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Sammanfattning 
 

Mitt examensarbete handlar om hur man kan undervisa elever med matematiksvårigheter, 
med särskilt fokus på begreppet bråk. Jag redogör för både forskares och lärares uppfattningar 
om vad matematiksvårigheter är och vilka orsaker de menar kan ligga till grund för att vissa 
barn har svårigheter med matematik. Det framkommer att det är ett mycket komplext samspel 
som leder fram till att barns kunskaper i matematik utvecklas så olika. Orsakerna till 
matematiksvårigheter kan vara medicinska/neuroligiska, psykologiska, sociologiska så väl 
som pedagogiska. 
 

För att underlätta matematikinlärningen för elever med matematiksvårigheter menar forskarna 
att man bör låta eleverna samtala, diskutera och argumentera i matematiken, samt arbeta med 
konkret matematik. Resultatet av  min studie beträffande språkets och det konkreta materialets 
betydelse vid problemlösning för elever med matematiksvårigheter, tyder på att det 
matematiska språket är en viktig artefakt för eleverna vid problemlösning, men också att 
kvalitén på själva kommunikationen mellan eleverna kan variera betydligt. Vidare förefaller 
det enligt denna studie som att det konkreta materialet inte har någon direkt betydelse för 
elevernas problemlösning. 
 
Både forskare och lärare anser att när det gäller begreppet bråk så kan elever uppfatta det som 
abstrakt och ha svårt för att få en uppfattning om vad det innebär.  Resultatet av min studie 
visar att lärare främst ritar och visar bilder när de konkretiserar begreppet bråk för elever med 
matematiksvårigheter. Forskarna ställer sig dock kritiska till en sådan undervisning och 
förespråkar en mer verklighetsanknyten undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas 
vardagliga erfarenheter av begreppet bråk..   
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1. Inledning 
 
I inledningen redogör jag först för bakgrunden till detta arbete. Därefter presenterar jag mitt 
syfte med arbetet och de frågeställningar som jag har sökt svar på.  
 
1. 1  Bakgrund 
 
Eftersom jag ska bli lärare för år 1-7 med inriktning mot Ma/No, kändes det självklart för mig 
att mitt examensarbete skulle handla om något som berör dessa ämne och som jag tror att jag 
kommer ha nytta av i mitt framtida yrke.  
 
Under de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen har jag fått uppfattningen att 
matematikundervisningen ute på skolorna i huvudsak bedrivs på ett mycket traditionellt och 
enformigt sätt, genom att eleverna får räkna enskilt i sina matematikböcker, sida upp och sida 
ner. Jag har även fått uppfattningen att många elever tycker om att arbeta på detta sätt i 
matematiken, men att det också finns elever som tycker att det är tråkigt och känner 
frustration inför att räkna i matematikboken. Malmer (1999) menar att det finns elever som 
har matematiksvårigheter men att det också alltför ofta är elever som i samband med 
undervisningen får matematiksvårigheter. Detta bidrog till att jag ville ha mer kunskap om 
vad matematiksvårigheter är och vilka de bakomliggande orsakerna kan vara, samt hur jag 
som blivande matematiklärare bör undervisa barn med svårigheter i matematik för att 
underlätta deras lärande.  
 
Under min tid på lärarutbildningen har jag blivit medveten om att det går att göra 
matematiken mer levande och tillgänglig för alla elever, genom att låta dem samtala och 
arbeta med konkret/laborativt material i matematiken. Därför ville jag i detta arbete undersöka 
språkets och det konkreta materialets betydelse vid problemlösning, när det gäller barn med 
matematiksvårigheter. Enligt forskningen är just bråk ett av de begreppen inom matematiken 
som elever har svårast för och därför valde jag att fokusera denna undersökning kring just 
begreppet bråk.  
 
Anledningen till att just bråk är ett av de begrepp inom matematiken som elever har svårast är 
enligt W. Kilborn (1990), att för många elever innebär bråk och räkning med bråk ett stort 
steg från vardagstänkande till ett mer formellt tänkande. Räkning med bråk är dessutom en 
viktig inkörsport till algebran, vilket medför att bråkräkningen i skolan är ett metodiskt 
känsligt område. Olämpliga tankeformer om bråk och bråkräkning kan skapa nya problem 
längre fram. Med detta som bakgrund ville jag också ta reda på vilka svårigheter elever kan ha 
med bråk och hur lärare förklarar och arbetar med begreppet, när det gäller barn med 
matematiksvårigheter, samt hur forskarna anser att man som lärare bör undervisa i begreppet 
bråk.   
 
1. 2  Syfte 
 
Syftet med det här examensarbetet är att jag skulle få kunskap om vad matematiksvårigheter 
är och vilka de bakomliggande orsakerna till svårigheterna kan vara. Jag vill också genom 
detta examensarbete ta reda på hur jag som blivande lärare kan undervisa barn med 
matematiksvårigheter, samt undersöka vilken betydelse språket och konkret material har, när 
barn med matematiksvårigheter löser matematiska problem. Slutligen vill jag ta reda på vilka 
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svårigheter elever kan ha med bråk och hur lärare förklarar och arbetar med begreppet, samt 
hur forskarna anser att begreppet ska behandlas i matematikundervisningen.  
 
1. 3  Problemformulering 
 
• Vad är matematiksvårigheter och vilka orsaker finns till matematiksvårigheter, enligt 

forskare och lärare? 
• Hur ska man undervisa barn med matematiksvårigheter, enligt forskningen? 
• Vilken betydelse har språket och det konkreta materialet för problemlösning, när det gäller 

barn med matematiksvårigheter? 
• Vilka är elevers svårigheter med begreppet bråk, enligt forskare och lärare? 
• Hur förklarar och arbetar lärare med begreppet bråk, och hur anser forskarna att man som 

lärare bör undervisa i bråkbegreppet?  
 

2. Metod 
 
Här följer en redogörelse för hur jag gick till väga när jag utförde den empiriska delen av 
detta arbete. 
 
2. 1   Val av metod 
 
En kvalitativ studie 
 
Jag valde att göra en kvalitativ forskningsstudie i det här arbete, där jag använde mig av både  
observation och intervju som metod. S. Larsson (1996) och K. Widerberg (2002) menar att 
kvalitet står för karaktären eller egenskaperna hos någonting. Den kvalitativa 
forskningsmetoden syftar alltså till att klargöra karaktären eller egenskaperna hos något 
bestämt fenomen. Med andra ord söker den kvalitativa forskaren primärt efter ett visst 
fenomens innebörd eller mening. Eftersom avsikten med min studie var att undersöka språkets 
och det konkreta materialets betydelse för problemlösning, när det gäller barn med 
matematiksvårigheter, samt att ta reda på hur lärare förklarar och arbetar med begreppet bråk, 
när det gäller barn med matematiksvårigheter, så kan denna studie kännetecknas som 
kvalitativ. 
 
Observation 
 
Enligt I. Holme och B. Solvang (1997) innebär observation att forskaren under en längre eller 
kortare tid befinner sig tillsammans med, eller i direkt anslutning till, medlemmarna i den 
grupp som ska undersökas. Forskaren studerar, registrerar och tolkar gruppmedlemmarnas 
kroppsliga och språkliga uttryck och ageranden. Vidare menar Holme och Solvang att det 
finns olika former av observation och öppen observation är en av dem. Vid öppen observation 
har deltagarna accepterat och är införstådda med att forskaren gör en kartläggning av vissa 
faktorer som rör gruppens sätt att fungera. Jag valde att använda mig av observation som 
metod för att kunna studera hur barn med matematiksvårigheter använder sig av konkret 
material vid problemlösning och vilken betydelse detta får för deras lösningsstrategier. För att 
även kunna ta del av och analysera betydelsen av språket vid problemlösning för barn med 
matematiksvårigheter, så valde jag att spela in de dialoger som barnen förde kring problemen. 
Samtliga barn var medvetna om att jag observerade hur de gick tillväga för att lösa de 
matematiska problemen som ingick i min studie och att inspelningen av deras dialoger 
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berörande problemen var ett hjälpmedel för mig i min observation. Därav kan denna 
observation kännetecknas som en öppen observation. 
 
Intervju 
 
Enligt A. Lantz (1993) innebär en intervju att forskaren ställer frågor för att få information om 
hur en person uppfattar eller känner inför en företeelse. Vidare menar Lantz att en intervju 
kan vara öppen eller strukturerad beroende på frågornas utformning. De lärarintervjuer som 
jag genomförde var öppna, på så sätt att mina frågor inte hade några fasta svarsalternativ, men 
samtidigt något strukturerade eftersom jag hade formulerat alla frågor i förväg och bestämt i 
vilken ordning jag skulle ställa dem.  
 
2. 2   Urval av deltagare 
 
Lärare 
 
Jag intervjuade fem lärare som har jag kommit i kontakt med under min lärarutbildningen. 
Dessa lärare undervisar (i år fem) på tre olika skolor. Här följer en kort personbeskrivning av 
lärarna. (Namnen är fiktiva) 
 
Barbro: Barbro har folkskollärarutbildning. Dessutom har hon läst några poäng 

matematik och naturkunskap på högskolenivå. Hon har arbetat som lärare i 35 år 
och arbetar nu på en stor F-9 skola i en medelstor stad.  

  
Lena: Lena är utbildad mellanstadielärare och har arbetat som lärare i 24 år. Hon 

arbetar på en stor F-9 skola som finns belägen i en medelstor stad. 
 
Marianne: Marianne är utbildad mellanstadielärare och har arbetat som lärare i 29 år. Hon 

arbetar på en stor F-9 skola som finns belägen i en medelstor stad.  
 
Nils: Nils är utbildad mellanstadielärare och har arbetat som lärare i 30 år. Han arbetar 

på en medelstor F-9 skola som finns belägen i en liten stad. 
 
Björn: Björn är utbildad mellanstadielärare och har arbetat som lärare i 27 år. Han 

arbetar på en liten F-6 skola som finns i en liten stad.  
 
Elever 
 
Det var sammanlagt 32 barn i år 5, med matematiksvårigheter, som deltog i mina 
observationer. Dessa elever går i de fem olika klasser som de ovannämnda lärarna är 
klassföreståndare för och undervisar i.  
 
I. Holme och B. Solvang (1997) menar att en öppen observation bygger på att forskaren är 
accepterad av de gruppmedlemmar som han eller hon ska arbeta med. Som observatör måste 
man ha både tillåtelse och tillit från gruppens sida för att kunna lyckas med de observationer 
man genomför. Eftersom jag ville att mina observationer skulle ge ett så bra resultat som 
möjligt, så kändes det viktigt för mig att jag var en bekant person för de barn som jag skulle 
studera. Därav ville jag att elever från just dessa fem olika klasser skulle delta i min studie 
eftersom jag hade träffat dem tidigare under lärarutbildningen.  
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De  32 elever om deltog i mina observationer valdes ut av sina respektive lärare, som anser att 
de på ett eller annat sätt har matematiksvårigheter. Det föll sig så att det var 12 pojkar och 20 
flickor som deltog i studien. (Det viktigaste för mig var att eleverna hade 
matematiksvårigheter, snarare än att fördelningen mellan pojkar och flickor skulle vara lika). 
 
På skolorna där de här eleverna går är det vanligt att lärarstudenter gör undersökningar av 
olika slag med eleverna. Eftersom det var helt frivilligt för eleverna att delta i min studie och 
eftersom den inte berörde personliga åsikter eller uppfattningar, så ansåg samtliga lärare till 
dessa elever att jag inte behövde be om ett särskilt tillstånd från föräldrarna att genomföra min  
studie. Eleverna blev tillfrågade om de ville delta i studien i god tid före genomförandet och 
de blev då också informerade om hur studien skulle utföras.  
 
2. 3   Val av matematiska problem  
 
Till genomförandet av min empiriska studie valde jag ut två problem berörandet det 
matematiska begreppet bråk, då detta begrepp anses vara ett av de områden inom 
matematiken som elever har svårast för (Kilborn, 1990).  
 
Jag valde två problemuppgifter från ett läromedel i matematik för att de till viss del skulle 
motsvara det uppnåendemål för år 5, beträffande bråk, som står angivet i kursplanen för 
matematik:  
 
Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 
kunna hantera och beskriva situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. Inom 
denna ram skall eleven: 
 
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk och 
decimalform. (Kurplanen för matematik, 2000) 
 
Här nedan följer de två problem som jag valde ut och som förekommer i matematikboken 
Mattestegen B VT . Denna matematikbok gäller för elever i år 5. Eftersom alla de elever som 
deltog i min studie har just Mattestegen som läromedel i matematik, kommer de förr eller 
senare under år 5 att stöta på de här problemen i sin matematikbok. Just dessa problem anser 
jag dessutom vara representativa för de problemuppgifter berörande bråk som förekommer i 
Mattestegen B VT :   
 
 

Problemet Chokladkakan 
 

Max köpte en chokladkaka. Han åt upp halva kakan. Resten fick tre 
kompisar dela på. Hur stor del av hela kakan fick var och en av hans 
kompisar? 

 

Problemet Tårtorna 
 
12 personer skulle dela på 3 små tårtor. Därför delade man varje tårta i 4 
bitar. En av personerna blev dock illamående och ville spara sin tårtbit. Hur 
många hela tårtor och delar av en tårta åt de sammanlagt upp? 
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Det konkreta material som jag valde ut till dessa problemuppgifter var: en chokladkaka (av 
papper) och tre tårtor (av papper), samt pennor, suddgummin, linjaler och saxar. Min tanke 
var att eleverna skulle få en konkret och visuell uppfattning av problemen genom 
chokladkakan och tårtorna, vilket Gudrun Malmer (1999) menar är viktigt beträffande räkning 
med bråk. För att kunna manipulera med chokladkakan och tårtorna hade de även tillgång till 
det övriga konkreta materialet.  
 
2. 4   Intervjufrågor 
 
Intervjufrågorna till de lärarintervjuer som jag gjorde formulerade jag utifrån mitt syfte med 
detta arbete. Jag ställde öppna frågor under intervjuerna, det vill säga frågor utan fasta 
svarsalternativ, för att lärarna skulle kunna ge så personliga svar som möjligt. Jag höll mig 
helt till de förutbestämde frågorna under samtliga intervjuer för att underlätta 
sammanställningen av resultatet.  
 
Eftersom jag ansåg att frågorna eventuellt krävde en viss eftertanke hos lärarna, så gav jag 
dem möjligheten att förbereda sina svar, genom att de fick ta del av frågorna redan ett par 
dagar innan intervjutillfället. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1 (sid. 55). 
 
2. 5   Genomförande 
 
Observationer 
 
Observationerna genomfördes på så sätt att barnen fick lösa de två problemuppgifterna två 
och två, samtidigt som jag observerade hur de gick till väga för att lösa uppgifterna och även 
spelade in den dialog som barnen förde kring problemen. Åtta grupper, det vill säga 16 barn, 
fick lösa problemen endast med hjälp av penna, suddgummi och papper, och åtta grupper fick 
förutom detta också ta hjälp av det konkreta materialet som jag nämnde ovan under rubriken 
Val av matematiska problem. 
 
J. Trost (1997) menar att miljön där studien genomförs bör vara så ostörd som möjligt. Alla 
observationer som jag gjorde genomfördes i ett tyst och lugnt grupprum i närheten av barnens 
klassrum. Detta för att barnen inte skulle bli distraherade av en massa ljud och rörelse som 
skulle kunna inverka negativt på deras förutsättningar att lösa de två problemuppgifterna. 
Eftersom jag spelade in barnens dialoger var det också viktigt för mig att inte få med onödiga 
ljud på inspelningen eftersom det skulle försvåra mitt transkriptionsarbete och mina 
samtalsanalyser. Jag såg också till att genomföra min studie under tillfällen på dagarna då 
eleverna hade gott om tid på sig, för att de inte skulle känna sig tidspressade när de löste 
problemen. Barnen tog olika mycket tid på sig för att lösa uppgifterna. Det tog allt från fem 
minuter till tjugo minuter för grupperna att lösa båda problemen.  
 
I. Holme och B. Solvang (1997) menar att oavsett vilken observationsstrategi man väljer 
kommer man, bara genom att finnas där, påverka det fenomen man ska studera. Den sociala 
miljön förändras när man blir en del av den. Vidare menar Holme och Solvang att den 
avgörande frågan som man måste ta ställning till utifrån detta, är hur man ska bete sig för att 
effekten av ens eget deltagande ska bli så liten som möjligt. Om man är passiv i förhållande 
till vad gruppen gör finns det en risk att man hämmar deltagarnas aktivitet och kanske skapar 
en irritation hos deltagarna beträffande ens egen passivitet. Om man däremot är aktiv i 
förhållande till vad gruppen gör genom att inta en ledarroll och styra gruppens aktivitet ger 
observationen inte en äkta bild av det fenomen som ska studeras. Jag valde att delta aktivt 
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genom att informera barnen om vad jag ville att de skulle göra och vad det hela gick ut på, 
samt genom att läsa varje problemuppgift högt för barnen. När barnen väl hade påbörjat sin 
problemlösning försökte jag att endast delta passivt för att jag själv inte skulle påverka 
resultatet av mina observationer på något sätt, vilket fungerade bra. När jag studerade barnen 
så valde jag att lägga fokus vid hur de gick till väga för att lösa problemen, med eller utan 
konkret material. Om det använde sig av konkret material så iakttog jag på vilket sätt de 
använde sig av materialet.  
 
Intervjuer 
 
I likhet med mina observationer av eleverna så genomförde jag mina lärarintervjuer i lugna 
och tysta grupprum för att miljön skulle vara så ostörd som möjligt. Eftersom jag spelade in 
intervjuerna med lärarna var det även då viktigt inte få med några onödiga ljud på 
inspelningen som eventuellt skulle kunna försvåra mitt transkriptionsarbete och mina 
samtalsanalyser. Intervjuerna genomfördes också under tillfällen då lärarna hade gott om tid 
på sig att svara på frågorna, för att de inte skulle behöva ”förkorta” sina svar på frågorna på 
grund av tidsbrist och därmed kanske försämra kvaliteten på intervjuerna. Jag förde även 
anteckningar under intervjuerna för att gardera mig mot eventuella tekniska missöden.  
 

2. 6   Bearbetning och analys 
 

Observationer 
 

När jag observerade barnen förde jag anteckningar berörande det jag iakttog endast i form av 
stödord och förkortningar, dels för att det var svårt att hinna med att skriva fullständiga 
meningar och dels för att jag inte ville påminna barnen alltför mycket om att jag observerade 
dem genom att sitta och anteckna konstant under observationerna. De stödord och 
förkortningar som jag antecknade skrev jag sedan, efter observationerna, om till fullständiga 
meningar, för att få en bättre helhet i mina anteckningar.  
 

De dialoger som barnen förde när de löste de två problemen och som jag spelade in på band, 
lyssnade jag efter genomförandet av undersökningen igenom ett flertal gånger och valde 
därefter ut de delar ur dialogerna som jag fann mest representativa.  
 

För att kunna ge läsaren en så bra uppfattning som möjligt av resultatet från denna 
undersökning, valde jag att redovisa samtliga delar av mitt datamaterial i resultatet, det vill 
säga mina egna observationer, barnens dialoger samt deras skriftliga redovisningar av 
problemen. (Barnens skriftliga redovisningarna finns inte med i denna version på internet.) 
Jag valde också att redovisa resultaten från de två problemen för sig, och samtidigt hålla isär 
resultaten från de två olika huvudgrupperna, det vill säga med respektive utan tillgång till 
konkret material. De barn som deltog i undersökningen är anonyma i redovisningen av 
resultatet. Det går alltså inte för läsaren att kunna avgöra vem det är som har sagt eller gjort 
vad.  
 

Intervjuer 
 

För att kunna redovisa resultatet från lärarintervjuerna på ett så rättvist sätt som möjligt valde 
jag att redovisa lärarnas svar i citatform. Under bearbetningen och analysen av 
lärarintervjuerna lyssnade jag först igenom de inspelade intervjuerna ett flertal gånger och 
valde sedan ut de delar av svaren som jag ansåg vara mest representativa.  Jag har alltså inte 
återgett intervjuerna i sin helhet, då jag ansåg att det skulle ta alldeles för stor plats och inte 
vara relevant för arbetet. Även lärarna är helt anonyma i redovisningen av resultatet. 
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3. Litteraturgenomgång 
 
Denna litteraturgenomgång består av fyra kapitel. I det första kapitlet ges en teoretisk 
bakgrund till lärande genom två perspektiv. Det andra och det tredje kapitlet handlar om 
matematiksvårigheter. Jag redogör för hur några forskare definierar matematiksvårigheter, 
vilka orsaker de menar kan ligga till grund för barns svårigheter i matematik samt hur de 
anser att man som lärare bör undervisa barn med matematiksvårigheter. Det sista kapitlet i 
denna litteraturgenomgång behandlar begreppet bråk.  

 
3.1 Teoretiska perspektiv på lärande 
 
I följande kapitel redogör jag för några av grundtankarna i det kognitiva respektive det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Längre fram i denna litteraturgenomgång redogör 
jag för några forskares teorier om lärande och matematik, vilka har sina utgångspunkter i 
dessa två grundläggande perspektiv på lärande. 
 
 

3. 1. 1  Piaget – lärande ur ett kognitivt perspektiv 
 

Den schweiziske biologen och kunskapsteoretikern Jean Piaget (1896–1980) är en av 
pedagogikhistoriens största gestalter. Han väckte stor uppståndelse med den teoretiska 
utgångspunkten, att levande varelser inte registrerar, utan konstruerar verkligheten som de 
uppfattar den. (Egidius, 1999) 
 
Enligt Piaget har barn i olika åldrar olika sätt att konstruera sin verklighet, beroende på de 
förändringar som hjärnan genomgår under uppväxten. Piaget menar att tänkandet hos barn 
och unga utvecklas i stadier. Nya strukturer bildas ur redan befintliga tanke- och 
handlingsmönster genom konfrontationer med den verklighet som vi vistas och fungerar i. 
Utvecklingen går från reflexrörelser till det abstrakta och logiska tänkandet i tonåren. (Piaget, 
1982 ; Egidius, 1999) 
 
Att utvecklas kognitivt innebär enligt Piaget att göra erfarenheter som korrigerar ens 
världsbild och därmed utvecklar intellektet. Enligt Piagets syn på utveckling regleras vi 
ständigt i vårt samspel med omvärlden, genom två samtidigt verkande processer som kallas 
assimilation och ackommodation. Dessa två processer är delar av intellektets anpassning till 
omgivningen. På samma sätt som vi är biologiskt anpassade till vår omgivning kan man se det 
mänskliga intellektet som en anpassning till omgivningen som gör det möjligt för oss att 
varsebli, förstå och agera på ändamålsenliga sätt. (Piaget, 1951 ; Säljö, 2000) 
 
Assimilation innebär att vi tar in och registrerar information om hur vår omvärld fungerar och 
är organiserad. Vid assimilation kan vi inte bli överraskade utan omvärlden uppträder precis 
som vi har förväntat oss och vi får endast bekräftelse på våra antaganden.  
 
Ackommodation innebär till skillnad från assimilation en grundläggande förändring i vårt sätt 
att se på omvärlden. Denna process inträffar när det genom en upplevelse uppstår en obalans 
mellan det  vi varseblir och  våra  kognitiva scheman (vår föreställningsvärld).  För  att  balans 
ska uppkomma måste våra kognitiva  scheman förändras så att de även inbegriper denna nya 
upplevelse. Vi måste med andra ord ackommodera upplevelsen, så att vi får kognitiva 
scheman som gör att vi kan assimilera den vid ett annat tillfälle. (Piaget, 1951 ; Säljö, 2000) 
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Den konstruktivistiska uppfattningen, som innebär att vi människor själva genom vår egen 
aktivitet konstruerar vår förståelse av omvärlden är grundläggande i Piagets teori. Detta 
synsätt utesluter helt teorin om att lärande skulle vara en så kallad påfyllningsprocess där 
läraren överför insikter, färdigheter och kunskaper till eleverna. När barn studerar och 
manipulerar omvärlden fysiskt och begreppsligt, så konstruerar de enligt Piagets teori 
samtidigt en personlig och meningsfull bild av verkligheten. De pedagogiska konsekvenserna 
av Piagets teori är därför att barn måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och 
intellektuella erfarenheter för att utvecklas. Som lärare bör man alltså stimulera barns egna 
undersökningar och deras egna ansträngningar, eftersom det är barnet själv som ska styra sin 
egen utveckling. (Egidius, 1999 ; Säljö, 2000) 
 

”Each time one prematurely teaches a child something that he could have 
discovered for him self, that child is kept from inventing it and consequently from 
understanding it completely.” (Piaget, 1983, s.113, i Säljö, 2000, s. 58)  

 
Sammanfattning 
 
Utgångspunkten i Piagets teori om lärande och utveckling är att levande varelser inte 
registrerar utan konstruerar verkligheten som de uppfattar den.  Enligt Piaget har barn i 
olika åldrar olika sätt att konstruera sin verklighet beroende på de förändringar som 
hjärnan genomgår under utvecklingen. Utvecklingen går från reflexrörelser till det 
abstrakta tänkandet i tonåren. Att utvecklas kognitivt innebär enligt Piaget att göra 
erfarenheter som korrigerar ens världsbild och därmed utvecklar intellektet. Enligt Piagets 
syn på utveckling regleras vi ständigt i vårt samspel med omvärlden, genom två samtidigt 
verkande processer som kallas assimilation och ackommodation. Den konstruktivistiska 
uppfattningen utesluter helt teorin om att lärande skulle vara en så kallad 
påfyllningsprocess där läraren överför insikter, färdigheter och kunskaper till eleverna. 
Det är när barn studerar och manipulerar omvärlden fysiskt och begreppsligt, som de 
enligt Piagets teori konstruerar en personlig och meningsfull bild av verkligheten. 
(Egidius, 1999 ; Piaget, 1982 ; Piaget, 1951 ; Säljö, 2000) 
 
3. 1. 2   Vygotskij – lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
Den ryske psykologen och pedagogen Lev Semjonovijs Vygotskij (1896 – 1934) räknas som 
en av pedagogikhistoriens mest betydelsefulla personer. Hans teori om att vi utvecklas som 
personer i ett dialektiskt samspel med vår omgivning, har haft ett stort inflytande över vårt 
sätt att se på utveckling och lärande. (Egidius, 1999 ; Lindqvist, 1999) 
 
Enligt Vygotskijs teori sker en persons utveckling på två nivåer, dels en biologisk och dels en 
sociokulturell nivå. Genom vår biologiska utveckling lär vi oss att kontrollera vår kropp och 
dess olika funktioner. Vi lär oss att gripa föremål med händerna, att krypa, att gå och så 
vidare. Redan från födseln är vi samtidigt inriktade mot att samspela med andra människor i 
vår omgivning och tar därför initiativ till både fysisk och verbal kommunikation. Under vår 
uppväxt sker vår kommunikativa och sociala  utveckling i ett växelspel mellan våra biologiska 
förutsättningar, vårt individuella behov och vår aktiva inriktning mot att få samspela med 
andra människor i vår omgivning. Vår kommunikativa och sociala utveckling styrs också av 
de kulturella normer och förväntningar som vi ställs inför. (Säljö, 2000) 
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Enligt Vygotskijs teori, så övergår vår utveckling under vår uppväxt från att i huvudsak 
bestämmas av biologiska faktorer till att bestämmas av sociokulturella förhållanden. Vår 
biologiska utveckling utgör en allmän bas och förutsättning, men den är inte avgörande för 
hur vi uppfattar vår omgivning och hur vi lär oss. Detta är i stället beroende av de 
sociokulturella förhållandena. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är 
därför kommunikativa processer ytterst centrala. Det är alltså genom kommunikation med 
andra människor som vi blir delaktiga i kunskaper och färdigheter och på så sätt utvecklar vår 
uppfattning om omvärlden. (Säljö, 2000) 
 
Människan utmärks av att hon till skillnad från andra arter utvecklar och använder både 
fysiska  och  intellektuella/språkliga  redskap.  Ett  av de  mest  utmärkande dragen inom  det 
sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling är att vi människor fungerar i samspel 
med artefakter. Vi hanterar alltså olika situationer genom att utnyttja såväl fysiska som 
intellektuella redskap. Med hjälp av dessa redskap kan vi lösa problem och bemästra olika 
sociala sammanhang som annars skulle vara omöjliga för oss att klara av. Fysiska och 
intellektuella/språkliga redskap medierar följaktligen verkligheten för oss i konkreta 
situationer. Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningar av omvärlden är 
framvuxna ur vår kultur och dess fysiska och intellektuella redskap. Dessa redskap kan vi få 
tillgång till och färdigheter i att använda oss av, genom observationer av och samspel med 
andra personer som besitter dessa färdigheter. (Wood, 1992 ; Säljö, 2000)  
 
Den närmaste utvecklingszonen eller ZPD (Zone of  Proximal development), är ett centralt 
begrepp i Vygotskijis teori. Enligt Säljö definierade Vygotskij denna zon som avståndet 
mellan vad man kan prestera ensam utan stöd och vad man kan prestera under ledning av eller 
i samarbete med någon mer kunnig person. Detta innebär med andra ord att med lite 
handledning kan vi ofta lösa problem som vi skulle ha svårt att klara av helt på egen hand. 
(Säljö, 2000 ; Lindqvist, 1999) 

 
De pedagogiska konsekvenserna av Vygotskijs teori är att lärare har stor betydelse som 
handledare av elevers lärande. Lärare bör först och främst lyssna till sina elever, observera 
dem och försöka förstå i vilken utvecklingsfas de befinner sig, så att de med hjälp av lämpligt 
anpassade uppgifter och handledning kan hjälpa dem in i nästa utvecklingszon, som ligger 
närmast den där de för tillfället befinner sig. (Egidius, 1999) 
 
Sammanfattning 
 
Utgångspunkten i Vygotskijs teori om lärande och utveckling, är att vi utvecklas som 
personer i ett dialektiskt samspel med vår omgivning. Enligt Vygotskij övergår vår utveckling 
under vår uppväxt från att i huvudsak bestämmas av biologiska faktorer till att bestämmas av 
sociokulturella förhållanden. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är 
därför kommunikativa processer ytterst centrala. Det är genom kommunikation med andra 
människor som vi blir delaktiga i kunskaper och färdigheter och på så sätt utvecklar vår 
uppfattning om omvärlden. Ett  av de  mest  utmärkande dragen inom  det sociokulturella 
perspektivet på lärande och utveckling är att vi människor fungerar i samspel med artefakter. 
Vi hanterar alltså olika situationer genom att utnyttja såväl fysiska som intellektuella redskap. 
ZPD (Zone of  Proximal development) är ett centralt begrepp i Vygotskijis teori  som innebär 
att vi ofta med lite handledning kan klara av att lösa problem som vi skulle ha svårt för att 
klara av helt på egen hand. (Egidius, 1999 ; Lindqvist, 1999 ; Säljö, 2000 ; Wood, 1992) 
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3. 2 Matematiksvårigheter – definition och orsaker 
 
I följande kapitel redogör jag för några olika forskares definitioner av matematiksvårigheter 
samt vilka orsaker de menar kan ligga till grund för att vissa barn har svårigheter med 
matematik. 
  
3. 2. 1  Definition av matematiksvårigheter  
 
Enligt Pedagogisk uppslagsbok är definitionen av matematiksvårigheter följande: 
 
”Låga kunskaper i relation till en fastställd standard. ”(Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 394) 
 
 
O. Magne väljer att använda uttrycket särskilt utbildningsbehov i matematik, istället för 
matematiksvårigheter, då denna benämning inte är defektorienterad. Magne gör följande 
allmänna definition av särskilt utbildningsbehov i matematik: 
 

”Särskilt utbildningsbehov i matematik (eller alternativ term) är att en person vid en 
bestämd tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva höja sin matematiska förmåga, 
därför att han/hon presterar under en fastställd standard för personens ålder eller 
under hans/hennes egen diagnostiserade prestationsnivå, beroende på ofullständig 
intellektuell, affektiv, viljemässig, motorisk eller sensorisk utveckling samt 
otillräcklig social stimulans och/eller fysisk skada.” (Magne, 1998, s. 20) 
 

G. Malmer menar att matematiksvårigheter är ett relativt begrepp som är beroende av vilka 
krav och förväntningar som finns angivna. I skolan anses ett barn ha matematiksvårigheter då 
han eller hon inte uppnår de mål som står skrivna i skolans styrdokument. Vidare menar 
Gudrun Malmer att bakom beteckningen matematiksvårigheter döljer sig en rad variationer av 
svårigheter, varav en del är av pedagogisk natur och andra av psykosocial natur. (Malmer, 
1999)  
 
B. Adler delar in matematiksvårigheter i fyra olika huvudtyper som han benämner alkalkyli, 
dyskalkyli, allmänna matematiksvårigheter och pseudo-dyskalkyli. Alkalkyli är en ovanlig 
svårighetstyp som innebär en total oförmåga att kunna räkna och som i regel endast 
framträder i samband med hjärnskador. Dyskalkyli kallas även för specifika 
matematiksvårigheter och är matematikens motsvarighet till det som inom läsningen och 
skrivningen kallas för specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Barn som har 
dyskalkyli uppvisar en ojämnhet i sina prestationer och deras svårigheter kan i grunden 
härledas till problem med särskilda tankeprocesser. Allmänna matematiksvårigheter är 
kopplade till att barnet uppvisar generella problem med lärandet, det vill säga inte bara inom 
matematiken. All inlärning tar då oftast lite länge tid än normalt. Till skillnad från barn som 
har dyskalyli så är barn med allmänna matematiksvårigheter mer jämna i sina prestationer. 
Inlärningen för barn med allmänna matematiksvårigheter kan vanligtvis underlättas genom ett 
långsammare arbetstempo och eventuellt med hjälp av förenklat undervisningsmaterial. 
Pseudo-dyskalyli har en psykosocial förklaringsgrund. Dessa typer av svårigheter kan inte 
direkt förklaras av kognitiva brister, utan härleds främst ur känslomässiga blockeringar. 
(Adler, 2001) 
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Sammanfattning 
 
O. Magne (1998) och G. Malmer (1999) definierar matematiksvårigheter som låga kunskaper 
i förhållande till en fastställd standard. Adler (2001) delar in matematiksvårigheter i fyra 
huvudgrupper som han benämner alkalkyli, dyskalkyli, allmänna matematiksvårigheter och 
pseudo-dyskalkyli.  
 
3. 2. 2  Orsaker till matematiksvårigheter 
 
G. Malmer menar att det finns en mängd olika faktorer som kan orsaka matematiksvårigheter. 
Hon menar att det finns en del elever som har matematiksvårigheter men att det även är 
alltför många elever som i samband med undervisningen får matematiksvårigheter. Malmer 
pekar på några primära och sekundära faktorer som hon anser kan vara orsaker till svårigheter 
inom matematik. Till de primära faktorerna hör kognitiv utveckling, språklig kompetens, 
neuropsykiatriska problem samt dyskalkyli. Den kognitiva utvecklingen har betydelse för hur 
väl barnet lyckas inom matematiken eftersom det är ett ämne som kräver mycket av såväl 
abstraktionsförmåga som koncentrationsförmåga.  Malmer menar att somliga barn gynnas i 
sin kognitiva utveckling under den tidiga uppväxten medan det tyvärr är tvärtom för andra 
barn. Den språkliga kompetensen utgör grunden för all inlärning. De barn som har ett 
bristande ordförråd får ofta stora problem med den grundläggande begreppsbildningen inom 
matematiken. Barn med neuropsykiatriska problem som till exempel DAMP, ADHD och 
asbergers syndrom  kan uppvisa stora koncentrationssvårigheter och bristande 
uppmärksamhet och ofta i samband med hyperaktivitet, vilket kan vara påfrestande för alla 
inblandade och där bland barnet själv. Malmer menar att dyskalkyli är en typ av 
matematiksvårighet som kan vara genetiskt betingad, men å andra sidan anser hon det vara 
sannolikt att denna typ av svårigheter kan uppstå som en konsekvens av traumatiska möten 
med matematiskt stoff och inlärningssituationer.  De sekundära faktorer som Malmer berör är 
dyslextiska besvär och olämplig pedagogik. Malmer menar att majoriteten av barn som har 
dyslextiska besvär även har  svårigheter  men  matematiken, eftersom  språket  och symboler  
spelar en avgörande  roll även i matematiken. En orsak som tyvärr gör att alltför många barn 
får matematiksvårigheter är olämplig pedagogik, som bland annat kan bero på att 
undervisningen läggs på en allt för hög abstraktionsnivå för barnen eller att de inte får den tid 
de behöver för att tillägna sig grundläggande matematiska begrepp. (Malmer, 1999) 
 
A. Lurias betonar hjärnans komplexitet och menar att matematiska svårigheter orsakas av 
specifika svårigheter i specifika delar av hjärnan. Enligt Lurias förklaringsmodell kan man 
urskilja tre olika former av matematiksvårigheter nämligen; logiska defekter, defekter 
avseende planeringsförmågan, samt oförmåga att utföra enkla operationer. Dessa tre olika 
former av matematiksvårigheter har olika förklaringsgrunder. De logiska defekterna grundar 
sig ofta i spatiala svårigheter och visualiseringssvårigheter. När barn löser matematiska 
problem behöver de ofta kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt och relatera dem till 
varandra, vilket kan vara svårt om barnet besitter spatiala och visuella svårigheter. Vid 
defekter avseende planeringsförmågan gör barnet ingen analys och plan för hur ett 
matematiskt problem ska lösas, vilket kan medföra att barnet väljer fel lösningsmetod och har 
svårt att göra en rimlighetsbedömning av resultatet. När barnet har en oförmåga att utföra 
enkla operationer förstår barnet de logiska operationerna men kan inte ta fram fakta 
automatiskt ut minnet. Barnet kan siffror men saknar funktionella scheman att sätta in dem i 
och räkna med. (Malmer & Adler, 1996)  
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O. Magne menar att det finns både vanliga och mindre vanliga symptom eller syndrom bland 
barn med särskilt utbildningsbehov i matematik. Bland de vanliga symptomen gör Magne 
följande indelning i fyra huvudgrupper: 
 
 
Begåvningshinder: Det finns många individuella skillnader när det gäller barns 

tänkande och vissa barn har stora tankemässiga hinder i deras 
matematikinlärning. 

 
Låg psykisk ansträngning: Barns vilja, ansträngning och inre motivation har stor betydelse för 

deras matematikinlärning. Reducerad ansträngning är vanligt bland 
barn med särskilt utbildningsbehov i matematik. 

 
Distraktibilitet: När barn lätt blir distraherade kan det visa sig i form av rastlöshet, 

tankeoreda och koncentrationsförluster, vilket medför svårigheter 
att tänka matematiskt. 

 
Störd affektivitet: Matematikämnet har hög prestige. Provräkningar rättas än i dag 

med endast rätt eller fel och Magne menar att denna ”allt-eller-
intet” karaktär hos ämnet kan stressa känsliga elever och ge 
upphov till negativa affekter som ängslan, avsky och besvikelse. 

 
Magne lyfter också fram en femte och mindre vanlig symptomgrupp som han benämner 
räkneafasi. Magne menar att räkneafasi innebär en abnorm räknefärdighet och förekommer 
vid hjärnskador. (Magne, 1998) 
 
B. Sahlin menar att matematiksvårigheter är ett mycket vitt begrepp och att det är ett mycket 
komplext samspel som leder fram till att barn utvecklas olika inom matematikämnet. Sahlin 
menar att barns matematiska kunskap utvecklas i ett ständigt pågående växelspel mellan 
faktorer som individuella förutsättningar, förkunskaper, målsättningar, erfarenheter och 
lärarens kunskaper och inställning till ämnet. Därutöver menar Sahlin att barnens 
kunskapsutveckling påverkas indirekt genom skolans organisation och hon lyfter fram E. 
Klewborns teorier om en bristande helhetssyn och störande stadieövergångar som två 
grundläggande problem. Klewborn menar att begreppsbildning och utvecklandet av det 
logiska tänkandet tar tid. Lärare för de yngre barnen försöker ofta att förkorta den tiden 
genom att ge dem ”modeller” att använda sig av i matematiken. En del av dessa modeller 
fungerar väl inom det egna stadiet, men kan vålla problem för eleverna på högre stadier där 
dessa modeller inte längre gäller. Klewborn menar att lärarna för de yngre åren sällan har en 
överblick av matematiken i hela grundskolan och saknar därmed kunskap om målen för 
undervisningen och då även kunskap om vad som kan vålla problem för barnen. Vidare menar 
Klewborn att lärarna för de högre stadierna saknar i sin tur kännedom om hur grunderna läggs 
och har därmed svårt att fylla igen de kunskapsluckor som eleverna har. (Sahlin, 1997) 
  
A. Engström menar att matematiksvårigheter är ett problem med många dimensioner och han 
skiljer mellan följande förklaringsmodeller: 
 
Medicinska/neurologiska :  Eleven har en hjärnskada eller annan fysisk eller 

psykisk funktionsnedsättning. 
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Psykologiska: Förklaringar sökes i bristande ansträngning eller 
koncentrationssvårigheter hos eleven, ångest eller 
olika kognitiva orsaker.  

 
Sociologiska: Miljöfaktorer, social deprovation, det vill säga eleven 

kommer från en understimulerad miljö, skolsystemet 
missgynnar barn med t.ex. arbetarklassbakgrund.  

 
Didaktiska:  Fel undervisningsmetod, ensidig färdighetsräkning. 
 
 
Engström betonar dock att det knappast är meningsfullt att försöka reducera orsaken till den 
ena eller den andra förklaringsmodellen. Det är snarare viktigt att uppfatta 
matematiksvårigheter flerdimensionellt, då det kan finnas många orsaker till varför elever 
hamnar i svårigheter. Hittills menar Engström att den medicinska/neurologiska 
förklaringsmodellen har varit den vanligaste. Engström menar dock att det finns anledning att 
framöver uppmärksamma didaktiska faktorer, det vill säga sådant som har med 
undervisningens organisering, planering och genomförande att göra. (Engström, 2000) 
 
Ann Ahlberg menar att betydelsen av emotionella aspekter som attityder, förhållningssätt och 
elevernas bristande tilltro till den egna förmågan, är något som betonas alltmer inom 
forskningen kring matematiksvårigheter. I det dagliga livet samspelar känslor och förnuft. 
Enligt Ahlberg händer det dock ibland att våra känslor tar över och dominerar vårt sätt att 
uppfatta oss själva och olika fenomen i omvärlden. Det händer att elever i 
matematikundervisningen påverkas av negativa känslor och sinnesstämningar så mycket att 
det helt och hållet styr deras tänkande och handlande. En orsak till detta tros vara den ängslan 
som uppkommer vid brist på självförtroende. (Ahlberg, 2001)  
 
Sammanfattning 
 
G. Malmer (1999), O. Magne (1998) och A. Engström (2000) lyfter fram medicinska/ 
neurologiska, psykologiska, sociologiska så väl som pedagogiska orsaker till barns 
svårigheter med matematik.  Det finns många individuella skillnader när det gäller barns 
tänkande. Vissa barn har medicinska/neurologiska funktionsnedsättningar som till exempel 
DAMP, ADHD och dyskalkyli  som hindrar dem i deras matematiska tänkande. Psykologiska 
orsaker som brist på vilja, ansträngning och inre motivation, samt sociologiska orsaker som 
exempelvis en understimulerande miljö, kan också inverka negativt på barns 
matematikinlärning. Även pedagogiska orsaker som olämpliga undervisningsmetoder kan 
ligga till grund för barns matematiksvårigheter. A. Lurias (Malmer & Adler, 1996) uppfattar 
orsakerna till barns matematiksvårigheter som neurologiska. Lurias betonar hjärnans 
komplexitet och menar att matematiska svårigheter orsakas av specifika svårigheter i 
specifika delar av hjärnan. Enligt Lurias förklaringsmodell kan man urskilja tre olika former 
av matematiksvårigheter nämligen; logiska defekter, defekter avseende planeringsförmågan, 
samt oförmåga att utföra enkla operationer. A. Ahlberg (2001) betonar betydelsen av 
psykologiska aspekter som till exempel attityder, förhållningssätt och barns bristande tilltro 
till den egna förmågan. Ahlberg menar att barn kan påverkas så mycket av negativa känslor 
och sinnesstämningar att det tar över och styr deras sätt att tänka. Sahlin (1997) menar att 
barnens kunskapsutveckling påverkas indirekt genom skolans organisation och hon lyfter 
fram E. Klewborns teorier om en bristande helhetssyn och störande stadieövergångar som två 
grundläggande problem. 
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3. 3  Att undervisa barn med matematiksvårigheter 
 
Följande kapitel handlar om hur man som lärare bör undervisa barn med 
matematiksvårigheter. Jag redogör för några forskares teorier om språkets och konkretionens 
betydelse i matematiken. Därefter redogör jag även för G. Malmers inlärningsnivåer i 
matematik. 
 
3. 3. 1  Språkets betydelse i matematiken 
 
För att barn ska få chansen att förbättra sin förmåga att lösa matematiska problem menar A. 
Ahlberg att undervisningen måste ta sin utgångspunkt i barnens erfarenheter och 
föreställningar. Detta för att barnen ska kunna koppla de matematiska problemens innehåll till 
sina egna upplevelser, och på så sätt underlätta sammankopplingen av det matematiska 
symbolspråket med det vardagliga språket. Vidare menar Ahlberg att det är viktigt att barnen 
ges tillfälle att använda sitt språk och sina informella kunskaper genom att samtala med 
varandra om sina olika tankar och idéer. (Ahlberg, 1995) 
 
G. Malmer framhåller att språklig kompetens utgör grunden för all inlärning. De barn som har 
ett väl utvecklat språk har också de bästa förutsättningarna för en effektiv inlärning, medan de 
barn  som  har  ett  bristande  ordförråd  ofta  får stora  svårigheter  med  den  grundläggande 
begreppsbildningen. För att barnen ska kunna utveckla sitt ordförråd menar Malmer att man 
måste skapa sådana inlärningssituationer där ord behövs och blir efterfrågande. Ett sätt att 
skapa sådana inlärningssituationer är genom ett laborativt och undersökande arbetssätt där 
barnen både får berätta om och skriftligt beskriva sina upptäckter och iakttagelser. Både det 
muntliga och skriftliga språket har enligt Malmer stor betydelse för utvecklandet av 
tankeprocessen. I många fall är pararbete eller arbete i mindre grupper det mest utvecklande 
eftersom barnen då får samtala, diskutera samt argumentera. På så sätt får de också pröva 
hållfastheten i sitt tänkande genom att de får tillgång till andras tankar, åsikter och idéer. 
Malmer menar att det är viktigt att just barn med matematiksvårigheter får formulera sina 
tankar i ord, men också att det de säger bemöts på ett positivt sätt för att det inte ska få en 
negativ inverkan på deras matematikinlärning och eventuellt resultera i att de ger upp. 
(Malmer, 1999) 
 
M. Johnsen Höines menar att barnen kommer till skolan med mängder av kunskaper, 
erfarenheter och frågeställningar. Som lärare bör man ta reda på vilka kunskaper barnen har, 
vilka erfarenheter de har gjort och samtidigt lära känna deras språk. Genom att lära känna och 
visa respekt för barnens kunskaper menar Höines att man som lärare hittar den rätta 
utgångspunkten för sin undervisning. Om undervisningen inte knyts till barnens kunskaper, 
erfarenheter och språk finns det en risk att de bygger upp skolkunskaper som inte har någon 
anknytning till det barnen redan känner till och kan. Detta kan då medföra att barnen bygger 
upp två begreppsvärldar, en för skolan och en för fritiden. Därav betonar Höines vikten av att 
låta just barnen och deras språk vara utgångspunkten för undervisningen. Därifrån kan man 
sedan gå vidare, bearbeta språket och tillföra barnen nytt språk. Man möjliggör alltså en 
vidareutveckling genom att ta vara på barnens redan etablerade kunskaper. (Johnsen Höines, 
1990) 
 
B. Bratt och J. Wyndhamn framhåller att  barnen ständigt utvecklar sin kunskap och sitt språk, 
både inom och utanför skolans värld. Alla lärare bör ta fast på detta och se alla ämnen som en 
bas för språkuppbyggnad. Vidare menar Bratt och Wyndhamn att all undervisning och allt 
lärande i grund och botten innebär en uppbyggnad och en utveckling av barnets språk. Det är 
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när kunskapsinhämtande och språklig träning får stödja varandra som barnens mest positiva 
utveckling i olika avseenden kan väntas. Enligt Bratt och Wyndhamn gäller det att i naturliga 
undervisningssituationer utveckla elevens förmåga att använda språket i dess fem viktigaste 
uttryckssätt - att tala, lyssna, tänka, läsa och skriva - genom olika arbetsmodeller. (Bratt och 
Wyndhamn, 1996)  
 
För att kunna få tillfälle att berätta, förklara och argumentera menar J. Unenge, A. Sandahl 
och J. Wyndhamn att den traditionella enskilda räkningen måste ersättas med en mer muntlig 
matematik. Läraren behöver då inte undervisa på samma sätt vad gäller färdigheten att räkna. 
Arbetet kan  istället  fokuseras på  resonemang  och  diskussioner mellan  elever  samt  mellan  
elever och lärare kring problemlösning och problemhantering. Analys och behandling av tal 
kommer då i förgrunden. Läraren kan med sin professionella kunskap underlätta arbetet, delta 
i diskussioner och kanske lyfta fram vissa elevers argument. Läraren ska alltså inte fungera 
som en instuktör utan snarare som en medlare mellan olika elever och elevgrupper som 
argumenterar för sina lösningsförslag. (Unenge, Sandahl och Wyndhamn, 1994) 
  
Enligt I. Wistedt får barn genom matematiska samtal möjligheten att uttrycka och reflektera 
över sina tankar, samt chansen att pröva och ompröva dem i samspel med andra. Wistedt 
betonar dock att det finns gränser för vad kommunikation kan bidra till beträffande barns 
inlärning. Vi får inte överskatta kommunikationens betydelse och tro att det räcker med att ge 
barnen tillfälle att samtala, diskutera och argumentera för att lösa matematiska problem. 
Wistedt menar att vissa barn som kämpar med att reda ut sin egen tankegång beträffande ett 
problem får svårt att sätta sig in i andras sätt att tänka kring problemet. Barnen behöver alltså 
hjälp av en vuxen som kan förstå vad de vill säga och som kan hjälpa dem att tydliggöra deras 
tankar. (Wistedt, 1996) 
 
Sammanfattning 
 
Forskarna framhåller att matematikundervisningen bör ta sin utgångspunkt i barnens 
erfarenheter, föreställningar och språk. De betonar vikten av att ge eleverna chansen att både 
använda och utveckla sitt språk, genom att samtala, diskutera och argumentera i matematiken. 
G. Malmer (1999) och B. Bratt och J. Wyndhamn (1996) menar att språklig kompetens utgör 
grunden för all inlärning. Wistedt (1996) betonar dock att det finns gränser för vad 
kommunikation kan bidra till beträffande barns inlärning och att vi därför inte bör överskatta 
kommunikationens betydelse. 
 
3. 3. 2 Konkretionens betydelse i matematiken  
 
L. Häggblom menar att ett konkret arbetssätt motiveras av den syn på kunskap som betonar 
inlärning genom aktivitet. Konkretion i matematiken kan ha olika innebörd. Det kan innebära 
att handla med verkliga saker, att komma ihåg verkliga situationer och att undersöka 
strukturer med laborativt material. Den vanligaste formen av konkretion är dock  
verklighetsanknytning med hjälp av bilder eller minneshändelser. Vidare menar Häggblom att 
konkretion är ett hjälpmedel för att eleverna ska få erfarenheter för tankeprocesser eller 
perceptiva funktioner som bör föregå mekanisk räkning. Det konkreta materialet är ett 
hjälpmedel som bidar till att eleverna utvecklar sitt språk, genom att det stimulerar till aktiva 
diskussioner och reflektioner. Språket förenar den upplevda erfarenheten med abstrakta 
stukturer och system. (Häggblom, 2000) 
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Då ett nytt område ska behandlas i matematiken är det vanligt att lärare börjar med att 
illustrera en generell matematisk teori med hjälp av några exempel. Därefter får eleverna lösa 
uppgifter ur läroboken och öva på algoritmer och formler. Först som avslutning får de 
eventuellt lösa problem och tillämpningsuppgifter. I den allmänna debatten har det ofta 
framhållits att matematikundervisningen bör förändras så att man börjar med konkret 
verksamhet, där man tänker, diskuterar, upptäcker och erövrar ny kunskap, vilket kan gynna 
elever som inom skolan kallas för ”svaga”. En konkret laborativ matematikundervisning kan 
från många olika utgångspunkter leda fram till en förståelse för matematiska begrepp, 
modeller och samband. Lärare bör i undervisningen sträva efter att inte bara framhålla 
matematiken som ett effektivt och användbart verktyg för att lösa problem, utan även som 
något i sig spännande och lustbetonat. (Nämnaren, 1995) 
 
G. Malmer är övertygad om värdet av ett laborativt arbetssätt i matematiken. Hon menar att 
barn har ett stort behov av konkretion, men även av stimulans och omväxling. Barn med 
matematiksvårigheter har i allmänhet en svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, 
mycket på grund av att deras ordförråd ofta är allt för begränsat. Vidare menar Malmer dock 
att om barnen får arbeta med hand och öga i kombination med att de får berätta vad de ser och 
gör, så blir förutsättningarna för deras begreppsbildning betydligt större. Malmer menar också 
att flertalet barn med matematiksvårigheter har koncentrations - och perceptionsstörningar, 
vilket medför att de endast kan samla sin uppmärksamhet under förhållandevis korta stunder. 
Eftersom barnen ofta tycker att laborativa inslag är roliga, menar Malmer att det genom ett 
sådant arbetssätt är lättare att tänja på deras annars så kortvariga koncentrationsförmåga. 
Malmer betonar dock att det krävs att barnen successivt blir förtrogna med det laborativa 
materialet och att övningarna är väl genomtänkta och anpassade efter individuella behov. 
(Malmer, 1999) 
 
J. Unenge, A. Sandahl och J. Wyndhamn menar att man ibland brukar uttrycka en önskan om 
att göra matematiken mer begriplig och tillgänglig för eleverna genom att framhålla vikten av 
att arbeta med konkret matematik. Vidare menar Unenge m.fl. att det för skolan speciellt 
anpassade materialet är utprovat för särskilda ändamål och bör därför kunna vara till hjälp. 
Nackdelen med detta material är dock att det inte finns utanför skolans eller ens 
matematiklärosalarnas värld. Eleverna har alltså inte sett detta material innan de kommer till 
skolan och möter det heller inte i vardagen. Frågan är då hur eleverna verkligen uppfattar 
detta material. Risken finns att de kanske ”ser andra saker” som inte läraren eller 
konstruktören tänkt sig. (Unenge, Sandahl och Wyndhamn, 1994) 
 
A. Ahlberg framhåller bildens betydelse i matematiken. När elever ritar bilder till 
matematiska problem menar Ahlberg att de får en visuell upplevelse av problemet vilket kan 
underlätta förståelsen av problemets aritmetiska innehåll. I samband med att barnen utvecklar 
bilden som uttrycksform kan de också upptäcka bilden som symbolfunktion. På så sätt menar 
Ahlberg att barnen kan inse att bilden kan representera något annat än det direkt avbildade. 
Bilden blir då ett översättningsled mellan det vardagliga språket och det formella 
symbolspråket. (Ahlberg, 1995) 
 
Magne, Bengtsson och Clarleke menar att, för elever med inlärningssvårigheter i matematik 
bör lärare använda ett laborativt arbetssätt. Magne m.fl. menar att matematiksvaga barn i 
allmänhet saknar den naturliga åskådlighet som gör det möjligt för många andra att 
omedelbart förstå en verbaliserad undervisning. Man bör undvika att träna mekaniska 
färdigheter för matematiksvaga elever, innan de har hunnit få en tillräcklig 
erfarenhetsbakgrund för de tankeprocesser och de perceptiva funktioner som de mekaniska 
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färdigheterna har sitt ursprung i.  Vidare anser dock Magne m.fl. att man inte får överdriva 
den konkreta metodens värde och hoppas på för mycket av den. Ett laborativt arbetssätt är 
bara en arbetsform bland många och den kan inte användas ensam, utan måste kombineras 
med andra former av inlärning, som t.ex. demonstationer, samtal, färdighetsträning, 
problemlösning etc, både individuellt och i grupp. (Magne, Bengtsson och Carleke, 1972) 
 
Sammanfattning 
 
Forskarna betonar vikten av att låta eleverna arbeta med konkret matematik. De menar att det 
är ett sätt att göra matematiken mer begriplig och tillgänglig för alla elever. L. Häggblom 
(2000) menar att konkretion i matematiken kan ha olika innebörd. Det kan innebära att handla 
med verkliga saker, att komma ihåg verkliga situationer och att undersöka strukturer med 
laborativt material. L. Häggblom (2000) och G. Malmer (1999) menar att det konkreta 
materialet är ett hjälpmedel som bidar till att eleverna utvecklar sitt språk, genom att det 
stimulerar till aktiva diskussioner och reflektioner. Om barnen får arbeta med hand och öga i 
kombination med att de får berätta vad de ser och gör, så blir förutsättningarna för deras 
begreppsbildning betydligt större. Magne, Bengtsson och Carleke (1972) anser dock att man 
inte får överdriva den konkreta metodens värde och hoppas på för mycket av den. Ett 
laborativt arbetssätt är bara en arbetsform bland många. 
 
3. 3. 3   Inlärningsnivåer i matematiken 
 
G. Malmer anser att det sker både en stor och alldeles för tidig utslagning av barnen i 
matematikämnet. Detta tror hon till stor del beror av att barnen inte får den tid och det stöd de 
behöver för att tillägna sig de grundläggande matematiska begreppen. Som ett resultat av 
många års erfarenheter har Malmer sammanställt följande sex inlärningsnivåer som hon 
menar att man som lärare bör beakta och låta bli föremål för undervisningen, om en effektiv 
inlärning och förståelse ska kunna ske för alla de barn man arbetar med. 
 
Nivå 1: Tänka – Tala   Malmer menar att det är viktigt att man i undervisningen utgår från 
barnens verklighet och erfarenheter. Det är också viktigt att man skapar inlärningssituationer 
där barnen får öva upp sin förmåga att själva undersöka, upptäcka och uppleva för att de ska 
få nya erfarenheter och därmed bättre inlärningsförutsättningar. Många gånger känner barnen 
till och upptäcker mycket mer än de kan formulera i ord och därför menar Malmer att det är 
viktigt att medvetet arbeta för att utveckla barnens ordförråd. 
 
Nivå 2: Göra – Pröva    Malmer menar att när barnen får arbeta med ett väl genomtänkt och 
strukturerat laborativt material i matematiken får de chansen att utveckla ett så kallat ”inre 
bildarkiv”, som fungerar som ett stöd i deras logiska tänkande och hjälper dem att finna så 
kallade generaliserbara lösningsmetoder. Malmer påpekar dock vikten av att det laborativa 
materialet och det undersökande arbetssättet sätts in i ett meningsfullt och genomtänkt 
sammanhang för att det ska vara givande för barnens begreppsbildning. 
 
Nivå 3: Synliggöra   På väg till abstraktion menar malmer att det hjälper många barn om de 
själva får strukturera sina tankar i redovisningsformer som de själva väljer, då detta innebär 
att barnens tänkande styr istället för något utifrån och påtvingat. Det kan vara att rita bilder, 
figurer, mönster, kartor eller diagram. Vidare menar Malmer att det är viktigt att barnen får 
pröva hållfastheten i sina tankegångar genom att samtidigt få berätta till och beskriva sina 
redovisningsformer. 
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Nivå 4: Förstå – Formulera  Malmer betonar att det är stor skillnad mellan förmågan att 
kunna lösa ett matematiskt problem och förmågan att kunna redovisa det med hjälp av det 
matematiska symbolspråket. Malmer menar att det är vanligt att lärare på grund av tidsbrist 
startar sin undervisning direkt på denna nivå. Risken finns då att barnen endast lär sig 
modeller och mönster utan att förstå vad de egentligen gör. Malmer menar dock att detta kan 
undvikas om man som lärare tar hänsyn till och förstår värdet av nivå 1 till 3, för att barnen 
ska få de ord, erfarenheter och förutsättningar som krävs för att de ska förstå det abstrakta 
symbolspråket. I samband med kravet på den abstrakta och formella redovisningen menar 
Malmer att det kan vara bra att låta barnen göra en kompletterande verbal framställning av 
vad de skrivit och varför, då detta prövar barnens förståelse. 
 
Nivå 5: Tillämpning   För att barnen ska kunna tillämpa och använda sig av sina 
matematiska färdigheter i nya och delvis förändrade moment så krävs det att de har förståelse 
för matematiken. Utan förståelsen kan deras färdigheter inom matematiken inte bli till 
verkliga kunskaper. Därför menar Malmer att det är högst väsentligt att barnen inte lär sig att 
endast memorera, kopiera och reproducera. Malmer framhåller att det är vanligt att 
svårigheten beträffande matematiska problem ofta ökar samtidigt både vad gäller aritmetiken 
och textens innehåll, vilket kan medföra att barnen upplever problemen alldeles för svåra och 
ger upp utan att ens försöka. Malmer föreslår istället problem med en stegvis utökad 
svårighetsgrad där barnen bara behöver möta en svårighet i taget. 
 
Nivå 6: Kommunikation Malmer anser att det bästa sättet för barn att förstå vikten av 
matematiken är att integrera den med andra ämnen. Detta menar Malmer bidrar till att vidga 
uppfattningen av ämnet, vilket kan få fler elever att bli engagerade och intresserade av 
matematik. Malmer framhåller också värdet av gruppuppgifter som ska lösas genom 
samarbete och diskussioner. Hon förespråkar detta i kombination med att barnen får upptäcka 
och uppleva matematiken genom ett laborativt undersökande arbetssätt. (Malmer, 1999) 
 
4. 4   Det matematiska begreppet bråk 
 
Följande kapitel inleds med ett par förklaringar till vad tal i bråkform är. Därefter 
presenterar jag några forskares teorier om vilka svårigheter elever kan ha beträffande 
begreppet i bråk, samt hur forskarna anser att  undervisningen kring bråkbegreppet bör gå 
till.  
 
3. 4. 1  Förklaringar av bråkbegreppet 
 
Tal i bråkform och decimalform utgör tillsammans de rationella talen. De rationella talen kan 
skrivas på formen a/b, där a och b tillhör de reella talen och b aldrig är 0. De rationella talen 
bildar en kropp, som är en delkropp till kroppen av de reella talen. (Wahlströms & Widstrands 
matematiklexikon, 1991)  
 
Gudrun Malmer (1990) menar att tal bråkform kan förekomma i olika sammanhang och även 
med skilda ”innehåll”. Malmer delar in begreppet bråk i följande tre olika former: 
 
 
1.  Bråk som anger del av en helhet När man delar in något, till exempel en 

tårta, i ett antal lika stora delar, så får 
delarna ett namn efter antalet delar.  

 



 
 

 
 

22

 
2.  Bråk som anger del av ett tal Detta innebär att man delar upp ett 

antal så att man får till exempel hälften, 
en fjärdedel eller en tredjedel. 

 
3. Bråk som används för att göra jämförelser Man använder sig av denna form av 

bråk när man till exempel uttrycker 
frekvensen av något. ”Var femte bil på 
vägarna i Sverige är blå.”  

 
 
3. 4. 2  Bråkbegreppet och dess svårigheter 
 
A. Engström menar att i de lägre årskurerna i grundskolan låter man eleverna arbeta med de 
naturliga talen. Under det fjärde skolåret utvidgas sedan talområdet till att omfatta även de 
rationella talen när man börjar arbeta med tal i bråkform och decimalform. Avsikten är att 
elverna ska vara förtrogna med de naturliga talen innan de får möta de rationella talen. 
Engström menar att när eleverna får möta de rationella talen kan de lätt uppfatta dem som 
något annorlunda, vilket kan ge upphov till svårigheter med dessa tal.  
 
Beträffande de naturliga talen lär sig barn tidigt att varje tal representeras av en symbol, det 
vill säga att det finns en relation mellan symbol och referens. Detta gäller dock inte för de 
rationella talen, där en och samma symbol kan representera flera olika begreppsliga 
tolkningar. 1/4 kan till exempel betyda en fjärdedels meter, att var fjärde barn i klassen har en 
röd tröja på sig, att saft ska spädas en del saft och fyra delar vatten, och så vidare. Tal i 
bråkform kan heller inte storlekanordnas på ett naturligt sätt eftersom det inte finns en minsta 
bråkdel, såsom det finns ett minsta naturligt tal. Engström menar att barns uppfattning av de 
naturliga talen kan distrahera mötet med de rationella talen. (Engström, 1997) (Gran, 1998) 
 
När det gäller bråk och indelning av geometriska figurer ställer sig Pothier och Sawada 
frågan: Varför glömmer barnen bort helheten? Pothier och Sawada anser att det är inlärt, 
genom att undervisningen inleds med en kort period där eleverna arbetar med egna delningar, 
men övergår snart till aktiviteter där färdigdelade figurer används. (Engström, 1997) 
 
Anledningen till att tal i bråkform kan anses vara något mycket svårt tror Malmer kan bero på 
själva skrivsättet med siffror i kombination med bråkstrecket. Malmer menar att det alltså inte 
är själva innebörden i stambråket som halv, tredjedel, fjärdedel och så vidare, som utgör 
problemet utan svårigheten ligger i att beteckna tal i bråkform. (Malmer & Adler, 1996) 
 
Sammanfattning 
  
Forskarna nämner olika svårigheter som elever kan ha med begreppet bråk. A. Engström 
(1997; i Gran, 1998) menar att barns uppfattning av de naturliga talen kan distrahera mötet 
med de rationella talen. Pothier och Sawada ( i Engström, 1997) menar att eleverna glömmer 
vad som är helheten när det räknar med bråk. G. Malmer (Malmer & Adler, 1996) menar att 
det är just sättet att beteckna tal i bråkform som kan vara svårt för vissa elever.  
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3. 4. 3  Att arbeta med begreppet bråk 
 
A. Engström menar att den traditionella matematikundervisningen bygger på en objektivistisk 
syn på matematiken. Ett matematiskt begrepp introduceras och analyseras genom olika 
modeller, cirklar, rektanglar eller någon annan figur. Avsikten är att dessa modeller ska ligga 
nära begreppets matematiska struktur och på så sätt distrahera eleverna så lite som möjligt. 
När just bråkbegreppet ska introduceras menar Engström att det är vanligt att lärare börjar 
med att visa bilder på delade cirklar eller rektanglar. Därefter får eleverna vanligtvis träna för 
att befästa begreppen genom att lära sig känna igen olika bilder av de vanligaste bråken, de får 
färglägga redan färdigdelade figurer och så vidare. Hur länge denna träningssekvens varar 
varierar, men Engström menar att man ganska snart brukar övergå till att använda sig av de 
vanligaste symbolerna, oftast addition av bråk med lika nämnare. 
 
Engström ställer sig kritisk till en sådan användning av modeller och bilder av olika slag i 
undervisningen. Genom att bara titta på bilderna förväntas eleverna att se det som för läraren 
är helt uppenbart. Bilderna förutsätts ”tala för sig själva”. Engström menar dock att dessa 
bilder tolkas utifrån de erfarenheter och det språk som varje enskild elev har utvecklat och 
denna tolkning kan vara helt annorlunda än den som läraren har avsett att eleven ska göra. Att 
undervisa om abstraktioner på detta sätt menar Engström inte är positivt för elevernas 
kunskapsutveckling. Bråkbegreppet är inte något som bara finns där och väntar på att bli 
upptäckt av eleverna.  
 
Engström förespråkar en mer verklighetsanknuten matematikundervisning. Eleverna 
konstruerar sina föreställningar om bråkbegreppet genom att vara engagerade i matematiska 
processer. Genom praktiska situationer med delning menar Engström att eleverna får de 
nödvändiga erfarenheter och insikter i relationerna del-helhet och del-del. Den informella 
kunskap som barnen utvecklar i olika delar av vardagslivet borde utgöra grunden för det mer 
formella arbetet med bråk i skolan. (Engström, 1997 ; Gran, 1998) 
 
För att illustrera tal i bråkform använder sig lärare ofta av så kallade tårtbitar. G. Malmer 
menar att detta kan vara en bra metod, men det finns en risk att eleverna blir alltför vana och 
fixerade vid formen på till exempel en halv och en fjärdedel. Det finns många sätt att illustrera 
tal i bråkform och Malmer menar att det är viktigt att eleverna får möta och handskas med 
olika utseenden på helheten. (Malmer, 1999) 
 
Vid introduktion av bråkbegreppet i undervisningen förespråkar G. Malmer att man låter 
eleverna arbeta laborativt med så kallade färgstavar av olika längder. Med hjälp av 
färgstavarna kan eleverna göra jämförelser och upptäcka relationsförhållanden mellan 
stavarna. Det manuella arbetet med stavarna ger eleverna en påtaglig upplevelse av 
relationerna. Begreppen helhet och del finns då med på ett naturligt sätt redan från början. 
(Malmer & Adler, 1996) 
 
W. Kilborn menar att i vardagliga situationer uppstår ett bråk oftast genom att något delas. 
Det är då inte naturliga tal som delas utan storheter. Man får då exempelvis inte en tredjedel, 
utan en tredjedels limpa eller något annat. Arbetet med bråk bör därför i huvudsak handla om 
händelser av det vardagliga slaget och kopplas till de konkreta storheterna. (Kilborn, 1990) 
 
U. Öberg menar att många undersökningar visar att elever kan mer om bråk före undervisning 
än efter. Ett sätt att komma till rätta med detta tror Öberg är att i större utsträckning utgå från 
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elevernas erfarenheter istället för att ”gå igenom” och förklara. Öberg har funnit att ”del-av-
problematiken” (det vill säga bråk, procent och decimalform) är något som eleverna har stor 
erfarenhet av som vardagskunskap. Det är denna informella kunskap som lärare ska få dem att 
vidareutveckla och som ska bli matematisk. Vidare menar Öberg att i läroböcker, som tyvärr 
styr alltför mycket, är det vanligt att bråkens uppfinning presenteras först. Bråk presenteras 
som täljare, nämnare, bråkstreck, kvot och geometriska figurer som är skuggade i vissa rutor. 
Öberg menar att vid introduktionen av begreppet bråk behöver inte eleverna känna till 
skrivsättet med täljare och nämnare. Det viktigaste menar Öberg istället är att de får arbeta 
med upptäckanden genom att själva mäta och dela in olika saker, då detta ger en god grund 
för den fortsatta bråkundervisningen. (Öberg, 2000) 
 
Sammanfattning 
 
A. Engström (1997 ; i Gran, 1998) är kritisk till den traditionella matematikundervisningen i 
begreppet bråk, som bygger på att läraren främst använder sig av modeller och bilder av olika 
slag. Genom att bara titta på bilderna förväntas eleverna se det som för läraren är helt 
uppenbart. A. Engström (1997 ; i Gran, 1998), W. Kilborn (1990) och U. Öberg (2000) 
förespråkar istället en undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas vardagliga 
erfarenheter av begreppet bråk. G. Malmer (1999 ; Malmer & Adler, 1996) menar att det är 
viktigt att barnen får möta och handskas med olika utseenden på helheten. Hon förespråkar 
också att man låter eleverna arbeta med så kallade färgstavar av olika längder, där begreppen 
del och helhet finns med på ett naturligt sätt. 
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4. Resultat 
 
Här följer en redovisning av resultatet från mina observationer av elevernas problemlösning 
samt resultatet av mina intervjuer med lärare.  
 
4. 1 Problemlösning 
 
Jag redovisar först resultatet av de 16 olika gruppernas lösningar av problemet 
”Chokladkakan”. Därefter redovisas  gruppernas lösningar av problemet ”Tårtorna”. 
 
4. 1. 1  Problemet chokladkakan 
  

Max köpte en chokladkaka. Han åt upp halva kakan. Resten fick tre 
kompisar dela på. Hur stor del av hela kakan fick var och en av hans 
kompisar? 
 
(Det rätta svaret på detta problem är en sjättedel av chokladkakan) 

 
 

4. 1. 1. 1  Grupper utan tillgång till konkret material 
 
Grupp 1 (Två flickor) :  
 
De här flickorna funderade först över problemet var och en för sig och ritade upp en varsin 
bild av chokladkakan. En av flickorna ritade en chokladkaka som hon delade in i tre delar och 
den andra flickan ritade en chokladkaka som hon delade in i sex delar. De diskuterade sedan 
problemet tillsammans och kom fram till att varje kompis fick en fjärdedel av chokladkakan, 
eftersom de sammanlagt var fyra personer som skulle dela på kakan. Detta svar stämmer dock 
inte överrens med de två bilder som flickorna ritade upp. 
 
 

F1:  Om vi räknar först själva så jämför vi sedan! 
F2:  Mm, OK. 
 

(Lång Paus) 
 

F2:  Vad fick du? Två tredjedelar du med, eller? 
F1:  Nej…eh…eller, jo just det…det blir ju två tredjedelar. 
F2:  Men vänta…dom var ju fyra personer. Då blir det ju en fjärdedel. 
F1:  Ja, det blir det. 
F2:  Vänta jag måste läsa…jo, men det blir en fjärdedel. 
F1:  Ja, då skriver vi så. 
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Grupp 2 (Två flickor) :  
 
Dessa flickor bestämde sig för att rita upp chokladkakan och sedan dela den på mitten. De 
prövade sig därefter fram genom att dela in chokladkakan i olika antal delar, men de hade 
svårt att finna namn för de olika delarna. De bestämde sig slutligen för att dela varje halva av 
kakan i tre delar och kom då fram till att varje kompis fick en sjättedel av chokladkakan.  
 
 

F1: Ska vi ta dom där delarna då, eller? 
F2: Men vi vet ju inte vad dom heter. Ska vi chansa på en tredjedel? 
F1: Nej, men det är ju typ en sjättedel. Det blir ju sex av dom om man delar                                 
hela kakan.    
F2: Ja, men man delar ju av på halva. 
F1:  Men det blir ju tre stycken sådana där och tre stycken sådana där om 
man delar kakan här. 
F2: Mm, sjättedelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 3 (En pojke och en flicka):  
 
Pojken i denna grupp ritade upp en chokladkaka som han först delade på mitten. Därefter 
delade han in den ena halvan i tre delar och den andra halva delade han i tre ”osynliga” delar. 
Samtidigt som pojken ritade förklarade han för flickan att varje kompis fick en sjättedel var 
av chokladkakan. 
 
 

P:  Så, här är chokladkakan och här är hälften. Sen…då är det  
två…eller…sen är det hans tre kompisar… 
F:  Mm 
P:  …dom fick ju så här…dom fick en sjättedel var. 
F:  Ja. 
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Grupp 4 (Två flickor):  
 
De här två flickorna valde att rita upp en chokladkaka som de sedan delade på mitten. 
Därefter delade de in ena halvan av kakan i tre bitar och kom då fram till att varje kompis fick 
en tredjedel var av chokladkakan. 
 
 

F1:  Hur ska vi göra då? 
F2:  Han har ätit upp halva och så ska dom dela på halva. Då får dom en 
tredjedel. 
F1:  OK, vi ritar då. 
F2:  Mm, vad ska vi rita då? 
F1:  Vi ritar chokladkakan…så och så. 
F2:  Dela på mitten…och sen har han ätit upp den …så är det tre kompisar 
kvar. Dom borde få en tredjedel. 
F1:  Ska vi skriva det? 
F2:  Skriv en tredjedel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 5 (Två flickor):  
 
Dessa flickorna valde att rita upp en chokladkaka som de först delade på mitten och sedan 
delade de varje halva av chokladkakan i tre delar. De kom fram till att varje kompis fick en 
sjättedel av kakan. 
  
 

F1:  Hur stor kan chokladkakan vara då? 
F2:  Men hur stor del? Ska vi rita typ såhär, eller nåt?  
F1:  Ja 
F2:  Eh…så här ungefär? 
F1:  OK, halva åts upp…vänta…en tredjedel…nej. 
F1:  Så? 
F2:  Ja, vad blir det då? 
F1:  Jag vet inte. 
F2:  Jo, om man delar sådär på den här med…sådär…det är en, två, tre, 
fyra, fem, sex.…en sjättedel. 
F1:  Blir det så? Ska vi skriva så då? 
F2:  Ja, det gör vi. 
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Grupp 6 (En pojke och en flicka) :  
 
De här barnen valde att rita en bild av en chokladkaka som de sedan delade på mitten och 
därefter ena halvan i tre delar. De kom fram till att varje kompis fick en tredjedel var av 
kakan.  
 
 

P:  Man kan säga att det här är en chokladkaka, då åt han upp halva…sen 
får dom såhär. 
F:  En tredjedel. 
P:  Ja, det måste det vara då ju. 
F:  Ja 
P:  Ska jag skriva det? 
F:  Mm 
 
 
 

 
 
 
Grupp 7 (En pojke och en flicka) :  
 
Istället för att rita upp en chokladkaka ritade pojken och flickan upp en cirkel som de delade 
av på mitten. Den ena halvcirkeln delade de sedan in i tre delar och kom fram till att varje 
kompis fick en tredjedel av kakan.  
 
 

P:  Men han fick ju halva, vet du. Och det där fick kompisarna dela på. 
F:  Ja, ungefär så här. 
P:  Det blir väl en fjärdedel var? 
F:  Nej, det blir det inte. En tredjedel va? 
P:  Ja 
F:  Mm 
P:  Nja…ja. 
F:  En sjättedel! 
P:  Nej, en sjättedel blir det väl inte. Det måste väl bli…det är ju fyra delar. 
F:  Ja, det måste nästan bli som en tredjedel. 
P:  Mm, eller en fjärdedel. 
F:  Men fjärdedel… 
P:  Ja, men…ja, dom får en tredjedel var. 
F:  Ja 
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Grupp 8 (En pojke och en flicka) :  
 
Den här pojken och flickan kommunicerade sig fram till ett svar på problemet och kom i sin 
diskussion fram till att varje kompis fick en tredjedel av halva kakan. De antecknade endast 
sitt svar på problemet.  
 
 

F:  Då är det ju så här, tre… 
P:  Då är det ju fyra man delar på, måste det ju vara. 
F:  Men alltså han får ju mycket…eller en halv själv. 
P:  Ja, det får han ju. 
F:  Och sen får då…eller så här…delat på tre. Då kan man ju ta… 
P:  Först halva, så delar man halva på tre. 
F:  Ja, och Max fick ju en halv....en tredjedel får ju dom. Dom får väl en 
tredjedel av en halva? 
P:  Av halva får dom en tredjedel, ja. 
F:  Mm, skriv!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att, av dessa åtta grupper som inte hade tillgång till konkret material när de 
löste problemet ”Chokladkakan”, var det tre grupper som lyckades komma fram till det rätta 
svaret på problemet. Sju grupper valde att rita upp en bild av Chokladkakan i sin 
lösningsstrategi. Kakan delade de in i ett antal delar efter hur de ansåg att den skulle fördelas 
mellan de fyra personerna. Genom en dialog kom de sedan överrens om ett svar på problemet. 
En grupp valde att enbart kommunicera sig fram till en lösning och antecknade endast sitt svar 
på uppgiften. 
 
Resultatet visar också på ett par svårigheter som gjorde att vissa grupper inte kom fram till en 
korrekt lösning av problemet. De grupper som inte lyckades lösa problemet visar både i sin 
uppritade bild av chokladkakan och i sin dialog att de glömde bort eller inte var medvetna om 
vad som var det hela i problemet. Detta kan också tolkas som att barnen inte var tillräckligt 
uppmärksamma på vad som verkligen efterfrågades i problemet, det vill säga hur stor del Max 
kompisar fick av hela chokladkakan. En del dialoger visar även att barnen i några grupper 
benämnde delarna efter antalet personer, vilket också medförde att de inte kom fram till 
problemets rätta lösning. 
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4. 1. 1.  2   Grupper med tillgång till konkret material 
 
Grupp 9 (Två pojkar) :  
 
Pojkarna använde sig inte av det konkreta materialet som de hade tillgång till. De valde i 
stället att rita upp en bild av chokladkakan. De delade in kakan i två halvor och den ena 
halvan i tre delar. De kom fram till att kompisarna fick dela på två fjärdedelar av kakan och 
att de därför fick ungefär en åttondel var av kakan. Detta svar stämmer dock inte överrens 
med den bild som pojkarna ritade upp. 
 

P1:  En halv som ska delas i tre, det blir ju först två fjärdedelar och sen fyra 
åttondelar. 
P2:  Mm… 
P1:  OK, men så här…dom får en åttondel var. 
P2:  Mm 
P1:  Men då blir det en åttondel över, och hur delar man den då? 
P2:  Mm…jag vet inte. 
P1:  Men det blir en åttondel och lite till. En sextondel också kanske. 
P2:  Ja 
P1:  Skriv det…skriv en åttondel typ. 
P2:  Ja, vi skriver det. 

 
 
 
 
 
 
 
Grupp 10 (Två pojkar):  
 
Dessa pojkar använde sig av det konkreta materialet genom att dela chokladkakan med hjälp 
av tre pennor som de placerade över kakan så att den blev delad på mitten och ena halvan i tre 
delar. De valde att också rita upp en bild av detta. De kom fram till att varje kompis fick en 
tredjedel av chokladkakan. 
 
 
 

P1:  Om vi delar den så, så tar han den biten. Då har vi bara den här biten 
kvar. 
P2:  Ja 
P1:  Då delar…eh…Erik får den biten då, Thomas får den andra och så får 
Rasmus den tredje. 
P2:  Ja, jag får en tredjedel av den. 
P1:  En tredjedel av den. 
P2:  En tredjedel. 
P1:  En tredjedel…det blir det väl? Man delar den i tre. 
P2:  Mm, skriv det! 
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Grupp 11 (Två flickor) :  
 
Flickorna använde sig av det konkreta materialet som de hade tillgång till. De delade först 
chokladkakan på mitten genom att klippa den mitt itu och lade sedan bort ena halvan av 
kakan. Halvan som de hade kvar ritade de därefter upp och delade in den i tre lika stora delar. 
De kom fram till att varje kompis fick en tredjedel var av chokladkakan. 
 
 

F1:  Om vi tar bort halva såhär. 
F2:  OK, då klipper vi bort den då. 
F1:  Nej! 
F2:  Jo, så där är väl halva? 
F1:  OK, resten fick tre kompisar dela på. 
F2:  Dom fick dela den såhär. 
F1:  Dom ska ju vara lika väl? 
F2:  Mm, dom fick en tredjedel var. Ta en linjal så mäter vi! 
F1:  Äsch, men dom fick ju en tredjedel. 
F2:  Men vi kan ju bara rita nå’t. 
F1:  Rita en fyrkant! 
F2:  Den här delat itu då. 
F1:  Mm 
F2:  Och så har vi en så här i tre delar. 
F1:  Ja, det blir en tredjedel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 12 (Två flickor) :  
 
Flickorna använde sig av det konkreta materialet genom att dela chokladkakan på mitten och 
därefter ena halvan i tre delar, med hjälp av pennor som de placerade över chokladkakan. De 
valde också att rita upp en bild av detta och kom fram till att varje kompis fick en halv 
tredjedel var av chokladkakan. 
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F1:  Hur blir det då? 
F2:  Eh, hur stor del av kakan? Det blir väl en tredjedel? 
F1:  Mm 
F2:  Nej, en halv tredjedel. 
F1:  Mm, jag vet inte. 
F2:  Men om vi delar så och så. Resten fick tre kompisar dela på. Hur stor 
del fick var och en…det blir väl en halv tredjedel? 
F1:  Va’ svårt! 
F2:  Halva tredjedelen är ju så. 
F1:  Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 13 (En pojke och en flicka):  
 
Pojken och flickan satt tysta en lång stund och funderade var och en för sig. De hade svårt att 
komma på hur de skulle gå till väga för att lösa uppgiften och det tog inte hjälp av det 
konkreta materialet. Pojken ritade slutligen upp en bild av chokladkakan som han delade på 
mitten och därefter delade han in ena halvan i tre delar. Han menade att varje kompis fick en 
tredjedel av chokladkakan, men han kunde inte förklara hur han tänkte. 
 

 
 
          Barnen  förde  inte  en dialog kring problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupp 14 (En pojke och en flicka) :  
 
De här barnen valde inte att ta hjälp av det konkreta materialet som de hade tillgång till. De 
ritade istället upp en cirkel som de delade in i sex delar och kom på så sätt fram till att varje 
kompis fick en sjättedel av chokladkakan. 
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F:  Man ska dela sådär va? 
P:  Mm 
F:  Då blir det över hela kakan, eller? 
P:  Men vänta… 
F:  Han åt ju upp den här biten. 
P:  Ja 
F:  Tre…dom fick ju sjättedelar. Blir det så? 
P:  Eh… ja. 
F:  Mm, då är vi klara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grupp 15 (En pojke och en flicka) :  
 
Pojken och flickan använde sig av det konkreta materialet genom att först dela chokladkakan 
med hjälp av pennor som de placerad ut över kakan. Därefter gjorde de mer noggranna  
indelningar av chokladkakan genom att mäta upp den med hjälp av linjal och penna. De 
delade kakan på mitten och sedan ena halvan i tre delar. De kom fram till att varje kompis fick 
en tredjedel var av chokladkakan.  
 
 

F:  Om man tar den här då och så delar man typ så här. Vet du hur stor den 
här är? 
P:  Nej, jag vet inte. 
F:  Är det här mitten? 
P:  Ja, men det är mitten. 
F:  OK, men vad är sen femton delat på tre? Det är fem, fem centimeter kan 
dom få. 
P:  Ja, alltså dom får en fjärdedel. 
F:  En tredjedel väl? 
P:  Ja…eh…OK. Han åt ju upp halva. 
F:  Och så är det tre som ska dela. 
P:  Ja, jo…men det måste bli en tredjedel. 
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Grupp 16 (En pojke och en flicka) :  
 
Pojken och flickan använde sig av det konkreta materialet genom att noggrant mäta upp 
chokladkakan och dela in den i fyra bitar, först på mitten och därefter ena halvan i tre delar. 
De kom fram till att varje kompis fick en tredjedel av kakan och de skriv endast ner svaret. 
 
 

P:  Om vi tar chokladkakan och delar den på mitten 
F:  Vänta, vi måste dela exakt. 
P:  Men åh…OK…men den halvan fick han. 
F:  Mm, nu måste vi dela åt kompisarna. 
P:  Dra vid fem centimeter typ. 
F:  Sådär? 
P:  Mm, men vad är det där för delar? 
F:  En, två, tre, fyra. Dom fick en tredjedel. 
P:  Ja, det tror jag med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att, av dessa åtta grupper som hade tillgång till konkret material när de löste 
problemet chokladkakan, var det en grupp som lyckades komma fram det rätta svaret på 
problemet. Trots att dessa barn hade tillgång till konkret material var det bara fem grupper 
som valde att ta hjälp av det i sin lösningsstrategi. Barnen använde sig av det konkreta 
materialet bland annat genom att dela in chokladkakan i olika delar med hjälp av pennor som 
de placerade ut över kakan. Ett par grupper valde också att göra en noggrann uppmätning och 
indelning av chokladkakan med hjälp av penna och linjal. En grupp bestämde sig för att 
klippa itu kakan. Några av de grupper som använde sig av konkret material i sin 
lösningsstrategi valde även att rita upp en bild av hur de hade delat in den konkreta 
chokladkakan.  De grupper som inte tog hjälp av det konkreta materialet valde, precis som de 
flesta tidigare grupper som inte hade till gång till konkret material, att rita upp en bild av 
chokladkakan och delade in den i ett antal delar efter hur de ansåg att den skulle fördelas.  
 
Resultatet visar även att svårigheten för de grupper som inte lyckades lösa problemet tycks 
vara att de inte hade en uppfattning om vad som var det hela i uppgiften, vilket också skulle 
kunna tolkas som att barnen inte var tillräckligt uppmärksamma på vad som verkligen 
efterfrågades i problemet. Kanske missade de att det var hur stor del Max kompisar fick av 
hela chokladkakan som efterfrågades. Även problemet att de benämnde delarna efter antalet 
personer finns bland dessa grupper.  
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4. 1. 2 Problemet tårtorna 
 

12 personer skulle dela på 3 små tårtor. Därför delade man varje tårta i 4 
bitar. En av personerna blev dock illamående och ville spara sin tårtbit till 
senare. Alla andra åt med god aptit upp sina tårtbitar. Hur många hela tårtor 
och delar av en tårta åt de sammanlagt upp? 
 
(Det rätta svaret på detta problem är två hela tårtor och tre fjärdedelar av en tårta ) 

 

 
 
4. 1. 2. 1   Grupper utan tillgång till konkret material 
 
 
Grupp 1 (Två flickor) :  
 
Flickorna löste problemet genom att rita upp en bild av fyra tårtor. De delade in varje tårta i 
fyra delar och ”strök” en del i en av tårtorna genom att skugga den. De kom fram till att 
antalet hela tårtor och delar av en tårta som sammanlagt åts upp var,  två tårtor och tre 
fjärdedelar. 
 
 

F1:  Vi ritar tårtor! 
F2:  Ja, så delar vi dem såhär. Jag stryker den här då. 
F1:  Vi skriver elva delar…eller…fast det blir ju två tårtor och tre delar. 
F2:  Jag skriver tre, nej två tårtor och tre fjärdedelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 2 (Två flickor) :  
 
Dessa flickor ritade först upp en bild av tre tårtor och delade sedan in varje tårta i fyra delar. 
De skuggade en del som inte skulle ätas upp och kom sedan fram till att det var två tårtor och 
tre fjärdedelar som sammanlagt åts upp. 
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F1:  Då ritar vi två tårtor och delar vi dom i… 
F2:  Fyra! 
F1:  Ja, fyra. Den delen sparar vi, för den var ju inte med. 
F2:  Ja det blir en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Elva har vi 
då…elva bitar. 
F1:  Ja, men det blir ju två hela tårtor. 
F2:  Svaret blir två och en halv…nej, två och en tredjedel. Nej, eller 
jo...…eller jag vet inte. 
F1:  Jo, men nå’t sån’t.  
F2:  Två och en halv, nej…två och en tredjedel. 
F1:  Två hela tårtor… 
F2:  Två hela tårtor och en tredjedel. 
F1:  Nja, tre fjärdedelar blir det va? Det här är ju fjärdedelar. 
F2:  Ja…ja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 3 (En pojke och en flicka) :  
 
Pojken i denna grupp ritade först tårtor i luften medan jag läste uppgiften högt för dem. 
Barnen valde sedan att rita upp en bild av tre tårtor som de delade in i fyra delar vardera. De 
skuggade en del i en av tårtorna och kom fram till att det var två tårtor och tre tårtbitar som 
sammanlagt åts upp. 
 
 

P:  Det blir en…två tårtor och tre tårtbitar, för att en ville spara sin. 
F:  Mm…nja. 
P:  Eftersom han vart illamående som skulle ha den här…så då blir det ju 
elva bitar och en som vart kvar. Två tårtor och tre bitar vart kvar. 
F:  Ja, elva. 
P:  Eller dom åt upp det. 
F:  En tårtbit, eller en sån där liten, finns väl kvar? 
P:  Ja, eller jag tänkte…ja, det vart en tårtbit kvar då. 
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Grupp 4 (Två flickor) :  
 
Flickorna valde att beräkna problemet genom att använda sig av division och subtraktion. De 
delade tolv på 3 och subtraherade sedan ett från tolv i sin lösning. De kom fram till att det var 
två tårtor och tre delar av en tårta som sammanlagt åts upp. 
 
 

F1:  Tolv, dom är tolv…och sen tror jag man delar på tre. 
F2:  Mm, fyra bitar är det. 
F1:  Då ska man ju ta bort en person. 
F2:  Det här är tolv…och tre…det är ju fyra och så tar man bort en 
tårtbit…då blir det tre. 
F1:  Ja, men det är ju tre tårtor också. 
F2:  Ja, det blir ju två. 
F1:  Nej, elva blir det då. Om man tar bort en tårtbit så får man elva bitar. 
F2:  Då är det ju två tårtor och 3 delar av en tårta. 
F1:  Mm, vi testar det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 5 (Två flickor) :  
 
De här flickorna ritade först upp tre stycken kvadrater och delade sedan in varje kvadrat i fyra 
delar. De skuggade den ena delen i en av kvadraterna som de menade ”gick bort” och kom 
fram till att det var två tårtor och tre tårtbitar som sammanlagt åts upp. 
 
 

F1:  Vi ritar tre små tårtor och fyra bitar…nej…jo fyra bitar. En två tre 
fyra. 
F2:  Så, sen vart det ju… 
F1:  En mindre. Vad gör vi då? Ta bort den? 
F2:  Ja, hur många hela tårtor och delar av en tårta åt de sammanlagt upp. 
Tre, tre hela…eller två hela. Det borde ju vara så. 
F1:  Ja, du får skriva det. 
F2:  Hur många bitar? 
F1:  Det är två tårtor och tre bitar tror jag…det måste bli så. 
F2:  Vänta…ja det är så. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

38

 
 
Grupp 6 (En flicka och en pojke) :  
 
Den här pojken och flickan hade till en början svårt att komma på hur de ska gå till väga för 
att lösa uppgiften. De kom slutligen fram till att de skulle rita upp tre tårtor och dela in varje 
tårta i fyra delar och att en av dessa delar sparades. De räknade antalet delar som sammanlagt 
åts upp och kom fram till att det blev elva tårtbitar. 
 
 

P:  Men nu fattar jag inte. Hur ska man dela upp det här?  Dom har ju tre 
små tårtor och sen sådär. Nu blir det fyra bitar. Då blir det en, två, 
tre,….tolv. Dom får en bit var. 
F:  Mm 
P:  Man tar bort en tårtbit eftersom en sparar sin tårtbit. 
F:  Men då blir det ju elva bitar om man tar bort en. 
P:  Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 7 (En pojke och en flicka) :  
 
Barnen ritade upp tre tårtor och delade in varje tårta i fyra delar. De skuggade en del i en av 
tårtorna och kom fram till att det var två tårtor och tre bitar av en tårta som sammanlagt åts 
upp.  
 
 

P:  Här har vi tre tårtor då och så delar vi dom i fyra bitar. 
F:  Ja, för tre gånger fyra är tolv. 
P:  En person ville ju…eh…blir illamående och skulle spara sin tårtbit. Här 
är hans då. 
F:  Ja, elva måste det väl bli. 
P:  Ja 
F:  Jag tror att det blir så. 
P:  Mm 
F:  Dom åt ju två hela och tre delar av en tårta. 
P:  Mm 
F:  Skriv det! Två tårtor och tre bitar av en tårta kan du skriva. 
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Grupp 8 (En pojke och en flicka) :  
 
Den här gruppen resonerade sig fram till ett svar på problemet och valde att endast skriva ner 
svaret. De kom fram till att det var två tårtor och tre fjärdedelar som sammanlagt åts upp. 
 

P:   Först tolv personer. 
F:  Ja, man kan ju ta så här…det var ju tre tårtor och det var ju fyra bitar 
på varje. 
P:   Eller till varje, ja. 
F:  Ja, och då blir det ju tolv bitar. 
P:  Mm, men sen var det en som ville spara sin. 
F:  Ja och då blir det…för det vart ju bara varsin väl? 
P:   Det var ju bara varsin bit. 
F:   Och då så… här…hur många gånger får fyra plats i tolv? 
P:  Va? Vad då? 
F:  Det är tre gånger och då blir det ju det. Då är det ju rätt. Hur många 
hela… 
P:  Det blir ju två hela plus en. 
F:  Men ska vi se….om man nu lägger ihop allt så blir det tolv delar….två 
och tre fjärdedelar. 
P:  Ja, för det är ju två och en halv plus en till. 
F:  Ja, då måste det nästan stämma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att av dessa åtta grupper som inte hade tillgång till konkret material när det 
löste problemet ”tårtorna”, var det tre grupper som kom fram till det rätta svaret på problemet. 
 
 Sex grupper valde att rita upp en bild av de tre tårtorna i sin lösningsstrategi. De delade in 
varje tårta i fyra delar och skuggade den ena delen i en av tårtorna. Genom en dialog kom de 
överrens om ett svar på uppgiften. En grupp valde att beräkna problemet med hjälp av 
division och subtraktion och en grupp valde att endast kommunicera sig fram till en lösning 
på uppgiften.  
 
Resultatet visar också att barnen i de grupper som inte angav det korrekta svaret på problemet, 
omsatte inte de vardagliga uttrycken till matematiska termer. Detta skulle kunna bero på att 
barnen inte kunde omsätta de vardagliga uttrycken till matematiska termer, men det skulle 
kanske också kunna bero på att de inte var tillräckligt uppmärksamma på vad som frågades 
efter i problemet, det vill säga hur många hela tårtor och delar av en tårta som de 
tillsammans åt upp. Det vardagliga uttrycken som förekommer i problemet kanske inbjöd 
barnen i en del grupper till att i stället ange ett svar i vardagliga termer.  
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4. 1. 2. 2   Grupper med tillgång till konkret material 
 
 
Grupp 9 (Två pojkar) :  
 
Pojkarna använde sig av det konkreta materialet som de hade tillgång till. De delade in varje 
tårta i fyra delar genom att rita ett kryss i varje tårta. De skuggade sedan den ena delen i en av 
tårtorna och kom fram till att det var två tårtor och tre fjärdedelar som sammanlagt åts upp. 
De valde att även rita upp en bild av detta i sin lösningsstrategi. 
 
 

P1:  Om man tar…eh…här är tre tårtor. 
P2:  Så ritar vi såhär. 
P1:  Mm, då har vi en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv 
bitar. 
P2:  Så räknar vi bort den här.  
P1:  Ja, då har vi två tårtor och tre bitar. 
P2:  Ja, då skriver vi alltså två tårtor och tre bitar. 
P1:  Mm…eller nej förresten, skriv tre fjärdedelar för det är ju det dom är. 
P2:  Ja 

 
 
 
 
 
 
 
Grupp 10 (Två pojkar) :  
 
Pojkarna använde sig av det konkreta materialet som de hade tillgång till genom att de 
låtsades rita kryss över tårtorna och på så sätt dela in varje tårta i fyra delar. De ritade sedan 
upp en bild de tre tårtorna och suddade bort en fjärdedel av den ena tårtan. De kom fram till 
att det var två tårtor och tre fjärdedelar som sammanlagt åts. 
 
 

- Tolv personer skulle dela…fyra, åtta, tolv…och den ena ville spara sin. 
Hur många åt dom upp tillsammans, eller? 

- Mm 
- Två och en halv va? Vänta, två åt dom ju upp och sen åt… 
- Du kan skriva… 
- Två och en fjärdedel! 
- Ja, två och en fjärdedel, skriv det! 
- Det är ju en hel, en hel och sen så och så. 
- Dom två har dom ätit upp och så har dom ätit upp halva den här. Vänta, 

vi gör så här…vi gör om det…så. 
- Två och tre fjärdedelar. 
- Tre fjärdedelar…ja, så kan du skriva. 
- Två hela… 
- Och tre fjärdedelar. 
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Grupp 11 (Två flickor) :  
 
Flickorna använde sig av det konkreta materialet som de hade tillgång till. De delade in varje 
tårta i fyra delar genom att rita ett kryss över varje tårta och skuggade sedan den ena delen i 
en av tårtorna. Därefter ritade upp en bild av detta och kom fram att det var två tårtor och en 
tredjedel som åts upp. 
 
 

F1:  Alltså en delar dom ju så här. 
F2:  Dom delar ju allihopa. 
F1:  Den här med? 
F2:  Mm, sätt ett kryss bara det är inte så noga. 
F1:  Så? 
F2:  Mm…eh…därför delar man varje tårta i fyra bitar. En av personerna 
ville spara sin tårtbit. 
F1:  Då tar jag bort den här. 
F2:  Alla dom andra åt med god aptit upp sina tårtbitar. Hur många hela 
tårtor? Det är ju ingen hel…eller jo…två. 
F1:  Då måste det vara en, två, tre, fyra, fem, sex. 
F2:  Nej, nej…men hur många hela tårtor. 
F1: Hallå, hur många personer var det…tolv personer…men då måste det 
vara en, två, tre… 
F2:  Men det är två tårtor och en tredjedel. 
F1:  Mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 12 (Två flickor) :  
 
Flickorna använde sig av det konkreta materialet som de hade tillgång till genom att dela in 
varje tårta i fyra delar med hjälp av pennor som de placerade tårtorna. De ritade sedan upp en 
bild av de indelade tårtorna och skuggade den ena delen i en av tårtorna och kom fram till att 
det var två tårtor och tre delar av en tårta som sammanlagt åts upp. 
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F1: Hela tårtor och delar av en tårta? Om man delar den så och så delar 
man dom så. 
F2: Då blir det… 
F1: Eh, åtta och så tolv. 
F2: Ja 
F1: Nu kan du skriva! 
F2: Mm 
F1: Och så kan du göra sådär på dom som det blir. 
F2: På elva stycken? Men vad ska vi skiva? 
F1: Det var elva stycken som fick sin bit, eller? Hur många hela tårtor och 
delar av en tårta…men då är svaret fel. 
F2: Mm 
F1: Det är en hel tårta…två hela tårtor och tre delar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 13 (En pojke och en flicka) : 
 
Pojken och flickan hade svårt att komma fram till hur de skulle gå till väga för att lösa 
problemet, och de valde inte att ta hjälp av det konkreta materialet som de hade tillgång till. 
Pojken kom slutligen fram till att det var elva bitar som sammanlagt åts upp, men han kunde 
inte förklara hur han kom fram till sitt svar.  
 
 
 

           Barnen  förde  inte  en dialog kring problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 14 (En pojke och en flicka) :  
 
Pojken och flickan använde sig inte av det konkreta materialet som de hade tillgång till utan 
valde istället att rita upp en bild av tre tårtor. De delade in varje tårta i fyra delar och skuggade 
därefter en del i en av tårtorna och kom fram till att det var två tårtor och tre fjärdedelar som 
sammanlagt åts upp. 
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P: En, två, tre… 
F: Ja 
P: …tolv stycken…fyra delar…det blir ju…en väntar med sin…två tårtor 
och tre tredjedelar. 
F: Ja, eller, men det var ju tolv personer och sen en som inte åt sin och då 
blir det ju två tårtor och tre delar kvar. 
P: Mm, men OK, två tårtor och tre? 
F: Tre fjärdedelar. 
P: Tre fjärdedelar?…eh…ja just det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 15 (En pojke och en flicka) :  
 
Barnen använde sig av det konkreta materialet som det hade tillgång till genom att dela in 
varje tårta i fyra delar med hjälp av pennor som de placerade över varje tårta. De samtalade 
sedan kring problemet och kom fram till att det var två tårtor och tre fjärdedelar som 
sammanlagt åts upp och de antecknade enbart sitt svar på problemet. 
  
 

F:   Men vi skär av dem så och så och så mäter man. 
P:  Ja, men man behöver inte vara så noga. 
F:  Nej då, men alltså titta, man måste ju mäta dem, hur långa och stora 
dem är. 
P:  Men vi kör bara såhär och så där. 
F:  Jaha 
P:  Dom här är färdiga 
F:  Mm, men då är det en två tre fyra fem sex sju åtta   och den här är… 
P:  Den åt den, den åt den, den åt den och den blev illamående. Alltså två 
tårtor och tre fjärdedelar. 
F:  Två tårtor och tre fjärdedelar. 
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Grupp 16 (En pojke och en flicka):  
 
Pojken och flickan använde sig av det konkreta materialet som de hade tillgång till genom att 
noggrant mäta upp och dela i varje tårta i fyra lika stora delar med hjälp av penna och linjal. 
Utifrån det konkreta materialet resonerade de sig sedan fram till ett svar på problemet. De 
kom fram till att det var två tårtor och tre fjärdedelar som åts upp och de antecknade enbart 
sitt svar. 
 
 

F:  Ska vi ta dom här till hjälp eller? 
P:  Ja, vi kan dela dom. 
F:  I fyra delar? 
P:  Mm, fyra delar. Ska jag göra det, eller? 
F:  Gör det! 
P:  Det gör inget om det är så dåligt…det är bara att rita lite streck.  
F:  OK tolv personer…det är den, den, den och den, den, den……hela den 
tårtan och hela den tårtan, och sen tre av den tror jag. 
P:  Elva bitar. 
P:  Hur många tårtor? Två tårtor och sen tre fjärdedelar tror jag. 
F:  Ja 
P:  Tror det i alla fall. 
F:  Mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att av dessa grupper som hade tillgång till konkret material när de löste 
problemet ”Tårtorna”, var det fem grupper som lyckades komma fram till problemets rätta 
lösning. Trots att dessa barn hade tillgång till konkret material var det bara sex grupper som 
använde sig av det i sin lösningsstrategi. Barnen använde sig av det konkreta materialet 
genom att dela in varje tårta i fyra delar med hjälp av pennor som de placerade ut över 
tårtorna, eller genom att bara rita kryss över tårtorna. Av de grupper som tog hjälp av det 
konkreta materialet var det några som också valde att rita upp en bild av hur de hade delat in 
tårtorna. De grupper som valde att inte att ta hjälp av det konkreta materialet valde att rita upp 
en bild av de tre tårtorna i sin lösningsstrategi eller att endast anteckna ett svar.  
 
De grupper som inte lyckades komma fram till problemets rätta lösning omvandlade inte det 
vardagliga språket till matematiska termer. Detta skulle kunna bero på att barnen inte kunde 
omsätta de vardagliga uttrycken till matematiska termer, men det skulle kanske också kunna 
bero på att de inte var tillräckligt uppmärksamma på vad som frågades efter i problemet, det 
vill säga hur många hela tårtor och delar av en tårta som de tillsammans åt upp. Det 
vardagliga uttrycken som förekommer i problemet kanske då inbjöd barnen i en del grupper 
till att i stället ange ett svar i vardagliga termer.  
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4. 2  Lärarintervjuer 
 
Här följer resultatet av mina lärarintervjuer. Jag redovisar vad fem olika lärare lägger i 
begreppet matematiksvårigheter, samt hur de förklarar och arbetar med begreppet bråk i sin 
undervisning, när det gäller elever med matematiksvårigheter.  
  
 

4. 2. 1   Vad lärare lägger i begreppet matematiksvårigheter. 
 
Jag ställde frågan:   Vad är matematiksvårigheter för dig, och vilka orsaker anser du finns till 

att vissa elever har svårigheter med matematik? 
 
 
Barbro: ”Matematiksvårigheter hänger för mig mycket ihop med att tänka i flera 

steg…att tänka logiskt…men just det här att kunna tänka i mer än ett steg i taget 
upplever jag är en stor del av matematiksvårigheter. En del orsaker är ju 
ärftliga. Det här med vilken intelligens man har…den logiskt matematiska 
intelligensen har ju inte alla så stor del av, utan vi har ju fått olika bitar av den. 
Sen har vi ju det här hur man har tagit tag i det här som småbarnsförälder…om 
man jobbar på ett sätt som har anknytning till matematiken…om man räknar 
klossar och så där…så kan man ju träna upp, och det har dom ju gjort i olika 
grad när dom kommer till skolan. ”  

 
Marianne:  ”Jag tror att det är mycket med det här med två hjärnhalvor. Antingen så har 

man logiskt tänkande eller också är man konstnärligt lagt, och har man mycket 
av det där konstnärliga så har man nog lite svårt för matte tror jag…för det 
handlar ju mycket om det logiska tänkandet och det har man ju inte då. Riktiga 
svårigheter tycker jag är sådär, om man ändå har suttit enskilt med en elev och 
man har ritat och plockat och eleven ändå inte förstår, då har dom verkligen 
svårigheter. Sen tror jag också att många bestämmer sig innan, att dom har 
svårt för matte. Koncentrationssvårigheter kan det ju också vara. Men 
framförallt tror jag att det är det där med två hjärnhalvor…att det bara är så.” 

 
Lena: ”Det finns ju olika typer av problem. Jag tycker att det svåraste är när man 

möter en elev som inte har självförtroende. Sen om det är benämnda tal så kan 
ju lässvårigheter vara ett sort hinder. Och sen har man ju det här svåra då som 
är dyskalkyli. Det är inte så ofta man stöter på det, men det kan man ju göra. 
Men just självförtroendet tror jag att det handlar mycket om.” 

 
Nils: ”Det kan ju vara deras logiska tänkande…att dom har svårt att se mönster och 

sådana här saker…att dom inte hittar strategier. En del har ju dålig 
taluppfattning sådär rent allmänt, och en del tror jag rent minnesmässigt har 
svårt att lära sig saker utantill. Sen orsakerna…dom kan ju vara många. 
Minnesbiten är ju en bit naturligtvis. Sen har man ju alltid elever som är svagt 
begåvade och då är dom ju svaga i alla ämnen. En del kanske har dåligt 
självförtroende…dom tror inte att dom kan. Koncentrationssvårigheter har man 
ju givetvis, som visar sig på olika vis. Dyslexi påverkar ju naturligtvis uppgifter 
där dom måste läsa. Sen finns det ju den moderna dyskalkylin…en speciell 
matematiksvårighet som jag egentligen inte vet så mycket om.” 
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Björn: ”Inom skolan är det är ju att man har svårt för att räkna…att förstå 
matematiken. Det jag tycker att många svårigheter handlar om är dåligt 
självförtroende. Sen är det ju också så att vissa behöver mer tid på sig än 
andra.”  

 
Sammanfattning 
 
Lärarna gör ingen direkt definition av matematiksvårigheter, utan de ser matematiksvårigheter 
som de orsaker som kan ligga till grund för dem. De orsaker till matematiksvårigheter som 
lärarna nämner är: dyskalkyli, dyslexi, svagt logiskt tänkande, koncentrationssvårigheter, 
dåligt självförtroende samt uppväxtmiljön (d.v.s. föräldrarnas påverkan). Dessa orsaker som 
lärarna nämner kategoriserar jag som biologiska och emotionella orsaker, samt miljöorsaker. 
 
 
 
4. 2. 2    Svårigheterna med bråkbegreppet, enligt lärare. 
 
Jag ställde frågan:  Vad anser du att elever har svårt för när det gäller begreppet bråk? 
 
 
Barbro: ”Det svåra när det gäller bråkbegreppet är nog det här att se sambandet mellan 

olika typer av delar…att en halv är samma som två fjärdedelar och fyra 
åttondelar och så där. Sen att lära dem att delarna blir mindre ju större tal det 
är där nere. ” 

 
Marianne: ”Dels tror jag att dom tycker att nämnarens värde är svårt. Sen tror jag också 

att dom har lite svårt att se att två fjärdedelar är samma sak som fyra 
åttondelar…det har dom också lite svårt för att liksom begripa…att talet kan ha 
olika namn fast det är samma tal. Sen överhuvudtaget när det är mindre än 
ett…det är dom inte vana vid. Det finns inget mindre än ett för dem…utan det är 
noll.” 

 
Lena: ”Många känner att det är abstrakt. Det ligger kanske inte så nära dem, så det är 

svårt för dem att få ett grepp om det i deras verklighet. Sen så fort man pratar 
om stora siffror och de sitter i nämnaren så blir ju den delen mindre och det är 
svårt att få över.”  

 
Nils: ”Det kan ju vara rent allmänt till exempel vad som menas med två 

tredjedelar…att få någon bild av själva begreppet, och att lära sig att se att till 
exempel två tredjedelar och fyra sjättedelar är samma sak och så där. Sättet att 
uttrycka det…en femtedel av någonting…vad som menas med det och så. Själva 
tanken med bråk tror jag är främmande.” 

 
 
Björn: ”Det är ju det här att förstå vad det är…för det är ju abstrakt. Många har svårt 

att förstå att en tredjedel är mer än en femtedel.”  
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Sammanfattning 
 
De svårigheter med begreppet bråk som lärarna menar att eleverna kan ha är: Att de har svårt 
att få grepp om vad bråk egentligen innebär för att det är så abstrakt för dem. En av lärarna 
menar att det är själva sättet att uttrycka det, till exempel en femtedel av någonting, som 
eleverna ha svårt att få grepp om vad det innebär. En annan lärare tror att eleverna inte är vana 
vid att ett tal kan vara mindre än ett, utan det som är mindre än ett för dem är noll. Eleverna 
kan också ha svårt att se sambanden mellan olika bråkdelar, samt ha svårt att förstå att ju 
större talet i nämnaren är desto mindre är bråkdelen.  
 
 
4. 2. 3  Hur lärare introducerar och arbetar med begreppet bråk. 
 
Jag ställde frågan: Hur introducerar och undervisar du i begreppet bråk, när det gäller barn 

med matematiksvårigheter? 
 
 
Barbro: ”Jag brukar inte undervisa dem annorlunda utan jag brukar anpassa det, så att 

det ska passa dem också. Man kan ju då till exempel börja med att ordna klassen 
i olika grupper då…som kan jämföras. Sen är ju pengar ofta en bra sätt att säga 
till exempel…vi är fem personer här nu som ska dela på 20 kr, hur ska vi göra 
det. Om man inte har pengar i laborativt material så kan man ju rita upp dem på 
tavlan. Sen försöker jag lära dem att alla uppgifter i boken går lättast att lösa 
om man ritar. Vi jobbar också med A4-papper som vi viker och målar så att man 
ser halva, en fjärdedel och en åttondel och så vidare. Sen kan man ju ha den här 
bråkmuren eller vad jag ska säga. Man lägger ut en hel och så gör man en halv 
ovanför och så lägger man ut tredjedelar och så fjärdedelar. Det är viktigt att 
dem ser och får bilder av hur det ser ut.” 

 
Marianne: ”Det är ju väldigt mycket laborativt…det måste det ju vara…att man ritar och 

plockar…det är ju liksom uteslutande när man börjar. De som har svårigheter 
går ju ofta till specialläraren direkt och hon har ju ännu mer laborativt. Det här 
är något som man behöver plocka mycket med för många…i grupper eller att 
dom sitter med varandra och ritar och plockar och delar och så.”  

 
Lena: ”Jag brukar kalla ämnet något annat…jag brukar säga ”Tårtkunskap” för jag 

brukar prata om tårtor i början. Jag jobbar mycket med att visa och då brukar 
jag visa sådana här ”tårtor” på overhead…och då kan man till exempel se att 
man kan växla en hel tårta mot tre tredjedelar och så. Så det brukar vara 
sådana här cirklar det handlar om i början, för att få in tårtan. Efter ett tag tar 
jag fram ett A4-papper och viker och visar…och då är formen inte rund längre. 
Och är det elever som har matematiksvårigheter så får man hålla på längre med 
det här…man ser ju när man kan gå över till det rent teoretiska.” 

 
Nils: ”För min del tycker jag oftast att det är lätt att rita upp figurer och dela in dem i 

femtedelar eller vad det nu är. Det är inte lätt att ha allmänna genomgångar för 
att dom är på så pass olika nivåer, så då blir det ju mer att man går runt och 
hjälper dem individuellt och då tycker jag att det är smidigt att ha något 
kladdpapper och rita och fixa liksom. Just när det gäller bråk så tycker jag att 
det funkar.”   
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Björn: ”Det gäller att rita …det är det enda sättet. Jag arbetar mycket med bilder. Sen 
får man se, det är ju olika hur snart man kan övergå till att bara använda 
symboler.”  

 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att två av lärarna (Barbro och Marianne) använder sig av konkret/laborativt 
material och ritar eller visar bilder när de introducerar och undervisar i begreppet bråk för 
barn med matematiksvårigheter. De tre övriga lärarna (Lena, Nils och Björn) ritar eller visar 
endast bilder.  
 
 
4. 2. 4  Hur lärare förklarar två problem berörande begreppet bråk. 
 
Jag ställde frågan:  Hur skulle du förklara följande problem, för elever med svårigheter i 

matematik? (Förutsatt att eleverna inte förstår någonting av uppgiften.): 
 

 Problemet Chokladkakan 
 

Max köpte en chokladkaka. Han åt upp halva kakan. Resten fick tre 
kompisar dela på. Hur stor del av hela kakan fick var och en av hans 
kompisar? 
 
Problemet Tårtorna 
 
12 personer skulle dela på 3 små tårtor. Därför delade man varje tårta i 4 
bitar. En av personerna blev dock illamående och ville spara sin tårtbit till 
senare. Alla andra åt med god aptit upp sina tårtbitar. Hur många hela 
tårtor och delar av en tårta åt de sammanlagt upp? 

 
 

Barbro:    ”Det är ju viktigt att man ritar chokladkakan eller visar den genom att vika ett 
papper som får vara chokladkakan. Man viker då papperet i tre delar så 
här…men man låter hans uppätna halv hänga kvar. Då ser man ju att det här är 
kompisarnas  bitar och han åt upp allt det här så att säga…och då gäller det ju 
att säga, hur många sådana här bitar som kompisarna fick finns det på den här 
hela kakan.”   

 
Samma sak är det med det här att tolv personer ska dela på tre små tårtor…det 
måste man ju då rita upp, och man delar varje tårta i fyra bitar. Då gäller det ju 
sen att diskutera att alla tårtor inte är det hela, utan att det är varje hel tårta 
och vad blir det för slags delar om man delar varje tårta i fyra delar…så att dem 
inte kallar det för tolftedelar bara för att man har delat dem i tolv delar. Får 
man dem att förstå det så blir resten inte så svårt.” 

 
 
Marianne: ”Är man riktigt snäll så tar man ju med sig en chokladkaka, och det har jag haft 

och det tror jag är ett bra sätt. Annars får man väl rita upp det. Först så bryter 
man bort halva…men sen får man ju då inte ge den här ungen Max sin del och 
säga att nu får du äta upp dina halva, utan man måste ju ha kvar den också. Sen 
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delar man den andra halvan i tre bitar och sen får man ju fråga om man skulle 
kunna dela Max halva på samma sätt…och då förstår dom ju att man kan dela 
den också i tre bitar…och då förstår man liksom att det blir sex bitar av hela, 
och att dom får en sjättedel var.” 

 
 ”Antingen så ritar man tårtorna på tavlan eller så har man dem på overhead. 

Overhead är ju nästan ännu bättre för då kan man plocka bort bitarna om man 
har klippt ut dem och lagt ihop dem på overheaden…så att biten verkligen 
försvinner…för på tavlan måste man ju sudda. Ja, sen när man har tagit bort en 
av bitarna så förstår man ju att det vart…att man åt upp två hela och tre 
fjärdedelar.”  

 
 

Lena: ”Jag skulle rita chokladkakan såhär och så skulle vi komma fram till att Max 
äter halva. Sen har han tre kompisar som får dela på det här…en, två, tre…och 
så skulle man ju kunna rita ut likadant över Max del och fråga hur stor del varje 
kompis fick. Har man ritat så här så förstår dom ganska snart att det är 
sjättedelar det handlar om.” 

 
 ”Då ritar jag först upp tre tårtor och delar in dem såhär i fyra bitar. Nu var det 

ju en som blev illamående, så hans bit plockas alltså undan. Sen är ju frågan hur 
många hela tårtor och delar av en tårta de åt upp…och ritar man upp det såhär 
då ser man ju det ju ganska tydligt.” 

 
 
Nils: ”Jag skulle nog rita den här chokladkakan på något sätt. Skulle jag illustrera 

skulle jag rita den i sex delar bara för att jag vet att det är ganska fiffigt. Sen 
äter ju han hälften och då ser man att det är tre delar kvar.” 

 
”Ja, jag skulle väl rita upp dem sådär i tre tårtor och så dela dem…det står ju 
precis att man ska dela dem i fyra bitar så det är väl ganska naturligt att man 
gör. Sen får man då markera den biten som är kvar. Så kan man då se att det två 
hela och tre fjärdedelar kvar. Man får rita och diskutera kring det…det är väl 
det som gäller tycker jag.”  

 
 
Björn: ”Här måste man ju rita upp en chokladkaka. Det är klart att man skulle kunna 

ta med en chokladkaka, men…det blir ju att man ritar. Sen delar man in den i 
halva först så att dom ser det…ja, och sen går man vidare med att dela in den.”  

 
”Ja, det är ju likadant här som på förra uppgiften. Jag skulle rita upp tårtorna 
och förklara det den vägen.”  

 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att två av lärarna (Barbro och Marianne) skulle ta hjälp av konkret material 
eller rita en bild om de skulle förklara de två problemen för elever med matematiksvårigheter. 
De övriga lärarna (Lena, Nils och Björn) skulle förklara problemen genom att rita en bild. 
Detta stämmer överrens med resultatet av den föregående intervjufrågan.  
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5. Resultatdiskussion 
 
Här följer en diskussion kring den litteratur som jag har läst och de resultat som mina 
observationer och intervjuer har gett, utifrån de fem frågeställningar som jag har sökt svar 
på i detta arbete. Avslutningsvis följer några slutord kring arbetet samt förslag till fortsatt 
forskning.  
 
5. 1  Litteraturen och resultatet – en jämförelse och diskussion 
 
Min första frågeställning var: Vad är matematiksvårigheter och vilka orsaker finns till 
matematiksvårigheter, enligt forskare och lärare?  
 
Magne (1998) och Malmer (1999) definierar matematiksvårigheter som låga kunskaper i 
förhållande till en fastställd standard. Inom skolan anses ett barn ha matematiksvårigheter när 
han eller hon inte uppnår de mål som står angivna i skolans styrdokument. Adler (2001) 
definierar matematiksvårigheter genom att göra en indelning av svårigheterna i fyra grupper 
som han benämner alkalkyli, dyskalkyli, allmänna matematiksvårigheter och pseudo-
dyskalkyli.  
 
Det tycks vara ett mycket komplext samspel som leder fram till att barns kunskaper i 
matematik utvecklas så olika. Det finns enligt forskningen flera olika orsaker till barns 
svårigheter i matematik. Engström (Nämnaren, 2000) menar att matematiksvårigheter är ett 
problem med många dimensioner och han skiljer mellan fyra olika förklaringsmodeller till 
matematiksvårigheter som han benämner medicinska/neurologiska, psykologiska, 
sociologiska och didaktiska. De medicinska/neurologiska orsakerna kan vara en hjärnskada 
eller någon annan psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Till de psykologiska orsakerna 
hör koncentrationssvårigheter och emotionella aspekter som attityder, förhållningssätt och 
bristande tilltro till den egna förmågan. Till de sociologiska orsakerna hör miljöfaktorer. Vår 
uppväxtmiljö kan mer eller mindre gynna vår kunskapsutveckling. Felaktig 
undervisningsmetod och ensidig färdighetsträning hör till de didaktiska orsakerna. Jag anser 
att Engströms fyra förklaringsmodeller i stort sett summerar forskarnas förklaringar till varför 
vissa barn har matematiksvårigheter. Alla forskare anger dock inte samtliga förklaringar, utan 
de lyfter fram och betonar vissa orsaker mer eller mindre, eller inte alls.  
 
Resultatet av lärarintervjuerna visar att lärarna inte gör någon direkt skillnad mellan definition 
och orsaker när det gäller matematiksvårigheter, utan de ser matematiksvårigheter som de 
orsaker som kan ligga till grund för att vissa elever har svårigheter med matematik. 
Visserligen fick lärarna chansen att läsa igenom och ta del av intervjufrågorna redan ett par 
dagar innan intervjutillfället, men nu i efterhand så inser jag att eftersom jag frågade efter 
definition och orsaker i en och samma fråga, så kanske jag inbjöd lärarna till att blanda ihop 
definition och orsaker. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om jag hade ställt två skilda 
frågor istället. Flera av de orsaker som lärarna nämner stämmer överrens med forskarnas 
förklaringar till matematiksvårigheter. Lärarna nämner dyskalkyli, dyslexi, svagt logiskt 
tänkande, koncentrationssvårigheter, dåligt självförtroende samt uppväxtmiljön som orsaker, 
vilka jag kategoriserar som biologiska och emotionella orsaker, samt miljöorsaker. Dessa 
kategorier kan i sin tur relateras till tre av Engströms förklaringsmodeller, nämligen den 
neurologiska/medicinska, den psykologiska och den sociologiska.  
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Den största skillnaden som jag kan se mellan forskarnas och lärarnas förklaringar är alltså att 
lärarna inte för fram några didaktiska orsaker till elevers matematiksvårigheter, vilket 
forskarna däremot gör. Även om elevers svårigheter i matematik kan grunda sig i 
neurologiska/medicinska, psykologiska och sociologiska orsaker, så anser jag ändå att man 
som lärare bör ifrågasätta sin egen undervisning, snarare än elevernas förmåga, när det gäller 
orsakerna matematiksvårigheter. Barn är olika, och därför anser jag att man som lärare bör 
ifrågasätta och reflektera över sin egen matematikundervisning, för att på ett lämpligt och 
genomförbart sätt kunna anpassa den till den spännvidd av förutsättningar och erfarenheter 
som elever kommer med till skolan. På så sätt tror jag att man kan förhindra uppkomsten av 
eventuellt onödiga matematiksvårigheter.  
 
Min andra frågeställning var: Hur ska man undervisa barn med matematiksvårigheter enligt 
forskningen? och min tredje frågeställning var: Vilken betydelse har språket och det konkreta 
materialet vid problemlösning, när det gäller barn med matematiksvårigheter? 
 
Efter att ha läst mycket litteratur och på så sätt tagit del av forskarnas teorier om hur man bör 
undervisa barn med matematiksvårigheter för att underlätta deras lärande, har jag förstått att 
det är viktigt att matematikundervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter, 
föreställningar och språk. Forskarna framhåller vikten av att låta eleverna samtala, diskutera 
och argumentera med varandra i matematiken, samt att låta dem arbeta med konkret 
matematik.  
 
När det gäller vikten av att låta eleverna samtala, diskutera och argumentera med varandra i 
matematiken, så menar Malmer (1999) att eleverna på så sätt får chansen att utvidga sitt 
ordförråd, det vill säga sitt språk. De får på så vis även möjligheten att pröva och ompröva sitt 
tänkande, genom att de får tillgång till andras tankar, åsikter och idéer. Detta har sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande. Säljö (2000) menar att enligt 
Vygotskijs teori om lärande så är det just genom att kommunicera med andra som vi blir 
delaktiga i kunskaper och färdigheter och på så sätt utvecklar våra föreställningar och 
kunskaper. 
 
I resultatet av min undersökning beträffande språkets betydelse vid problemlösning kan jag 
se, att de elever som har ett tydligt matematiskt språk, är också de elever som förstår 
problemen och lyckas komma fram till de korrekta lösningarna. Detta är speciellt tydligt i 
resultatet av problemet ”Tårtorna”, som visar att de elever som lyckas lösa problemet är dem 
som kan omvandla de vardagliga uttrycken till matematiska termer. Wood (1992) och Säljö 
(2000) menar att enligt Vygotskijs teori om lärande och utveckling så fungerar vi i samspel 
med så väl fysiska som intellektuella/språkliga artefakter. Jag tycker att detta resultat tyder på 
att det matematiska språket är en betydelsefull och viktig artefakt för eleverna, för att de ska 
kunna förstå och lösa matematiska problem  
 
I resultatet av dialogerna kan jag även se att kvaliteten på själva kommunikationen kring de 
två problemen skiljer sig åt mellan de olika grupperna. Resultatet visar att, i några grupper 
diskuterar sig de två eleverna tillsammans fram till en lösning av problemet (exempelvis: 4.1.1.1 
Gr. 7 och 4.1.2.1 Gr 8). Resultatet visar också att i några grupper är en av eleverna mer 
dominerande i diskussionen och lösningen av problemet, medan den andre eleven inte säger 
så mycket utan instämmer mest istället (exempelvis: 4.1.1.1 Gr. 3 och 4.1.1.2 Gr 9). Det är 
naturligtvis svårt att avgöra om de elever som mest instämmer verkligen förstår lösningen av 
problemet eller inte. Kanske känner de sig för osäkra för att föra fram sina egna tankar. 
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Resultatet visar också att en grupp inte förde en dialog överhuvudtaget vid problemlösningen 
(4.1.1.2 och 4.1.2.2  Gr. 13). 
 
Med tanke på detta resultat tror jag att kommunikationens betydelse vid problemlösning när 
det gäller barn med matematiksvårigheter kan variera. Jag tror att vissa elever med svårigheter 
i matematik kan ha hjälp av att samtala, diskutera och argumentera i matematiken, men 
eftersom elever med matematiksvårigheter kan ha dåligt självförtroende tror jag att den 
osäkerhet som följer med ett dåligt självförtroende kan vara hämmande när det gäller att 
samtala, diskutera och argumentera. Jag tror som Wistedt (1996) att det finns gränser för vad 
kommunikation kan bidra till beträffande barns inlärning. Wistedt menar att vi inte får 
överskatta kommunikationens betydelse och tro att det räcker med att ge barnen tillfälle att 
samtala, diskutera och argumentera för att lösa matematiska problem, vilket jag tycker att 
resultatet i vissa grupper tyder på. Jag tror att man som lärare måste lära sina elever att 
kommunicera för att deras samtal ska bli riktigt givande. Jag tror att det är viktigt att eleverna 
får lära sig att en god och givande kommunikation handlar om att både tala och lyssna, samt 
att kommunicera om det som verkligen är betydelsefullt.  
 
Att arbeta med konkret matematik kan ha olika innebörd. Det kan bland annat innebära att 
man verklighetsanknyter undervisningen genom att arbeta med bilder och konkreta saker, 
eller att man undersöker mönster och samband med hjälp av ett laborativt material. Forskarna 
menar att konkretion är ett hjälpmedel, för att eleverna ska kunna göra upptäckanden och 
erövra nya kunskaper och erfarenheter som underlättar förståelsen för abstrakta matematiska 
begrepp, modeller och samband. Malmer (1996) menar att detta är speciellt gynnsamt för 
elever med matematiksvårigheter eftersom de i allmänhet har en svag abstraktionsförmåga 
och oklara föreställningar. Att arbeta med konkret matematik har sin utgångspunkt i det 
kognitiva perspektivet på lärande, där inlärning betonas av aktivitet. Egidius (1999) och Säljö 
(2000) menar att enligt Piagets teori om lärande så är det när vi studerar och manipulerar med 
ovärlden fysiskt och begreppsligt som vi utvecklar våra föreställningar och kunskaper.  
 
Beträffande det konkreta materialets betydelse vid problemlösning när det gäller barn med 
matematiksvårigheter, kan jag i mitt resultat inte se någon skillnad mellan de grupper som 
hade tillgång till konkret material när de löste de två problemen och de grupper som inte hade 
tillgång till konkret material. Det förefaller inte som att det var lättare för de grupper som 
hade tillgång till konkret material att lösa de två problemen. Kanske är det så att om eleverna 
får en ritad och utklippt chokladkaka eller tårta framför sig, så är det samma syn som om de 
ritar upp en chokladkaka eller tårta. Bilden av en ”verklig” chokladkaka/tårta och en uppritad 
chokladkaka/tårta, är då kanske likadan för eleverna. Detta skulle kunna vara anledningen till 
att jag inte ser någon skillnad i elevernas lösningar utifrån konkret material. Resultatet visar 
också att trots att vissa grupper hade tillgång till konkret material så tog de inte hjälp av 
materialet i sina lösningsstrategier. Vad detta beror på vet jag dock inte. Kanske var de inte 
vana vid att arbeta med konkret material eller så kanske de inte tyckte att det hade någon 
användning av det. Därmed tror jag dock inte att konkret material i undervisningen för elever 
med matematiksvårigheter helt saknar betydelse, men kanske är det som Magne, Bengtsson 
och Carleke (1972) påpekar, att vi inte får överdriva den konkreta metodens värde och hoppas 
på för mycket av den.  
 
Min fjärde frågeställning var:  Vilka är elevers svårigheter med begreppet bråk, enligt 
forskare och lärare? och min femte frågeställning var: Hur förklarar och arbetar lärare med 
begreppet bråk, och hur anser forskarna att man bör undervisa i begreppet bråk? 
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Resultatet av lärarintervjuerna visar, att när det gäller svårigheterna med begreppet bråk så 
menar lärarna att eleverna kan ha svårt att få grepp om vad bråk egentligen är. En av lärarna 
menar att det är själva sättet att uttrycka det, till exempel en femtedel av någonting, som 
eleverna ha svårt att få grepp om vad det innebär. En annan lärare tror att eleverna inte är vana 
vid att ett tal kan vara mindre än ett, utan det som är mindre än ett för dem är noll. Vidare 
menar lärarna att eleverna har svårt att se sambanden mellan olika bråkdelar, som till exempel 
att en halv är samma sak som två fjärdedelar. Lärarna påpekar också att eleverna har svårt att 
förstå att ju större talet i nämnaren är desto mindre är bråkdelen, vilket eventuellt skulle kunna 
grunda sig i Engströms (1997) teori om att barns uppfattning av de naturliga talen kan 
distrahera deras möte med de rationella talen.  
 
En svårighet med begreppet bråk som lärarna inte nämner, men som jag kan se i resultatet av 
elevernas problemlösning är att de glömmer bort eller är inte medvetna om vad som är 
helheten när de räknar med bråk. Detta visar sig främst i några gruppernas lösningar av 
problemet ”Chokladkakan”. Portier och Sawada (Engström 1997) tror att detta kan bero på att 
man i undervisningen allt för snabbt övergår till att låta eleverna arbeta med färdigdelade 
figurer istället för att låta dem arbeta med egna delningar.  
 
Resultatet av lärarintervjuerna visar att av de fem lärare som jag har intervjuat så är det två 
lärare som använder sig av konkret material och ritar eller visar bilder, när de introducerar och 
undervisar i begreppet bråk för barn med matematiksvårigheter. De övriga tre lärarna 
använder sig inte av konkret material, utan de ritar eller visar bilder. Detta visar sig också i 
resultatet av hur lärarna skulle förklara de två problemuppgifterna för elever med 
matematiksvårigheter. Enligt Malmers (1999) inlärningsnivåer för matematik är min 
uppfattning att dessa lärare introducerar och undervisar i begreppet bråk, för barn med 
matematiksvårigheter, utifrån nivå 2 (göra-pröva) och nivå 3 (synliggöra).   
 
Öberg (2000) menar att den ”del-av-problematik” som bråkbegreppet innebär, är något som 
eleverna har stor erfarenhet av som vardagskunskap. Engström (1997) menar att genom 
praktiska situationer med delning får eleverna nödvändiga erfarenheter och insikter i 
relationerna del-helhet och del-del, och det är denna kunskap som eleverna har utvecklat i 
olika situationer i vardagslivet som Engström menar bör utgöra grunden för undervisningen i 
bråk. Detta sätt att introducera och undervisa i begreppet bråk kopplar jag till nivå 1(Tänka-
Tala) i Malmers (1999) inlärningsnivåer och det är just denna nivå som jag också saknar i 
resultatet av hur de lärare som jag har intervjuat introducerar och undervisar i begreppet bråk, 
för elever med matematiksvårigheter. Ingen av lärarna nämner att de i sin undervisning 
försöker utgå ifrån de kunskaper och erfarenheter om begreppet bråk som eleverna har 
tillägnat sig i vardagslivet.  Enligt lärarna kan eleverna ha svårt att få grepp om vad bråk 
egentligen är och kanske är detta en bidragande orsak till denna svårighet.  
 
Gemensamt för de lärare som jag har intervjuat är att de använder sig av att visa eller rita 
bilder i sin undervisning om bråk.  Jag tror att detta sätt att konkretisera begreppet kan vara 
till viss hjälp för eleverna, men frågan är om det är lämpligt, att som tre av de lärare som jag 
intervjuade, konkretisera begreppet enbart med hjälp av bilder, när det gäller barn med 
matematiksvårigheter. Engström (1997) ställer sig kritisk till en sådan bråkundervisning, där 
eleverna utifrån bilderna förväntas se det som är helt uppenbart för läraren. Att endast visa 
eller rita bilder av särskilda figurer kan också enligt Malmer (1999) bidra till att eleverna blir 
alltför vana och fixerade vid vissa figurer i samband med bråk. Jag kan i resultatet av 
elevernas problemlösning se att de figurer som eleverna i vissa grupper har ritat upp i sina 
lösningar inte stämmer överrens med formen på föremålet i problemen (exempelvis: 4.1.1.2 Gr.14 
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och 4.1.2.1 Gr.5) Kanske kan detta bero på att eleverna är mer vana vid vissa figurer i räkningen 
med bråk. Jag tror som Malmer (1999) att det är viktigt att eleverna för möta och handskas 
med olika former på helheten, och då inte bara i bildform.    
 
Slutord 
 
Efter att ha skrivit det här arbetet har jag fått kunskaper om vad matematiksvårigheter är och 
vilka orsaker som kan ligga till grund för att vissa elever antingen har eller får svårigheter 
med matematik. Som blivande matematiklärare känns det mycket viktigt att ha dessa 
kunskaper, då de säkert medför att jag kommer att ha lättare att både förstå och hjälp de elever 
som har svårigheter med matematik. Jag hoppas också att med dessa kunskaper kunna 
förhindra uppkomsten av onödiga matematiksvårigheter i min matematikundervisning.  
 
Forskarna menar att en matematikundervisning där eleverna får samtala, diskutera och 
argumentera samt arbeta med konkret/laborativ matematik, kan medföra att matematiken blir 
mer tillgänglig för alla elever och där bland de elever med matematiksvårigheter. Min studie 
beträffande språkets och det konkreta materialets betydelse vid problemlösning när det gäller 
matematiksvårigheter, känns för liten för att jag ska kunna dra några direkta slutsatser kring 
detta, utifrån den. Däremot har resultatet av denna studie varit tankeväckande för mig. Att 
samtala i matematiken och arbeta med konkret/laborativ matematik tror jag kanske kan vara 
gynnsamt för en del elever med matematiksvårigheter, men kanske inte för alla. Orsakerna till 
att elever har svårigheter med matematik skiljer sig ju åt, och därför tror jag att en 
variationsrik matematikundervisning där samtal och arbete med konkret matematik 
förekommer som inslag är att föredra, om man ska se till de elever i en klass som har 
matematiksvårigheter, som en grupp. 
 
Jag har genom detta arbete blivit medveten om vilka svårigheter elever kan ha med bråk. Jag 
har också tagit del av hur lärare introducerar och undervisar i begreppet och hur forskarna 
anser att man bör arbeta med bråk. Jag ser detta som en bra förberedelse för min egen 
framtida matematikundervisning. Eftersom jag har blivit medveten om vilka svårigheter 
elever kan ha med bråk samt vilka för och nackdelar det finns med olika sätt att undervisa i 
begreppet, så tror jag att jag kommer att vara mer eftertänksam i mitt val av 
undervisningsmetoder när det gäller begreppet bråk. 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
• Hur introducerar och undervisar nyutbildade matematiklärare i begreppet bråk, med 

hänsyn till elever som har svårigheter med matematik? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
 
 
 
Vilken utbildning har du? 
 
 
 
 
Vad är matematiksvårigheter för dig, och vilka orsaker anser du finns till att 
vissa elever har svårigheter med matematik? 
 
 
 
 
Vad anser du att elever har svårt för när det gäller begreppet bråk? 
 
 
 
 
Hur skulle du förklara följande problem, för elever med svårigheter i 
matematik? (Förutsatt att eleverna inte förstår någonting av uppgiften): 
 
 
 
 

Max köpte en chokladkaka. Han åt upp halva kakan. Resten fick tre 
kompisar dela på. Hur stor del av hela kakan fick var och en av hans 
kompisar? 
 
 
 
12 personer skulle dela på 3 små tårtor. Därför delade man varje tårta i 
fyra bitar. En av personerna blev dock illamående och ville spara sin 
tårtbit till senare. Hur många hela tårtor och delar av en tårta åt de 
sammanlagt Upp? 

 


