är det många likadana tal är den inte passande. Magne (1998) 
skriver om hur elever kan fastna i strategier som inte är lämpliga och här ser jag hur 
eleven behöver ledas in i ett annat tänkande som kan förenkla hans 
uträkningsmetoder. 
 
Ingen av eleverna klarar att räkna ut denna uppgift utan miniräknare men flera 
förstår hur man ska göra för att räkna ut hur mycket pengar Filip kommer att få för 
sina marsvin. Detta anser jag är ett tydligt exempel på vikten av att bli van att 
använda miniräknare. Eleverna blir annars utestängda från att klara en sådan 
vardagssituation som denna. 
 
Magne (1998a) påpekar att multiplikation och divisionsuppställningar ofta är för 
abstrakta för förståndshandikappade att förstå. Han säger att det de inte förstår, fast 
de kanske kan lära sig mekaniskt, inte är någon kunskap som består utan lätt faller i 
glömska. ”Eleven kan algoritmer först när tänkandet är i stånd till att logiskt inse hur 
räkning fungerar” (a a s 50). 
 
 
 
Fråga 7. TIVOLI 
24 elever ska åka loopen. I varje korg ska det sitta 4 personer. Hur många 
korgar behövs till de 24 eleverna? 
 
Elev 2 och 3 gör denna fråga. Båda tror det är multiplikation och tack vare 
miniräknaren kan de snabbt och enkelt räkna ut att det blir 96. När vi pratar om det 
rimliga i att det behövs 96 korgar för att 24 elever ska kunna åka loopen ser de det 
orimliga i det hela. De föreslår sedan division och får det till sex. Vi tittar på 
rimligheten i detta påstående och de pekar på vagnarna och räknar med hjälp av 
huvudräkning 4+4+4+4+4+4. jo det blir sex vagnar. 
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5 SLUTSATS 
I det här kapitlet beskriver jag de slutsatser jag drar av mina intervjuer och 
litteraturstudier, angående de forskningsfrågor jag formulerade i början av arbetet. 
 
Vilken matematikundervisning är relevant på högstadiets 
grundsärskola? 
 
MULTIPLIKATION/DIVISION 
I intervjufrågan som handlar om marsvinen kan flera av eleverna se att den kan lösas 
som en multiplikation, och klara att räkna ut svaret tack vare att de får använda 
miniräknaren. Utan den kan ingen klara uträkningen. 
 
Uppgiften som utspelar sig på tivoli/loopen och handlar om hur många korgar som 
behövs för att klassens 24 elever ska få plats är en uppgift som eleverna egentligen 
klarar med huvudräkning och konkret tänkande. Denna enkla uträkningsmetod 
innebär oftast inte att ställa upp ett multiplikations- eller divisionstal med hjälp av 
algoritmer. Nu går de omvägen över att pröva med olika räknesätt och använder 
sedan miniräknaren för att räkna ut svaret.  
 
Att ägna mycket av tiden på träning av algoritmer stämmer dåligt med vad som är 
viktigt i vardagslivet. Fast eleverna tränar på uppställning av multiplikation har de 
svårt att komma ihåg hur de ska göra och blandar ihop med andra 
räkneuppställningar. Detta syns i intervjun med eleverna när de är osäkra på hur 
man ställer upp multiplikation. De förstår troligen inte vad de gör utan det är bara 
mekaniskt de lärt sig. För elever med lågt IQ är det ännu viktigare att förstå och 
förankra det inlärda i tänkandet då kunskapen annars lättare glöms bort (Magne, 
1999). 
 
Resultatet av de här uppgifterna visar att det var åskådligt att välja multiplikation och 
division för att se vad de klarar och inte klarar. 
 
FOKUS 
I stort sett alla elever i min undersökning klarar de första fyra frågorna som handlar 
om pengar och kläder och det går att räkna ut svaret utan att använda uppställningar. 
De förstår frågan och kan se det hela konkret framför sig. Fast frågorna egentligen är 
skrivna för att använda de fyra räknesätten går de lösa med addition. Detta är också 
en situation de kan känna igen sig i. De förstår vad uppgiften går ut på då det är 
konkreta exempel. Och det är detta som betonas i den sociokulturella teorin och det 
socialpedagogiska synsättet att vi ska utgå från vardagssituationer som är bekanta för 
eleven. Kan de förstå uppgiften vet de också lättare hur de ska göra, även om talen är 
betydligt svårare, vilket de ofta är i vardagen. 
 
Eleverna på grundsärskolan kan i regel inte bli räknekonstnärer men det gäller för 
dem att de får de matematiska kunskaper som behövs för framtida yrkeskompetens 
och personliga livskvalitet. Magne (1998a) påpekar att 90 % av alla matematiska 
situationer i livet gäller pengar. 
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Magne (1999) anser att elever på särskolan lär sig matematik bäst genom upptäckter 
och att eleven ska tränas i att hitta strategier av uträkningar som den klarar av. 
Malmer (2002) anser också att elever med inlärningshinder ofta har ett större behov 
av att möta nya moment fler-perceptuellt. Hon beskriver att man genom ett laborativt 
arbetssätt kan upptäcka matematiska sammanhang. 
 
LÄROMEDEL 
Gran (1998) anser att nya typer av läromedel behövs. Dessa ska också vara anpassade 
till användandet av elektroniska räknemetoder. Vid uppgift 4 där eleverna får 
använda miniräknaren för att räkna med de fyra räknesätten visar det sig att de inte 
vet hur divisionstecknet ser ut och de kan därför inte ha använt den som ett naturligt 
inslag i sina arbetsböcker. 
 
Gran (1998) beskriver problemet att eleverna använder räkneböcker där talen är 
anpassade för att kunna räknas ut genom algoritmer. Det gör att uppgifterna inte är 
anpassade till våra tonåringars vardag där det handlar om pengar, handla, 
busstidtabeller, gå upp på morgonen, mobiltelefonabonnemang osv. Dessa tal är 
oftast för stora för att eleverna ska klara att räkna ut dem med algoritmer. Även 
Magne (1998a) beklagar att våra räkneläror för de lägre årskurserna är 
specialförfattade för inlärning av uppställningar. 
 
Att ha många uppgifter av samma typ är inget som rekommenderas. Då försvinner 
elevens eget tänkande och det blir lätt strategier som lärs in och sedan appliceras på 
andra problem där denna metod kanske bara krånglar till det (se elev 8 fråga 6 i 
kapitel 4). Det gäller att eleven hela tiden får tänka och göra upptäckter på ett 
konkret sätt om hur problemen ska lösas. Piaget som är konstruktivist beskriver detta 
genom uttrycket om man förstår kommer man ihåg (Malmer, 2002). Ahlberg (1995) 
betonar att vi får räkna med att denna kunskap tar längre tid att lära in. 
 
TEKNISKA HJÄLPMEDEL 
Magne (1998a) anser att elever med särskilda behov i matematik ska använda 
miniräknare. Han tycker det är självklart då de är så enkla att använda att de allra 
flesta klarar av dem. Finns det hjälpmedel som underlättar uträkningen ska man 
använda dem. Det är bättre att ägna tid och kraft åt problemlösning. Magne (1998a) 
anser också att man ska vara öppen för vilka nya uträkningsmetoder som kommer att 
finnas i framtiden. 
 
När eleverna ska räkna ut hur mycket Filip får för sina 12 marsvin är det ingen som 
klarar frågan utan miniräknare. Detta är ett exempel på betydelsen av att ha en 
miniräknare till hjälp. 
 
Möjligheten att använda miniräknaren då man vill addera samma tal många gånger 
genom att trycka på =-tangenten är en ny upptäckt för nästan alla. De finner det 
intressant att upptäcka miniräknaren på detta sätt. Det visar också på att det kan vara 
ett bra sätt att använda tekniken på. Dels kan de på ett lättsamt sätt träna sig själva 
på att bli snabbare vid huvudräkning av enklare tal, dels kan de använda 
miniräknaren på ett enkelt sätt i vardagen. Här kan de klara att addera stora tal på ett 
enkelt och snabbt sätt, detta utan att ens kunna räknesättet multiplikation. Efter en 
tid kanske de själva upptäcker multiplikationen. 
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Det är också dit vi vill komma med matematiken på särskolan, att klara av situationer 
själv. Magne (1998a) anser att framtidens lärare bör rationalisera elevernas 
räknefärdighet så att största effekt vinns med enklast möjliga räknemetoder. Han 
anser att vi bör vara öppna för nya räknemetoder och att dessa kanske finns i 
miniräknare och datorer. Utan miniräknare är matematiken i många 
vardagssituationer för svår. 
 
KURSPLANEN 
Kursplanen har en konstruktivistisk grundsyn vilket innebär att eleven måste själv 
vara aktiv för att ta in kunskap. Och för att nå denna kunskap behöver eleven förstå 
det han/hon gör och där behövs läraren. Det är också Vygotskijs sociokulturella syn 
på lärande. I uppgifterna om Marsvinen och Tivoli/loopen märks detta när de genom 
vägledning kommer fram till svaret själva. Ahlberg (1995) beskriver konstruktivismen 
som att människor når kunskap främst genom sina handlingar, inte genom sina 
sinnen. Det är genom våra handlingar och tänkande som tankestrukturer kan 
förändras. 
 
Vårt styrdokument är Lpo 94 och den är tydlig med målet för matematiken på 
grundsärskolan. Det står att syftet är att utveckla de kunskaper som behövs för att 
lösa konkreta vardagsproblem etc. Här står också att matematikens kraft som verktyg 
för förståelse blir tydlig då den tillämpas på meningsfulla och relevanta situationer 
som är välbekanta för eleven (Skolverket, 2002). 
 
Piaget (Malmer, 2002) anser att barnet går igenom olika stadier i sin utveckling som 
är beroende av den biologiska mognaden. När barnet är mellan 7 och 11-12 år infaller 
stadie tre och det gäller det konkreta tänkandet. (Det är här många av våra elever 
befinner sig även om de är tonåringar och går på högstadiet.) Det är i denna ålder 
barnet kan bygga upp och befästa hållbara matematiska begrepp. Piaget anser det 
också viktigt att barnen då verkligen har tillgång till konkret material och förankrar 
begreppen i både ord och handling utifrån deras egen erfarenhetsvärld. Här kan jag 
se hur väl detta synsätt stämmer med vår läroplan. Och det stämmer också mycket 
väl på våra elever med matematiska svårigheter. Intellektuellt befinner sig eleverna 
på stadie tre när de går på högstadiet och deras erfarenhetsvärld handlar mycket om 
pengar, som att handla kläder, mobiltelefonkostnader, köpa godis, bussbiljetter och 
spela spel. Det handlar också mycket om att kunna beräkna tid när du behöver gå för 
att hinna med bussen, gå på bio etc. 
 
Vygotskij var övertygad om att talet utvecklade tanken. Piaget hävdade däremot att 
språket är beroende av den allmänna intellektuella utvecklingen. Oavsett vilket det är 
påpekar de båda den stora betydelse språket har i all inlärning. Med anledning av det 
kan jag dra slutsatsen att de också anser att det är viktigt att prata matematik och det 
gör man inte sittande ensam med en matematikbok utan i samtal vid genomgångar 
och laborationer. Vygotskij (Malmer 2002) anser att elever lär sig mera i grupp än att 
sitta själv med problemlösningar. Där kan jag dock själv tycka att det är viktigt att 
eleverna gör på olika sätt. Ibland är det lugnare att sitta ensam och fundera på olika 
lösningsmetoder med hjälp av ett konkret arbetssätt. 
 
Ahlberg (1995) beskriver hur den konstruktivistiska synen på undervisningen 
framhåller att läraren ska försöka förstå hur eleven tänker och genom intervjuer och 
samtal utveckla deras förståelse. Jag märker hur jag genom mina intervjuer med 
eleverna lär mig mycket om deras tänkande i matematik. Jag märker också hur 
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viktigt det är för mig som lärare att ha tid att förstå hur eleverna reflekterar så jag kan 
leda dem på andra vägar när de fastnat i strategier som istället för att förenkla 
försvårar för dem. 

6 DISKUSSION 
Jag avslutar min studie med några reflektioner kring resultaten från intervjuerna och 
litteraturstudierna. 
 
Elever jobbar ofta i sina matematikböcker med att ställa upp algoritmer och dessa är 
anpassade så de inte blir för svåra att räkna ut. Det innebär att talen de räknar med är 
förhållandevis små. Detta är inte rätt metod anser jag då elever med 
matematiksvårigheter kan ha svårt att räkna ut svaren på små tal men däremot vara 
bättre på problemslösning. Jag tänker då på den elev jag hade som hade svårt att 
addera och subtrahera små tal, men som kunde förstå vad 50 % rabatt på en CD-skiva 
innebar. I min forskning har jag funnit stort stöd för att utgå från elevernas 
vardagssituation och att de ska träna sig på att räkna på matematiska problem som 
finns i deras värld. 
 
Magne (1998a) anser det är fel att särskoleelever ska följa den studiegång som elever i 
vanliga grundskolan har då deras förutsättningar är annorlunda. Det är dock viktigt 
att inte glömma de elever som har autism eller autismliknande tillstånd då dessa 
elever behöver andra och ofta svårare utmaningar än elever med lindig 
utvecklingsstörning. 
 
I många av de matematikböcker elever använder är det ofta liknande tal som ska 
räknas ut för att en metod ska läras in. Om en elev inte förstår vad den gör eller 
varför kan det bli ”grodor” som Magne (1998a) kallar det. Jag tänker på elev 8 som 
använder ett mycket krångligt tillvägagångssätt för att addera ett antal likadana tal. 
Kanske är det så att denne elev lärt in en strategi som han sedan applicerar på de han 
ser som liknande. Det är viktigt att eleven blir van att tänka själv och då är det ofta till 
hjälp att vara konkret så eleven ser och förstår vad hon gör, för att sedan bestämma 
vilken strategi som är passande. Detta står det också om i läroplanen (Lpo 94) som 
har en konstruktivistisk syn på lärandet. 
 
En läromedelsförfattare har berättat att matematikböcker som är självinstruerande 
och består av många liknande exempel är de som säljer mest och därmed produceras, 
fast de egentligen inte följer läroplanen. Det är lätt för läraren när eleverna tar upp 
sina matematikböcker och själva räknar i dem. Många elever tycker också om att 
producera många svar. Det gör att denna typ av läromedel som har behaviorismen 
som grund fortfarande finns kvar. 
 
Det visar sig genom undersökningar att de flesta vuxna inte använder 
räkneuppställningar i vardagen utan de tar sin mobiltelefon eller miniräknare till 
hjälp. Då kan jag tycka att det är bättre att bli van att använda dessa tekniska 
hjälpmedel på ett bra sätt även i skolan. Med bra sätt menar jag bl.a. att bli van att 
titta på rimligheten i det svar de får fram. 
 
I kursplanen för matematik för grundskolan (Skolverket, 2002) finns att mål som 
eleven ska ha uppnått i slutet av femte skolåret, nämligen att elever ska känna till 
miniräknaren som tekniskt hjälpmedel. I målen som eleverna ska ha uppnått när 
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skolgången avslutas 5 står att eleverna kan använda miniräknare som en av flera 
uträkningsmetoder. 
 
Det tar mycket tid för eleverna att lära sig uträkningsmetoder för uppställning av de 
fyra räknesätten och det är svårt att hålla isär hur de ska göra och metoderna blandas 
lätt ihop. Denna svårighet är också något som både Magne (1998a) och Gran (1998) 
betonar är vanligt. Jag syftar på den elev som inte kommer ihåg hur man räknar ut 
division med hjälp av algoritmer. Om jag visar henne uträkningsmetoden ska hon då 
förstå vad hon gör och ska hon denna gång komma ihåg hur man räknar division med 
uppställning? Bådadera tvivlar jag på. Och varför ska hon då ägna tid och kraft på 
något som hon ändå troligen inte kommer att använda i vardagslivet – när det finns 
miniräknare som de flesta ändå använder i ”verkliga livet”. 
 
Något man kommit fram till (Magne 1998a) är att speciellt räkneuppställning av 
multiplikation och division är mer komplext än man tidigare ansett. Det man inte 
förstår glömmer man snabbare och detta ser man ännu tydligare hos elever med 
begåvningshandikapp. Jag märker också i intervjuerna att eleverna har svårigheter 
att hålla isär hur man använder de olika räkneuppställningarna. Om elever inte är 
säkra på dessa metoder när de går på högstadiet är det osäkert om de överhuvudtaget 
hinner bli säkra på dem innan de slutar grundskolan. 
 
I min studie kan jag se hur snabbt våra elever blir handikappade om de är hänvisade 
till att kunna räkna ut uppgifter med huvudräkning eller räkneuppställningar med 
penna och papper. I vardagen kan talen snabbt bli ganska stora och svåra att räkna 
ut, men själva uträkningsmetoden kan eleverna klara i många fall. 
 
McIntosh (2008) påpekar att forskning visat6 att det går bra att införa miniräknaren i 
de tidigare skolåren då elevernas förmåga till skriftliga beräkningar inte blir sämre av 
det. Däremot kan man ägna mer av tiden till problemlösning. Varför man i skolan 
inte jobbar mera med miniräknaren tror han beror på att det inte finns lämpligt och 
intressant arbetsmaterial. 
 
Jag tror också att om man ägnar mindre tid åt algoritmer får man mera tid till sådant 
i undervisningen som gör att det går att utgå från vardagsproblem vilket inte annars 
inte skulle ha varit möjligt när eleverna bara klarar uträkningar med små tal. Magne 
(1998a) och Gran (1998) anser båda att läromedlen borde vara anpassade till en 
undervisning med elektroniska hjälpmedel. Jag instämmer och hoppas att mitt 
arbete ska uppmärksamma många fler på detta dilemma. 
 
Jag ser på lärandet som att eleven måste vara aktiv själv för att ta till sig kunskap och 
för att kunna det behöver eleven ha en förförståelse av situationer han/hon jobbar 
med. Eleven behöver ha något att knyta an sina tankar på. Därför anser jag att man så 
mycket som möjligt ska utgå från eleverna själva och träna på matematiska 
sammanhang de har nytta av i sina liv. Jag som lärare är viktig för eleven för att leda 
denne vidare i sin kunskap. Eleven når längre med hjälp av en vuxen som kan leda 

                                                   
5  ”kunna räkna addition eller subtraktion med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av laborativt material, med hjälp av 
skriftliga räknemetoder eller med miniräknare” (Skolverket 2002). 
 
6  En metaanalys kommit fram till att en omfattande användning av miniräknaren i de tidigare skolåren inte påverkar elevernas 
förmåga att göra skriftliga beräkningar till det sämre. Däremot stärks ofta både problemlösningsförmågan och 
begreppsuppfattningen (McIntosh, 2008). 
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eleven vidare i sina tankebanor. Det är också vad Vygotskij (Malmer, 2002) betonar i 
sin sociokulturella teori. 
 
Jag anser det viktigt att följa den läroplan vi har och den stämmer också väl in på min 
övertygelse om vad som är grundläggande i matematikundervisningen. Jag håller 
med om att den ska ha som sitt främsta syfte att eleverna ska utveckla de kunskaper 
som behövs för att lösa konkreta vardagsproblem och fatta beslut i vardagslivets 
många valsituationer. I Lpo 94 står också att matematikens kraft som verktyg för 
förståelse blir tydlig då den tillämpas på meningsfulla och relevanta situationer som 
är välbekanta för eleven. I min litteraturstudie finner jag också stort stöd för detta 
synsätt. 
 
Slutligen vill jag säga att detta arbete givit mig en djupare inblick i elevers 
matematiksvårigheter. Jag har fått tid att sätta mig in i elevers tänkande och inser 
ännu mer vikten av att jobba med en matematik som utgår från elevens vardag och 
att de hela tiden tränas att tänka konkret så de förstår vad de gör. Eleverna ska inte 
bara jobba själva i sina matematikböcker utan läraren som förmedlande länk till 
ytterligare kunskap behövs. Grupparbeten där elever samtalar och utvecklar tankar 
tillsammans är också viktigt. Miniräknaren ska användas mer vid uträkningar som är 
svåra eller arbetskrävande. Då lösgörs också tid och möjligheter till att mer använda 
matematiska situationer i tonåringens närmiljö. Jag anser det vara väl sent att införa 
miniräknaren som det står om den i kursplanen. Vi behöver också nya läromedel som 
är anpassade till miniräknaren och läroplanen med dess konstruktivistiska syn på 
lärandet. 
 
Det stöd jag funnit i litteraturen och hos forskare för mina resultat har betytt mycket 
för mig och kommer att påverka mig i mitt arbete som lärare. Jag hoppas också 
kunna sprida denna information även till andra som är intresserade och undervisar i 
matematik på grundsärskolans högstadium. 
 
Magne (1999) påpekar att det inte är samma prestationer som krävs i skolan, utanför 
skolan och i yrkeslivet. Prestationskraven varierar med de sociala situationerna. Han 
undrar då på vilkas villkor matematikundervisningen ska bedrivas. Är det på skolans, 
vardagslivets eller på yrkeslivets villkor? Det är något av detta min uppsats velat 
belysa. 
 
Det behövs mer forskning om hur elever med lätt utvecklingsstörning lär matematik 
och om hon/han kan dra nytta av den i vardagssituationer. Detta skulle kunna ligga 
till grund för att utveckla läromedel i matematik speciellt anpassade för tonårselever 
med svårigheter i abstraktion och tänkande. 
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          BILAGA 1 
Till Föräldrar 
 
       Västerås den 16/9-09  
Hej! 
Jag heter Ingegerd Walfridsson och träffade en del av er på föräldramötet för år 7-10. 
Jag har jobbat på Önstaskolan i nio år men är nu tjänstledig för studier. Under hösten 
är Lotta vikarierande klasslärare och i januari kommer jag tillbaka.   
  
Nu studerar jag på Högskolan och ska skriva en examensuppsats i ämnet 
matematik. Jag kommer att sammanställa ca 10 frågor som eleverna i klassen får 
svara på och behöver de hjälp finns jag där och kan förklara. Denna lilla 
undersökning som jag gör med eleverna (en och en) vill jag göra i klassen då det är 
bra att lära känna eleverna och i lugn och ro kunna prata matematik med dem.   
 
Ev. kommer det att vara en videokamera påslagen och då behöver jag inte anteckna 
under tiden utan kan helt ägna mig åt era ungdomar. Det inspelade ska bara 
användas för att jag ska kunna lyssna och analysera svaren och det kommer inte att 
spridas vidare. Några namn kommer inte heller att lämnas ut.   
 
Jag hoppas detta är ok. 
Ni har också rätt att säga nej om ni inte vill. Det respekterar jag också. 
 
För att kunna utföra denna undersökning behöver jag er underskrift.  
Tack på förhand. 
Mvh/Ingegerd Walfridsson 
 
 
 
 
Klipp--------------------------------------------------------------------------------
----------------  
 
 
Sätt ett kryss: 
___ Jag tillåter att mitt barn får svara på intervjufrågorna och ev. bli filmad 
___ Jag tillåter inte att mitt barn får svara på intervjufrågorna och ev. bli filmad. 
 
Vårdnadshavares 
namnteckning________________________________________________ 
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          BILAGA 2 
INTERVJUFRÅGOR till elever  
Varje fråga förstorades på ett A5 eller A4-papper.  
Det fanns fler frågor än vad som används 
 
 
 
1. Vilket räknesätt? 

                        
 20 kr           30 kr 
          300 kr  
 
     250 kr 
 

 
 
 
 
 
 

 
    300 kr 
        50 kr           300 kr 
 

 
 
 
 
 
 
a.  Elin köper ett par skor. Hur mycket ska hon ha tillbaka på 500 kr? 
 
b.  Sara köper en tröja och ett par jeans. Hur mycket ska hon betala? 
 
c.  Alvin behöver 8 par nya strumpor. Vad kostar de? 
 
d.  Hur många T-shirt får Maria för 200 kr? 
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2.  Titta på följande tal:  
a. Ser du någon likhet? 
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 
15 x 3 
 
 
b. Tryck in 3 + 
Tryck på =    Tryck på = igen      Fortsätt trycka på = 
 
Kan du förklara vad som händer? 
 
 
 
 
 
3   

 
 
a. Vad är 2+2+2+2+2+2+2+2= 
 
b. Hur kan man skriva detta med multiplikationstecken i stället? 
 
 
 
 
4  
Använd miniräknare 
15 +34 = 
85 – 32 = 
4/4 = 
42 x 3 = 
 
 
 
 
 
 
5. Kan du ställa upp och räkna ut? 
42 x 5 
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6 MARSVIN 
Filip har 12 marsvinsungar. Han kan inte behålla dem utan måste sälja dem 
allesammans.  

 
Han tänker ta 34 kr för varje marsvin. 
Hur mycket pengar kommer han att få för sina marsvinsungar?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
7. TIVOLI 
 
24 elever ska åka ”Loopen”  
I varje ”korg” ska det sitta 4 personer. 
Hur många korgar behövs till de 24 
eleverna? 
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8. Ringa in det svar du anser vara bäst!       
4 X 21= 
 
a. mindre än 50 
 
b. omkring 80 
 
c. mer än 100 
 
 
 
 
9.  
 

 
 
 
 
Du har 20 pennor och det finns 5 elever i klassen som du ska ge dem till. 
Hur många får de var och en? Tänk på att det ska vara rättvist – annars blir de 
griniga! 
 
 
 
 
10.  På fotbollsturneringen var det många fotbollsspelare.  
När ledaren visslade i sin pipa ställde fotbollslagen upp sig på 28 led. 
I varje led fanns det 5 fotbollsspelare.  
 
 
 

Hur många spelare var det?  


