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Sammanfattning 

I kölvattnet av de olika kunskapsmätningarna, TIMMS, PISA och de nationella proven, 

blossar heta diskussioner upp gällande matematikundervisningen och dess utformning, både i 

Sverige och utomlands. Internationella studier visar att låga prestationer i matematik är ett 

komplext fenomen, därför behöver matematiklärare och speciallärare samarbeta med 

utvecklingen så att matematikundervisningen kan möta den stora variationen av olikheter 

bland eleverna och samtidigt stödja elevernas abstrakta tänkande. Syftet med studien är att 

bidra med kunskap om hur speciallärare i matematik kan stödja lärares arbete med 

undervisning som överbryggar gapet mellan elevers konkreta och abstrakta matematiska 

förståelse. Svaren på de undersökta frågeställningarna har sökts utifrån en kvalitativ 

forskningsstrategi med semistrukturerade intervjuer och en efterföljande innehållsanalys. 

Resultaten visar att lärarna använder en mängd olika uppgifter för att överbrygga gapet mellan 

elevernas konkreta och abstrakta matematiska förståelse. Uppgifterna är olika i sin karaktär 

med tanke på både arbetsformer och representationer samt växlingar däremellan. Resultaten 

visar också att det stöd lärarna önskar få av speciallärare i matematik är matematikdidaktiskt 

stöd och någon att föra didaktiska samtal med, stöd i framplockning av uppgifter, stöd i 

undervisningssituationen samt större tillgång till konkret material. Studiens resultat och den 

tidigare forskningen, tyder på att balans mellan flera olika faktorer är centrala för högre 

prestationer i matematik när det gäller kopplingen mellan elevernas konkreta och abstrakta 

matematiska förståelse. 

Nyckelord: Inkludering, konkretisering, låga prestationer i matematik, representationer, 

undervisningsstrategier, verbalisering, visualisering 
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1 Inledning  

I kölvattnet av de olika kunskapsmätningarna, TIMMS, PISA och de nationella proven, 

blossar heta diskussioner upp gällande matematikundervisningen och dess utformning, både i 

Sverige och utomlands (Skolverket, 2016b; Skolverket, 2016c; Skolverket, 2018b). Genom 

nätverket Eurydice (2015) uttrycker större delen av de europeiska länderna gemensamt en stor 

oro kring frågan. Hur ska resultaten kunna vändas? Hur ska undervisningen se ut för att öka 

elevernas kunnande i matematik? Nätverket menar att lärarna behöver en bred och varierad 

undervisningsrepertoar för att möta alla elevers behov och att detta med fördel kan utvecklas 

genom samverkan mellan lärare (Eurydice network, 2015). I vår kommande yrkesroll, som 

speciallärare i matematik, ingår det att i samverkan och samarbete med matematiklärare 

undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön samt att fungera som en rådgivande och 

professionell samtalspartner. Vidare uttrycks det i examensordningen att speciallärare har ett 

ledande uppdrag i utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn 

och elever (Svensk författningssamling [SFS], 2007:638).  

Således blir det intressant att undersöka hur en speciallärare kan leda denna utveckling på ett 

framåtsyftande sätt. Vilka undervisningsmetoder använder lärare idag och hur möter dessa 

elevernas olika behov och då särskilt eleverna, som enligt kunskapsmätningarna och 

betygssättningen inte har tillräckliga kunskaper i matematik? Vad skulle specialläraren kunna 

bidra med i den pedagogiska utvecklingen av undervisningen? 

Vi kan konstatera att det finns en stor naturlig variation av olikheter när det gäller elevernas 

kunskaper och färdigheter i matematik, och den variationen behöver undervisningen kunna 

möta (Engström, 2015). Hänsyn ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) tas till elevers olika 

behov och undervisningen ska, enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019), anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Trots denna lagliga rätt till anpassningar och stöd, 

och styrdokumentens intentioner om att skapa en skola för alla, är det en utmaning för skolan 

att möta elevers olikheter (Nilholm & Göransson, 2013).  Kvaliteten på den pedagogiska 

verksamheten och utformningen av tillgängliga lärmiljöer blir avgörande (Emanuelsson, 

2001). De flesta lärare ställer sig positiva till den inkluderande tanken, men känner sig 

ensamma i planeringsarbetet (Kotte, 2017). Det behövs också fler pedagogiska verktyg för att 

möta elevernas olika förutsättningar och behov i undervisningen (ibid.) och förhoppningen är 

att denna studie kan bidra med det. 
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Internationell forskning stödjer det faktum att låga prestationer i matematik är ett fenomen av 

komplex natur och ett flertal orsaker omtalas (Engström, 2015). Till exempel nämns två 

centrala faktorer såsom elevernas outvecklade förmåga att tänka abstrakt (Magne, 1998) och 

så kallade didaktiska orsaker som innebär otillräcklig, dålig eller felaktig undervisning 

(Engström, 2003). Därför vill vi i denna studie lyfta lärares goda exempel och därigenom 

belysa hur undervisningen kan utformas och vidareutvecklas, av matematiklärare och 

speciallärare i samarbete, för att möta den stora variationen av olikheter bland eleverna och 

samtidigt stödja elevernas abstrakta tänkande. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur speciallärare i matematik kan stödja 

lärares arbete med undervisning som överbryggar gapet mellan elevers konkreta och abstrakta 

matematiska förståelse. 

De frågeställningar som mer specifikt kommer undersökas är: 

1. Hur beskriver lärare utformning och funktion av elevuppgifter som syftar till att 

överbrygga gapet mellan elevernas konkreta och abstrakta matematiska förståelse? 

2. Vilket stöd beskriver lärare att de vill få av speciallärare i matematik för att kunna 

utveckla den överbryggande undervisningen vidare? 

 3 Teoretiska perspektiv 

Teorier utvecklas och används i forskningen med syfte att kunna förstå och förklara det som 

studeras utifrån teorins perspektiv. I denna studie har två teoretiska perspektiv bildat ett 

ramverk för hur studiens kontext har studerats, analyserats och förståtts. Det sociokulturella 

perspektivet med specialpedagogiskt fokus genomsyrar studien och framhäver den sociala och 

kulturella kontextens betydelse för lärande, med kommunikationen och den kunniga ledaren 

som betydelsefulla komponenter för både elevernas och lärarnas framgångsrika lärande. Det 

specialpedagogiska fokuset omfattar det relationella perspektivet med inriktning på 

inkludering och tillgänglighet för alla elever inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Det har också, av två orsaker, behövts en teori kring matematisk kunskapssyn vid 

genomförandet av studien. Dels för att lärares kunskapssyn påverkar vilken undervisning som 

ges (Löwing, 2004) och dels för att matematisk kunskap är så komplex att det blir svårt att 
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beskriva matematiklärandet utan en förenklad modell. Nedan beskrivs de teoretiska 

perspektiven ytterligare. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv med specialpedagogiskt fokus 

Studiens sociokulturella utgångspunkt tar avstamp i att matematiklärande är en aktiv process, 

som sker i en social gemenskap i ett kulturellt sammanhang. Även matematiklärarnas 

professionsutveckling sker i ett sådant sammanhang och i en aktiv process. Språket och 

interaktionen är viktiga kulturella redskap, då de ger människor möjlighet att beskriva, 

förklara, förstå och tänka kring omvärlden. Således är kommunikationen en viktig grundbult i 

lärandet och läraren får en central roll i sina elevers lärande. Lärande kan sägas vara en 

process som sker hela tiden i alla sociala sammanhang och syftar till individens 

internalisering av kunskap, där individen gör kunskapen till sin egen (Säljö, 2014). Med andra 

ord sker lärandet inom individen, i samspel med omgivningen. 

Vygotsky, som anses vara upphovsman till det sociokulturella perspektivet, fokuserade på 

möjligheterna en individ har att lära sig med rätt hjälp och beskrev den proximala 

utvecklingszonen likt avståndet mellan vad en individ kan prestera utan stöd ensam och vad 

samma individ kan prestera med hjälp av någon annan, till exempel en lärare eller en mer 

kunnig kamrat (Säljö, 2014). Utifrån Vygotskys tankar om lärande och utveckling blir 

lärarens roll, liksom kamraternas betydelse i gruppen, avgörande för en elevs lärande 

(Sjöberg, 2006).  

Att lära sig i ett socialt sammanhang är således väsentligt och kan kopplas till synen på 

specialpedagogik. Specialpedagogik brukar i sin tur delas in i två grundläggande perspektiv, 

det kategoriska perspektivet med avstamp i den medicinska och psykologiska forskningen 

samt det relationella perspektivet som betonar sociala faktorers betydelse för skolproblem 

(Nilholm, 2005). Det relationella specialpedagogiska perspektivet harmonierar därför med det 

sociokulturella perspektivet. 

3.1.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv som används medföljer olika tankar kring 

orsaker till elevers låga matematikprestationer samt olika tankar kring möjliga åtgärder för att 

förbättra de låga prestationerna. Förutom olika orsaker och åtgärder får också det rådande 

specialpedagogiska perspektivet konsekvenser för den enskilde elevens självbild (Sjöberg, 

2006).  
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I ett kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv individualiseras skolsvårigheter (Nilholm, 

2005) och orsaken till en elevs låga prestationer i matematik tillskrivs egenskaper hos eleven 

eller en brist hos densamma. Följaktligen blir åtgärder ofta organiserad genom 

specialundervisning som är avskild, annorlunda och förenklad jämfört med ordinarie 

undervisning, vilket tenderar att bli stigmatiserande för eleven (Persson, 1998). 

I ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv anses en elevs svårigheter uppstå i mötet med 

den omgivande lärandemiljön (Nilholm, 2005), där de följande åtgärderna karaktäriseras av 

ett mer långsiktigt tidsperspektiv med fokus på både lärandemiljö, lärare och elev (Persson, 

1998). Den specialpedagogiska kompetensen används, med utgångspunkt i det relationella 

perspektivet, till kvalificerad hjälp att planera in differentiering i undervisningen och 

undervisningsstoffet (ibid.). 

3.1.2 Inkludering och tillgänglighet 

Skolvärldens diskussioner kring inkludering och tillgänglig undervisning knyter an till varje 

elevs förutsättningar och behov samt den utmaning det innebär för lärare idag. 

Inkluderingsbegreppet syftar till att alla elevers olika utbildningsbehov ska kunna mötas inom 

ramen för den ordinarie utbildningsmiljön (Nilholm, 2019). Det vill säga, en inkluderande 

undervisning där de sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljöerna är tillgängliga för eleverna, 

se bild 3.1 (Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2019). I en inkluderande och 

tillgänglig undervisning blir kvaliteten på lärmiljön avgörande för att kunna möta elevers 

olikheter och därmed höja alla elevers matematikprestationer (Emanuelsson, 2001).  

 

Bild 3.1 Tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2019) 
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Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv med specialpedagogiskt fokus genom 

det relationella perspektivet och en inkluderande och tillgänglig undervisning. 

3.2 Matematisk kunskapssyn 

Studiens teoretiska matematiska utgångspunkt är att matematisk kunskap kan delas upp i 

konceptuell och procedurell kunskap. Denna uppdelning beskrevs under 1980-talet av Heibert 

och senare har definitionen utvecklats vidare av Star (2005). Konceptuell kunskap innebär 

kunnande om matematiska begrepp och principer, och procedurell kunskap innebär kunnande 

om matematiska procedurer och regler (Star, 2005). Båda kunskapsdelarna kan bedömas 

utifrån hur djup eller ytlig kunskapen är samt om den är sammanhängande eller inte (ibid.). 

Det har tvistats om hur dessa kunskaper utvecklas, om det börjar med det ena eller andra men 

det finns indikationer på att de olika kunskapsdelarna utvecklas i samspel med varandra 

(Pettersson, 2008) och att det därför är viktigt att betona både konceptuell och procedurell 

kunskap i undervisningen (Minskoff & Allsopp, 2003). De ramar vilka styr undervisningens 

utformning avgörs av aktuella styrdokument samt både organisationens och lärarens rådande 

kunskapssyn (Löwing, 2004). Styrdokumenten har sedan 1994 skiftat från en mer procedurell 

inriktning till att bli mer konceptuell, vilket har varit utmanande för lärare med stor ytlig 

procedurell kunskap, då det krävs mer djup i både konceptuell och procedurell kunskap för att 

“våga” förändra sin undervisning (ibid.). Lärarens utformning av undervisningen sänder 

starka signaler kring vilken kunskapssyn läraren anser vara gällande genom till exempel val 

av arbetsuppgifter och examinationsformer (Pettersson, 2008). Detta får konsekvenser för 

elevernas lärande då en alltför ensidig undervisning bidrar till att en kunskapstyp blir 

dominerande och minskar elevernas möjlighet att utveckla även den andra typen (ibid.). 

Studiens två teoretiska perspektiv samt problemformulering, syfte och frågeställningar har 

legat till grund för vilken forskning som lästs och valts ut till nästa kapitel. 

4 Tidigare forskning 

Kapitlet inleds med ett första avsnitt om speciallärarfunktionen. Därefter följer ett andra 

avsnitt om låga prestationer i matematik. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring 

orsaker till de låga prestationerna och framgångsfaktorer för högre prestationer. När det gäller 

att koppla ihop den konkreta och abstrakta matematiska förståelsen, visar tidigare forskning 

att utveckling av språkliga och visuella representationer verkar vara centrala och 

återkommande framgångsfaktorer för högre prestationer i matematik. Därför handlar det 
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tredje avsnittet om växlingar mellan olika representationer med särskilt fokus på just 

verbalisering och visualisering. I detta avsnitt kopplas också begreppet representationer till 

skolans styrdokument. Eftersom arbetsminnet är essentiellt för lärande och omfattar två olika 

delar, vilka kopplar direkt till det visuella och det språkliga följer därefter ett fjärde avsnitt om 

arbetsminnet. Kapitlet avslutas med ett femte avsnitt om tre evidensbaserade 

undervisningsstrategier som stödjer elevernas utveckling från en konkret till en mer abstrakt 

matematisk förståelse genom arbete med växlingar mellan olika representationer.  

4.1 Speciallärarfunktionen  

I skollagen (SFS 2010:800) specificeras inte speciallärarens uppdrag utan där beskrivs endast 

att eleverna ska ha tillgång till specialpedagogisk kompetens. Utifrån examensordningen (SFS 

2007:638) för speciallärare kan man tolka att speciallärarfunktionens inriktning är att 

komplettera och utveckla den vanliga pedagogiken utifrån ett inkluderings- och 

tillgänglighetsperspektiv, dessutom ingår ett utredande uppdrag för att identifiera elevers 

matematikutveckling. Både specialpedagoger och speciallärare har ett inkluderingsuppdrag, 

skillnaden dem emellan är enligt von Ahlefeld Nisser (2014) att specialpedagogen ska 

fokusera på helheten medan specialläraren har ett ämnesfokus, vilket även Kotte (2017) 

noterar. Enligt examensordningen ska specialläraren: 

- medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer 

- vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers 

matematikutveckling 

- leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos 

alla barn och elever (SFS 2007:638). 

Den här studien inriktas på speciallärarens handledande, rådgivande och skolutvecklande 

funktion, och inte på det utredande uppdraget.  

4.2 Låga prestationer i matematik 

Förutsättningar och behov varierar mycket elever emellan, men också över tid för en och 

samma elev (Magne, 1998). Ett begrepp som kan användas för eleverna med lägst resultat i de 

olika kunskapsmätningarna, utan att tillskriva eleverna några specifika egenskaper, är 

begreppet elever med låga prestationer i matematik. Detta begrepp anses vara neutralt och 

pekar inte på några speciella orsaker till de låga prestationerna. De flesta elever med låga 
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prestationer i matematik ligger inom den normala variationen, endast en mindre del kan 

beskrivas som en avvikelse från det normala (Engström, 2015). 

4.2.1 Orsaker till låga prestationer 

Studiens sociokulturella perspektiv med specialpedagogiskt fokus riktar in studien på den 

pedagogiska lärmiljön. Den pedagogiska lärmiljön ska utformas för att möta elevernas olika 

individuella förutsättningar (Skolverket, 2019). Av detta skäl är det av största vikt att lyfta 

fram de orsaker till låga prestationer i matematik, i relation till lärmiljöer, som finns beskrivna 

i tidigare forskning. 

Elever med låga prestationer i matematik är en mycket heterogen grupp elever utan några helt 

klara och entydiga kännetecken, förutom att de använder primitiva strategier och tar lång tid 

på sig, och därmed åstadkommer låga prestationer i matematik (Lunde, 2011). 

Orsaker till låga prestationer kan bero på svårigheter att förstå tal och räkning (Butterworth, 

2010), men också svårigheter inom andra områden såsom till exempel nedsatt arbetsminne 

(Watson & Gable, 2013). Vidare är, enligt Magne (1998), en central faktor för låga 

prestationer en nedsatt förmåga att tänka abstrakt. 

Studier visar att en orsak till låga prestationer i matematik kan bero på elevens oförmåga, att 

på egen hand, skapa kopplingen mellan den konkreta och abstrakta förståelsen, samt mellan 

de konceptuella och procedurella kunskaperna (Heddens, 1986; Watson & Gable, 2013). Att 

memorera matematiska procedurer kan dessutom kollidera med elevens tidigare informella 

kunskap vilket påverkar elevens kunskapsutveckling negativt (Mack, 1990). Därför är det av 

största vikt att läraren säkerställer att elevens informella koncept och procedurer länkas 

samman med de formella (Baroody & Hume, 1991). 

Ytterligare en orsak till elevers låga prestationer i matematik kan vara svårigheter att språkligt 

dechiffrera textmassiva problemlösningsuppgifter som dessutom ofta saknar intuitiva 

samband med elevernas tidigare erfarenheter (Bottge, 2001). De innehåller även många olika 

moment där mycket information ska bearbetas av arbetsminnet samt av övriga exekutiva 

funktioner (Lunde, 2011).  

4.2.2 Framgångsfaktorer för god kunskapsutveckling i matematik 

I en metastudie av Gersten et al. (2009) publicerades resultat från femtio olika studier kring 

undervisningsstrategier, och deras effekt på elever med låga prestationer i matematik. 
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Forskargruppen kom fram till att de fyra mest effektiva strategierna att undervisa elever med 

låga prestationer i matematik är explicit undervisning, verbalisering, visualisering samt 

heuristisk undervisning (ibid.). Förutom detta är en varierad och engagerande undervisning 

gynnsam för att utveckla en inkluderande undervisning (CAST, 2018). En god taluppfattning 

beskrivs också vara en avgörande faktor för högre prestationer i matematik (Watson & Gable, 

2013). Taluppfattning kan ses såsom en kombination av antalsuppfattning, visuell uppfattning 

och språklig uppfattning (Lunde, 2011).  

4.3 Representationer 

Utveckling av språkliga och visuella representationer verkar således vara centrala och 

återkommande framgångsfaktorer för högre prestationer i matematik. Av den anledningen 

beskrivs nedan allmänt om olika representationer samt särskilt om de tre huvudgrupper av 

växlingar som sker mellan de olika representationerna.  

4.3.1 Allmänt om representationer och kopplingen till styrdokumenten 

I grundskolans kursplan för matematik uttrycks det att eleverna ska: “ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för 

att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.”(Skolverket, 

2019). I den gällande kursplanen används alltså begreppet uttrycksformer, medan begreppet 

representationer och representationsformer är det mer vanliga i forskningslitteratur (Rystedt & 

Trygg, 2010). I den här studien används begreppet representationer.  

Att barn är begränsade i sin förmåga att förstå matematik är en konsekvens av att deras 

möjligheter att skapa egna interna representationer bara till viss del är utvecklad och det är 

därför av största vikt att undervisningen hjälper till att utveckla denna förmåga genom att 

arbeta med externa representationer (Rystedt & Trygg, 2010). Följaktligen behöver det 

abstrakta matematiska symbolspråket förankras i representationer eleverna redan känner till, 

vilket också förespråkar en bred användning av representationer i elevens erfarenhetsvärld 

(Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997).  

En modell som används återkommande för att beskriva olika representationer och växlingarna 

däremellan är den som Lesh (1981) skapade. Den utgår ifrån representationerna: laborativa 

modeller; omvärldssituationer; bilder; skrivna symboler och talade symboler (språklig 

representation). Skillnaden mellan omvärldssituationer och laborativa modeller är att de 
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laborativa modellerna involverar mindre “brus”, det vill säga olika egenskaper som ger 

situationen liv (Lesh, 1981). Bild 4.2 är en fritt översatt och tolkad bild utifrån Leshs modell.  

 

 
 

Bild 4.1 Fri översättning av Leshs modell (1981) 

 

Det är i själva växlingarna mellan representationerna som kopplingar skapas, vilka bidrar till 

förståelse (Lesh, 1981). Det ter sig vara så att överbryggningen mellan det konkreta och 

abstrakta går genom dessa växlingar mellan de olika representationerna (Bruner, 1966; 

Heddens, 1986; Lesh, 1981; McIntosh, 2008). Arbete med olika representationer genererar 

viktiga tillfällen för eleverna att skapa samband mellan sin informella förståelse och ett 

formellt matematiskt symbolspråk (Lundberg & Sterner, 2009). Därför är det viktigt att dessa 

växlingar undervisas explicit då detta är en process eleverna inte kan genomföra utan lärarnas 

assistans (Heddens, 1986). Flera olika representationer bör användas i undervisningen. 

Genom att lära sig använda olika representationer samt att växla mellan dem lyfts olika 

aspekter av innehållet fram, vilket bidrar till en stabilare och mer flexibel kunskap 

(Ainsworth, Bibby & Wood, 2002). På så vis blir de olika representationernas styrkor och 

svagheter mindre begränsande för eleven (ibid.). Dessutom blir effekten av lärandet större om 

läraren väljer representationsform än om eleverna gör detta på egen hand, vilket understryker 

vikten av lärarens roll och den explicita undervisningen (Gersten et al., 2009).  
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Växlingarna kan kategoriseras i tre huvudgrupper, där den första omfattar alla de växlingar 

där språket används. Den andra gruppen är de växlingar med visuell karaktär och den tredje 

bygger på växlingar till konkreta modeller eller igenkänningsbara situationer. I följande tre 

avsnitt beskrivs dessa växlingar vidare. 

4.3.2 Växling genom verbalisering 

När eleverna verbaliserar så syftar det till att “tänka högt” genom att sätta ord på tankarna 

(Gersten et al., 2009). Det kan handla om att beskriva, formalisera, symbolisera eller illustrera 

(Lesh, 1981). Matematik kan både vara informell och formell utifrån olika aspekter av 

kunnande. De aspekter som nämns i litteraturen rör språk, tänkande, förståelse, procedurer 

och matematiska principer.  

Språket har stor betydelse för utvecklingen av det logiska tänkandet, från konkret till abstrakt 

tänkande (Malmer, 2002). Det informella språket behövs för att kunna ta avstamp i elevens 

informella matematiska förståelse för olika principer för att därmed, genom språket, bygga en 

mer formell förståelse genom ett formellt språkbruk. Det formella språket bidrar till 

precisionen i matematiken (Löwing & Kilborn, 2008).  

Ett matematiskt begrepp kan anta många former, då det kan beskriva matematiska objekt, 

egenskaper eller matematiska processer (Skolverket, 2018a). Beskrivningar kan göras på olika 

sätt och alla elever gynnas av att deras språk blir rikare och mer nyanserat genom att göra 

kopplingar mellan informellt vardagsspråk och formellt matematiskt språk (ibid.). Därför är 

verbalisering en viktig växling för elevers matematiska kunskapsutveckling. 

4.3.3 Växling genom visualisering 

Genom att visualisera matematiskt innehåll använder eleven de erfarenheter som förvärvats 

utifrån konkreta eller abstrakta situationer, genom att låta bilder representera begrepp eller 

lösningar. Det kan omfatta att illustrera, avbilda eller schematisera en matematisk situation 

(Lesh, 1981). Bilderna kan vara färdigproducerade eller egenproducerade och bearbetas 

tillsammans med läraren (Lundberg & Sterner, 2006). Detta arbete fyller flera funktioner då 

visualiseringen bidrar till att utveckla en mer abstrakt förståelse, en effektiv 

problemlösningsstrategi och samtidigt en möjlig strategi för eleven att alltid återkomma till då 

hen fastnar i en mer abstrakt uppgift (Minskoff & Allsopp, 2003).  
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Visualisering kan både ha semikonkret och semiabstrakt karaktär, beroende på bildens 

utformning. En semikonkret visualisering överensstämmer bildligt med verkligheten medan 

den semiabstrakta bilden representeras av informella symboler, som inte ser ut som de 

verkliga föremålen. Är det konkreta materialet blommor så används avbildade blommor i den 

semikonkreta bilden, medan den semiabstrakta bilden består av till exempel streck eller 

ringar. Att elever arbetar med båda typer av bilder bidrar till en överbryggning mellan den 

konkreta och abstrakta förståelsen. (Heddens, 1986)  
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Bild 4.2 Illustration av semikonkreta och semiabstrakta bilder, fritt efter Heddens (1986) 
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4.3.4 Växling genom konkretisering 

Att konkretisera matematik syftar till, att utifrån laborativt och tydligt material, skapa viktiga 

erfarenheter utifrån verkliga objekt och omvärldssituationer som möjliggör att begrepp och 

matematiska principer blir begripliga, samt att underliggande strukturer blir synliggjorda. 

Både det kinestetiska och taktila i användandet av materialet kan stödja eleven vid eventuella 

arbetsminnessvårigheter. (Lundberg & Sterner, 2009)  

4.4 Arbetsminne 

Arbetsminnet kan liknas vid ett mentalt arbetsbord där information befinner sig samtidigt som 

mentala parallella processer sker. I arbetsminne lagras och processas information under en 

kortare tid för att informationen ska finnas nära till hands och vara användbar för det arbete, 

som är tänkt att utföras (Flesicher & From, 2016). När en matematisk uppgift ska utföras 

behövs arbetsminnet för framplockning av kunskap om aktuella koncept och procedurer som 

eleven har lagrade sen tidigare i långtidsminnet, samtidigt som ny information hanteras och 

processas (ibid.). Arbetsminnet är alltså essentiellt för att bearbeta information, förstå, tänka, 

tolka och fundera ut olika strategier och bygga tankar (Jensen, 2017). 

Arbetsminneskapaciteten utvecklas under hela barndomen, allt eftersom hanteringen av de 

mentala processerna blir effektivare, dock varierar detta stort inom varje åldersgrupp 

(Gathercole & Alloway, 2008.) En modell för arbetsminnet har utvecklats och presenterats i 

syfte att förklara denna komplexa funktion (Baddeley, 2000). 

 

Bild 4.3 Arbetsminnesmodell av Baddeley (2000)  
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Baddeleys (2000) arbetsminnesmodell består delvis av det visuospatiala skissblocket och den 

fonologiska loopen, vilka fungerar som mentala arbetsytor för visuell respektive fonologisk 

(auditiv) information. Skriven text bearbetas först av det visuella skissblocket för att mentalt 

omvandlas till auditivt innehåll som då kan hanteras i fonologiska loopen, denna process 

utvecklas i och med att barnet blir äldre (Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing, 2004). 

Enligt modellen integrerar den episodiska bufferten information mellan den fonologiska 

loopen och det visuospatiala skissblocket. Den centrala exekutiven, koordinerar och styr de 

andra delarna av arbetsminnet genom att reglera styrningen av de andra delarna i modellen 

(Baddeley, 2000). Arbetsminnets olika delar interagerar med de olika delarna av 

långtidsminnet genom att hämta tidigare lagrad information och koda dit ny (ibid.). 

Lagringskapaciteten i arbetsminnets visuospatiala skissblock och fonologiska loop är 

begränsade (Gathercole et al., 2004), vilket i sin tur kan leda till en överbelastning som slår ut 

systemet (Martin, 2016). Vid en överbelastning finns en stor risk att informationen inte 

förstås, missuppfattas eller förvirrar individen, samt att det inte kodas in i långtidsminnet 

(ibid.). På grund av detta blir lärandet kraftigt påverkat i en negativ riktning. De elever som 

har en nedsatt arbetsminnesfunktion löper större risk att bli kognitivt överbelastade än de 

elever utan nedsättning (ibid.). Att misslyckas med en uppgift för att arbetsminnet är satt ur 

spel på grund av överbelastning betyder därför inte att kunskapen inte finns där, bara att den 

inte kan användas för tillfället (Gathercole & Alloway, 2008).  

För arbetsminnet är den effektivaste metoden att använda både det visuella skissblocket och 

fonologiska loopen parallellt, för att på så vis hålla en jämn kognitiv belastning. Om 

information presenteras i separata sekvenser, där först visuell information presenteras för att 

därefter presentera informationen auditivt, belastas arbetsminnet mer då det behöver hålla 

kvar den visuella informationen i arbetsminnet. Därför är det fördelaktigt att integrera visuell 

och auditiv information. (Martin, 2016.) 

4.5 Överbryggande undervisningsstrategier 

Tre evidensbaserade och överbryggande undervisningsstrategier lyfts som effektiva i tidigare 

forskning. Dessa stödjer elevernas utveckling från konkret till mer abstrakt förståelse genom 

arbete med växlingar mellan de olika representationerna och är heuristiska strategier, CRA-

modellen och Tanketavlan.  
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4.5.1 Heuristiska strategier 

Heuristik betyder “att finna” eller “att upptäcka” och är en undervisningsstrategi vilken syftar 

till att utifrån olika lösningsstrategier finna den lämpligaste och/eller effektivaste 

lösningsstrategin (Lundberg & Sterner, 2009). Detta genom resonemang och samarbete om 

verbalisering och visuell representation tillsammans med kamrater och lärare (ibid.). 

Heuristikens moderna grundare anses vara George Polya, då spår kan finnas i antikens 

Grekland, och hans beskrivning av heuristiken är “något som hjälper en att upptäcka”, genom 

att ta sig stegvis in i metoden (Unenge, 1991). Strategierna kan beskrivas olika men syftar alla 

till att finna allmänna angreppssätt för att skaffa sig många erfarenheter av problemlösning. 

Läs problemet, stryk under nyckelord, lös problemet samt kontrollera din lösning nämns som 

ett allmänt angreppssätt (Gersten et al., 2009), medan Polya själv i sina tidigare verk använde 

stegen: Förstå problemet; gör upp en plan; genomför planen och slutligen granska din lösning 

(Unenge, 1991). Heuristik kan också innebära att eleverna får analysera flera olika lösningar 

till ett och samma problem och utifrån det finna egna lämpliga strategier (Lundberg & 

Sterner, 2009). Heuristiken tillåter alltså eleverna att beskriva sin process, reflektera kring den 

och tids nog utveckla flexibelt tänkande och färdigheter vilka kan bli användbara i deras 

framtida problemlösning (Hensberry & Jacobbe, 2012). 

4.5.2 CRA-modellen 

Empiriskt stöd finns för att undervisning i CRA-modellens tre faser är en effektiv 

undervisningsmetod för att kunna behärska konceptuell och procedurell kunskap, vilket i sin 

tur ökar matematikprestationer hos elever med låga prestationer i matematik (Agrawal & 

Morin, 2016; Minskoff & Allsopp, 2003). CRA-modellen förespråkas och överträffar en mer 

abstrakt undervisning även för elever som inte betecknas som lågt presterande elever (Witzel, 

Mercer & Miller, 2003). Centralt i CRA-modellen är uppdelningen av bilder i semikonkreta 

och abstrakta bilder (Heddens, 1986). 

CRA-modellen (Concrete-to-Representational-to-Abstract Sequence of Instruction) omfattar 

tre lärandefaser: en konkret fas, en representationsfas och sedan en abstrakt fas (Agrawal & 

Morin, 2016). Arbetet i de tre faserna beskrivs linjärt, och fasbyte sker när eleven visar att hen 

behärskar den pågående fasen (Heddens, 1986; Lundberg & Sterner, 2006). När eleven har 

utvecklat konkret och representativ förståelse för innehållet kan arbetet övergå till den 

abstrakta fasen och arbete med det matematiska symbolspråket. 
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I svensk matematikdidaktisk forskning har CRA-modellen vidareutvecklats till Lundberg och 

Sterners fyra faser: konkreta/laborativa fasen, representationsfasen, abstrakta fasen och 

återkopplingsfasen (Lundberg & Sterner, 2006). 

4.5.3 Tanketavlan 

Undervisning utifrån Tanketavlan är, till skillnad från CRA-modellen, inte linjär utan är 

inspirerad av komplexiteten i Leshs schematiska modell av representationsväxlingar 

(Skolverket, 2016a). Läraren styr vilken representation undervisningen utgår ifrån. Eleverna 

får sedan arbeta med flera olika representationer och själva välja i vilken ordning genom att 

beskriva samma matematiska innehåll på olika sätt (ibid.).  

 

Bild 4.4 Tanketavlan (McIntosh, 2008) 

 

Tanketavlan kan användas med olika syfte, dels för att skapa förståelse, genom arbete både i 

grupp och enskilt, och dels för att kartlägga elevernas förståelse (McIntosh, 2008). Om 

svårigheter att arbeta med de olika representationsfälten uppstår kan det tyda på bristande 

matematisk förståelse för innehållet (ibid.). 

Med utgångspunkt i problemformulering, syfte, frågeställningar, teoretiska perspektiv och den 

tidigare forskningen har studiens metod formats, vilket beskrivs i nästa kapitel.  

5 Metod 

Metodkapitlet inleds med en redovisning och motivering av studiens datainsamlingsmetod. 

Därefter följer en beskrivning av urvalet, en redogörelse för proceduren, en rapportering av 

hur databearbetningen och analysen gått till samt en diskussion kring studiens kvalitet. 
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Avslutningsvis kommer en reflektion kring de forskningsetiska ställningstaganden som 

studien krävt.  

5.1 Datainsamlingsmetod  

Utifrån syftet med studien, att bidra med kunskap om hur speciallärare i matematik kan stödja 

lärares arbete med undervisning som överbryggar gapet mellan elevers konkreta och abstrakta 

matematiska förståelse, har en kvalitativ forskningsstrategi valts. För att besvara 

forskningsfrågorna, som bägge fokuserar på lärarnas beskrivningar kring hur de uppfattar och 

tolkar sin undervisning samt behov av stöd, valdes ett kvalitativt angreppssätt med 

semistrukturerade intervjuer som metod och en efterföljande kvalitativ, men även delvis 

kvantitativ, innehållsanalys (Bryman, 2018).  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en intervjuguide (se bilaga 2) som 

instrumentellt stöd för insamlandet av empiri. I utformandet av frågorna till guiden beaktades 

både tematisk och dynamisk dimension, vilket innebär att frågorna ska kunna bidra till både 

kunskapsbyggande och en positiv intervjuinteraktion (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

tematiska dimensionen handlar om intervjuernas “vad” (ibid.) och exempel från denna studie 

är jakten på lärarnas beskrivningar med frågor där lärarna uppmanas att “berätta om…”. Den 

dynamiska dimensionen handlar om intervjuernas “hur”, och den positiva interaktionen med 

ett flytande samtal har i studien eftersträvats genom korta, icke-akademiska frågor som ska 

vara lätta att förstå (ibid.). 

5.2 Urval 

I detta avsnitt beskrivs först urvalet av lärare och skolor, och sedan urvalet av uppgifter som 

intervjuerna utgick från.  

5.2.1 Urval av skolor och lärare 

För att få svar på forskningsfrågorna intervjuades lärare som undervisar i matematik. Lärarna 

som deltog i denna studie valdes utifrån en kombination av urvalsprinciper: ett 

bekvämlighetsurval, försteläraruppdrag samt vilka årskurser som läraren undervisar i. Även 

en geografisk spridning eftersträvades på så sätt att både glesbygds- och storstadsskolor skulle 

representeras och därtill kom också en strävan efter att lärarna inte skulle arbeta tillsammans. 

Bekvämlighetsurvalet grundade sig i de nätverk av kommunala grundskolor och lärare som 

fanns i avstånds- och/eller relationsmässig närhet. Lärare som författarna känner samt okända 
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lärare, som författarna blivit tipsade om, tillfrågades om deltagande i studien. En del av 

lärarna fick en muntlig förfrågan om deltagande medan andra lärare fick förfrågan via mail, 

efter att författarna skickat mail till skolans rektor med önskan om tips på tänkbara lärare. I 

dessa fall valdes skolorna utifrån kriteriet avståndsmässig närhet. Totalt har nio lärare från 

fem olika kommunala grundskolor deltagit, varav tre kommuner är glesbygdskommuner och 

två kommuner är storstadskommuner. 

I första hand söktes förstelärare i matematik och urvalet utgick då från tanken att det finns 

mycket att lära av lärare som är framgångsrika i sitt arbete och av deras goda exempel 

(Nilholm, 2016). Då tiden för studien var begränsad och svårigheter uppstod med att få tag på 

enbart förstelärare i matematik inom en rimlig tidsperiod fick urvalet utökas i två omgångar, 

först till matematiklärare som är förstelärare inom något annat område än matematik och 

senare även till matematiklärare utan försteläraruppdrag. Åtta stycken av de nio deltagande 

lärarna har eller har haft försteläraruppdrag, se tabell 5.1. De som var förstelärare inom andra 

områden än matematik var förstelärare inom tillgänglighet, programmering, och slöjd. 

Tabell 5.1. Deltagarnas uppdrag 

  Förstelärare i 

matematik 

Har varit förstelärare i matematik 

eller är förstelärare i annat ämne 

Matematiklärare utan 

försteläraruppdrag 

Antal lärare 3 5 1 

 

Urvalet utgick också från att lärarna skulle undervisa i matematik i årskurserna 4-9. Två av 

lärarna undervisade i matematik på enbart mellanstadiet, sex undervisade på enbart högstadiet 

och en undervisade på bägge stadierna. En spridning eftersträvades på så sätt att ingen av de 

intervjuade lärarna skulle arbeta tillsammans. Återigen påverkade den begränsade tiden för 

studien urvalet och två av de intervjuade lärarna arbetar tillsammans. Att lärarna skulle 

representeras av både kvinnor och män var inget som eftersträvades utan det slumpade sig så 

att det blev en nästan jämn fördelning mellan könen med fyra kvinnor och fem män. 

5.2.2 Urval av uppgifter - de goda exemplen 

Exempeluppgifterna som intervjuerna har utgått ifrån har lärarna själva valt utifrån kriteriet 

att det ska vara uppgifter som de använder i undervisningen för att koppla ihop den 

konkreta/laborativa matematiken med den abstrakta matematiken. 
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5.3 Procedur 

Lärarna som intervjuades i denna studie tillfrågades om deltagande på olika sätt, en del 

muntligt och en del via mail. När lärarna tackat ja till att delta skickades missivbrevet (se 

bilaga 1) till dem via mail. Via missivbrevet delgavs information om att de skulle förbereda 

sig inför intervjun genom att välja ut och ta med två exempeluppgifter. Intervjuerna utgick 

sedan från dessa medtagna exempeluppgifter och med hjälp av intervjuguidens intervjuteman 

med huvudfrågor och följdfrågor söktes uttömmande (Bryman, 2018) och nyanserad (Kvale 

& Brinkmann, 2014) information från studiens lärare.  

Lärarna intervjuades en åt gången, i ca 20 - 40 minuter under veckorna 42-45. Författarna 

delade upp intervjuerna sinsemellan och intervjuade fyra respektive fem lärare var. Beroende 

på hur samtalet i intervjuerna utvecklades ställdes olika följdfrågor vid olika intervjuer och 

frågorna ställdes också i olika ordning. Vid behov användes även följdfrågor, som inte fanns 

med i intervjuguiden.  

I både intervjuguiden och intervjuerna eftersträvades ett icke akademiskt språk, som var 

enkelt men tydligt och frågorna var av olika slag till exempel sonderingsfrågor, 

uppföljningsfrågor och indirekta frågor (Bryman, 2018). Även tolkande sammanfattningar 

gjordes, där författarna verifierade sina tolkningar med lärarna i ett validerande syfte, så 

kallad respondentvalidering (ibid.).  

Intervjuerna hölls på lärarnas respektive arbetsplatser, dels för att minska deras tidsåtgång och 

dels för att de skulle känna sig bekväma (Bryman, 2018). Rum bokades i förväg av lärarna där 

intervjuerna kunde genomföras ostört (Cederberg-Scheike, 2016). Under intervjuerna gjordes 

ljudinspelningar, så att författarna kunde lyssna koncentrerat på innehållet och ägna sig åt 

dynamiken (Kvale & Brinkmann, 2014). Även stödanteckningar gjordes med penna och 

papper så att relevanta följdfrågor kunde ställas utifrån lärarnas egna betydelsefulla ordval. 

Efter intervjuerna lyssnades ljudinspelningarna igenom flera gånger och utvalda delar av 

intervjuerna, med relevans för databearbetningen och analysen, transkriberades. De relevanta 

delarna valdes utifrån forskningsfrågorna och de två teoretiska perspektiven. En öppenhet 

fanns också för annat som visade sig i det insamlade materialet. 
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5.4 Databearbetning och analys 

Databearbetningen påbörjades på varsitt håll för författarna. Bearbetningen började med 

genomlyssning av ljudinspelningarna flera gånger, sedan transkriberades de delar av 

intervjuerna där beskrivningar, förklaringar och tankar rörande studiens syfte framkom för att 

på så vis föra det vidare till den gemensamma analysen av empirin. Även tankar inför 

analysen antecknades ner, utifrån empirins koppling till forskningsfrågorna och tidigare 

forskning (Bryman, 2018). Därefter tog författarna del av varandras deltranskriberingar och 

anteckningar. Vid behov gjordes justeringar och tillägg, varpå en gemensam databearbetning 

och analys initierades med gemensamt tänkande och dialog. Både ljudinspelningarna, 

transkriberingarna och anteckningarna användes vid analysen. 

Den gemensamma databearbetningen började med ett gemensamt lyssnande på intervjuerna, 

en i taget, samt en gemensam genomgång av deltranskriberingarna och anteckningarna. I 

efterföljande dialog utgjorde de två teoretiska perspektiven ramverk för innehållsanalysen där 

informationen strukturerades och systematiserades utifrån möjliga teman kopplat till tidigare 

forskning och de teoretiska perspektiven. Dessa sammanställdes i en tabell som stöd för 

analysen (Bryman, 2018) och utifrån forskningsfrågorna valdes teman ut för vidare 

analysering. Analysen av lärarnas medtagna uppgifter genomfördes utifrån representationerna 

i Leshs (1981) modell, och i analysen togs enbart hänsyn till lärarnas beskrivningar och inte 

författarnas synpunkter på möjliga representationer. 

5.5 Studiens kvalitet 

Nedan följer en diskussion kring studiens kvalitet, som utifrån det kvalitativa 

tillvägagångssättet med intervjuer som metod, kan bedömas utifrån dess trovärdighet.  

I denna studie har det varit viktigt att tänka på forskarens roll, som är komplex och samtidigt 

avgörande för kvaliteten på studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I rollen förväntas en 

öppenhet samtidigt som vetenskaplig integritet ska prägla arbetet, vilket innebär att data ska 

hanteras nogsamt och analyseras objektivt (Denscombe, 2018). I ett försök att öka 

objektiviteten och bekräftelsebarheten har samarbetet, författarna emellan, präglats av kritiskt 

granskande frågor och påminnelser om att lämna personliga värderingar och ideal utanför 

bearbetningen och tolkningen. Det kan finnas många olika beskrivningar av verkligheten och 

för att öka trovärdigheten av denna studies resultat användes respondentvalidering under 
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intervjuerna där författarna ställde tolkande frågor för att kunna verifiera sina tolkningar med 

de intervjuade lärarna. 

En fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen har 

eftersträvats för att möjliggöra granskning av studiens pålitlighet (Bryman, 2018). I en 

forskningsintervju konstrueras kunskapen i den ömsesidiga interaktionen, i den specifika 

situationen, mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014). Med en 

annan intervjuare kan det skapas en annan interaktion med följden att resultatet blir en annan 

kunskapskonstruktion (ibid.). En medvetenhet om detta har varit viktigt vid analysen av denna 

studie för att på så vis uppmärksamma eventuella tematiska skillnader mellan författarnas 

olika empiriinsamling och därför har författarna lyssnat på varandras intervjuer och gjort en 

gemensam analys. 

I denna studie deltog 9 lärare som alla gav uttryck för sina egna erfarenheter, åsikter och 

tankar. Därför kan studien inte ge en generell bild av exempelvis vad matematiklärare önskar 

för stöd av speciallärare i matematik när det gäller kvalitetsutveckling av undervisningen där 

den konkreta och abstrakta matematiken kopplas ihop.  

En medvetenhet finns kring att begreppen reliabilitet och validitet ofta används för att bedöma 

en studies kvalitet men då dessa begrepp är omdiskuterade när det gäller kvalitativa 

forskningssammanhang (Bryman, 2018) har begreppet trovärdighet istället valts som 

utgångspunkt för att bedöma denna studies kvalitet.  

5.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Ny kunskap, genom forskning, är viktig då den kan utveckla individen och samhället på olika 

vis (Vetenskapsrådet, 2017). Överväganden har gjorts genom hela studien för att värdera 

nyttan jämfört med de skadliga konsekvenserna där risken för skada har vägts mot studiens 

syfte att “göra gott” (ibid.). Lärarnas intressen ska skyddas och därför har konsekvenser 

diskuterats och analyserats, för att minimera risken för eventuella skador utifrån fysiska, 

psykiska och personliga aspekter (Denscombe, 2018). Nedan redovisas de etiska 

överväganden som beaktats i studien: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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5.6.1 Informerat samtycke  

Lärarna informerades i skrift via missivbrevet, och muntligt vid intervjutillfället, om villkoren 

för deltagande i studien och om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Information gavs också om studiens syfte och procedur samt att insamlad empiri endast skulle 

nyttjas i aktuell studie och vilka som skulle få tillgång till empirin (Kvale & Brinkmann, 

2014). Även information gällande åtagandets omfattning gavs (Denscombe, 2018), såsom hur 

lång tid intervjun beräknades ta samt hur lärarna skulle förbereda sig inför intervjutillfället. 

Lärarna informerades också om att samtycket till att delta i studien när som helst i processen 

kunde återtas (Vetenskapsrådet, 2017), för att lärarna på detta vis skulle uppleva autonomi 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.6.2 Konfidentialitet och nyttjande 

I denna studie har inga uppgifter som kan identifiera lärarna avslöjats. Informationen som 

framkommit i studien har använts enbart utifrån studiens syfte och ljudinspelningarna från 

intervjuerna har endast varit tillgängliga för författarna, handledaren, examinatorn och 

opponenterna. För att minska risken för spridning av ljudinspelningarna, vilka gjordes med 

mobiltelefoner, som skulle kunna hamna i orätta händer, sparades inspelningarna i en delad 

mapp på Umeå universitets server och raderades från mobiltelefonerna omgående efter 

intervjuerna. Efter att informationen använts och bearbetats, och rapporten färdigställts och 

godkänts, raderades det inspelade materialet och deltranskriberingarna även från servern. I 

resultatet nedan och rapporten som helhet har lärarna anonymiserats (Vetenskapsrådet, 2017) 

så att det inte framgår vilka lärarna är. 

6 Resultat 

Studiens resultat presenteras nedan i löpande text utifrån de två forskningsfrågorna och de 

teman som vuxit fram under den tematiska analysen av den insamlade empirin. Först 

redovisas hur lärarna beskriver exempeluppgifternas utformning och funktion med fokus på 

överbryggningen mellan det konkreta och det abstrakta. Därefter redovisas vilket 

speciallärarstöd lärarna beskriver att de vill få. 

6.1 Uppgifternas utformning och funktion  

Lärarnas beskrivningar av uppgifternas utformning har kategoriserats utifrån 

representationerna i Leshs modell (1981), resultatsammanställningen redovisas i tabell 6.1. 

Det är lärarnas beskrivningar av vilka möjligheter uppgiftens utformning erbjuder som har 
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legat till grund för kategoriseringen, inte vad författarna kan se för eventuella ytterligare 

möjligheter med uppgiften. Därefter redovisas fyra teman som framträtt och återkommit i 

lärarnas beskrivningar. 

Lärarnas medtagna uppgifter visar på stor variation även om vissa teman återkommer, både 

vad gäller matematiskt innehåll och arbetsformer. Innehållet i uppgifterna berör områdena 

taluppfattning, geometri, procent, bråk, mönster och algebra. Arbetsformer som beskrevs var 

skapande av vloggar, tävlingsmoment, kooperativ fyrfältare, EPA (ensam - par - alla), 

true/false, gemensamma klassdiskussioner samt problemlösningsarbete.  

6.1.1 Representationer i uppgifterna 

I materialet finns arton olika uppgifter och nio lärare som beskriver dessa. Resultaten i tabell 

6.1 visar att talade och skrivna symboler finns representerade i alla uppgifter som lärarna 

använder för att överbrygga gapet mellan elevernas konkreta och abstrakta förståelse. Bilder 

finns med som representationsform i uppgifterna i stor utsträckning (89%) medan laborativa 

modeller och omvärldssituationer finns med i lite mindre omfattning (72% respektive 56%). 

Tabell 6.1 Resultatsammanställning - representationer som uppgifterna ger möjlighet till 

 Talade 

symboler 

Skrivna 

symboler 

Laborativa 

modeller 

Omvärlds- 

situation 

Bilder 

Antal uppgifter 18 (100%) 18 (100%) 13 (72%) 10 (56%) 16 (89%) 

6.1.2 Pedagogiskt tillgängliga uppgifter 

Gemensamt för uppgifterna är att lärarna beskriver deras utformning på så vis att alla elever, 

oavsett matematikkunskaper har ett insteg i uppgiften och att det därefter finns möjligheter att 

bli utmanade i uppgiften. I två olika uppgifter beskrivs att eleverna själva får skapa ett 

mönster och en geometrisk figur att arbeta vidare utifrån. En lärare beskriver: “Varje elev kan 

lägga uppgiften på sin nivå utifrån hur komplex bild hen väljer att rita. Att själv skapa en yta 

och sedan färglägga den skapar en bättre förståelse för begreppet yta.” 

Det framkommer också i några lärares beskrivningar att det är viktigt för dem att 

utformningen ska bidra till elevengagemang. En lärare säger: “Jag försöker att hitta uppgifter 

som stärker elevaktiviteten och höjer engagemanget och motivationsnivån. För då skapas en 

massa tillfällen att diskutera det matematiska innehållet.” De uppgifter i materialet där 

engagemanget särskilt beskrivs av lärarna är de uppgifter med tävlingsmoment, 

vloggskapande samt analys av fellösningar där det gäller att hitta någon annans fel. 
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6.1.3 Kommunikativa och verbala uppgifter 

Ett unisont tema är att det är uppgifter som bryter traditionella undervisningsmönster på något 

sätt, det är alltså inte en genomgång på tavlan först och sedan tyst räkning i läromedlet utan 

något annat som beskrivs. Lärarna beskriver uppgifter med stark prägel av interaktion mellan 

elev och elev, och/eller mellan elev och lärare. Några lärare understryker vikten av att 

eleverna får beskriva för varandra då det ställer krav på egen förståelse hos den som förklarar 

samtidigt som det språkligt kan bli lättare för eleverna att förstå en kamrats förklaring än en 

vuxens, eftersom det informella matematikspråket används.  

Jag försöker få dem att beskriva med ord. Utifrån det naturliga språket som dom har, där försöker jag 

översätta det till det matematiska. Så jag försöker gå från det praktiska till det naturliga språket som 

dom på något sätt äger, och sen från språkligt gå till det matematiskt. Och min förhoppning är ju att de 

ska börja känna att de äger det matematiska mer och mer också. 

I uppgiften med den kooperativa fyrfältaren som arbetsform berättar läraren om att det är det 

språkliga, visuella och att lära tillsammans som är i centrum både vad gäller utformning och 

funktion. Läraren beskriver vidare att uppgiften bidrar till att hitta nya begrepp, bilder och 

förklaringar tillsammans på ett strukturerat sätt. 

6.1.4 Visuella och konkreta uppgifter  

Att rita bilder beskriver lärarna som en viktig del i många uppgifter och två lärare lyfter 

specifikt vikten av kombinationen visuell och språklig representation för att nå den abstrakta 

förståelsen. I en av uppgifterna som utgår från felaktiga och korrekta bilder beskriver läraren 

att eleverna upptäcker att bilden blir ett viktigt stöd i deras muntliga resonemang och i deras 

försök att övertyga sina kamrater om vilka lösningar som är falska respektive sanna. En annan 

lärare beskriver att bilder inte tar så stor plats i elevaktiviteterna, men att hen använder det 

mer vid genomgångar på tavlan eller när hen visar något i elevernas lärobok. Ytterligare två 

lärare beskriver bilderna som centrala i arbetet för att överbrygga den konkreta och abstrakta 

förståelsen. De menar att målet med att rita bilder är att till slut kunna rita dem i sitt huvud. 

En lärare uttrycker att berättelser kopplade till igenkänningsbara omvärldssituationer bidrar 

till att eleverna kan se situationen framför sig och säger: ”Jag måste kunna blunda och måla 

upp en bild, så jag brukar säga det till eleverna: Blunda och se det framför er. Ni ska kunna se 

det här framför er, inte bara siffror.” 

Några lärare pratar om att konkretisera, att utifrån abstrakta modeller göra det matematiska 

innehållet mer konkret och greppbart genom omvärldssituationer eller konkret material. En 
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lärare beskriver att hen inte alltid tycker att det konkreta materialet leder till att eleven får en 

mer abstrakt förståelse, vilket gör att hen inte alltid använder det även om hen vill att det ska 

vara en naturlig del av undervisningen. Hen beskriver att det konkreta materialet självklart 

bidrar till att stödja lösning av särskilda problem men att materialet ibland hindrar eleverna att 

uppleva ett behov av mer abstrakta lösningsstrategier då de “nöjer sig med konkreta 

lösningsstrategier”. Samtidigt uttrycker en annan lärare att det ofta är svårt att få eleverna på 

högstadiet att använda praktiskt material och att rita bilder som strategier att angripa en 

uppgift med, även om materialet finns tillgängligt. En lärare beskriver också att det är svårt att 

hitta konkreta och praktiska uppgifter, vilka kan kopplas ihop med relevanta 

omvärldssituationer. Att konkretisera utifrån omvärldssituationer menar tre av lärarna är 

viktigt för att det knyter an till något igenkänningsbart och därmed bidrar till en mer abstrakt 

förståelse. En av dessa tre lärare beskriver också att eleverna ibland även behöver skapa nya 

informella upplevelser av matematik. Elevernas erfarenheter är till viss del andra nu än för 

några år sedan, att dela ett äpple mellan några kamrater är inte alltid en erfarenhet eleverna 

har med sig, utan behöver upplevas både taktilt och kinestetiskt.  

6.1.5 Uppgifter med heuristiska inslag 

Att hitta och diskutera fel i olika lösningar återkommer i några lärares beskrivningar av 

viktiga delar i uppgifternas utformning och funktion, så kallat heuristiskt inslag. I en uppgift 

finns gömda fellösningar som eleverna ska hitta, vilket läraren beskriver som en faktor i 

utformningen, vilket bidrar till elevdiskussioner med högt i tak. Läraren säger: “Eftersom det 

inte fanns ett tydligt rätt eller fel, kunde diskussionen fokusera på: Men hur tänker vi då?” En 

annan lärare säger: “För då får man ju belysa det här som faktiskt många sitter och tänker, just 

det här felaktiga, missförståndet, som man tror att så är det” 

6.2 Lärares önskade stöd av speciallärare i matematik 

Det stöd lärarna beskriver att de vill få av speciallärare i matematik för att kunna utveckla den 

överbryggande undervisningen presenteras nedan utifrån fyra teman: matematikdidaktiskt 

stöd, stöd i framplockning av uppgifter, tillgång till konkret material, och stöd i 

undervisningssituationen. En prioriteringsordning har gjorts av de fyra temana utifrån en 

kvantifiering av lärarnas uttryckta stödbehov. Det första temat är det stöd som önskas av flest 

lärare, det andra temat är det stöd som önskas av näst flest lärare, och så vidare. En och 

samma lärare kan ha uttryckt önskemål om stöd i flera av dessa teman. 
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6.2.1 Matematikdidaktiskt stöd 

De flesta beskrivningar av önskat stöd och kommentarer kring vad som är svårt när det gäller 

den överbryggande undervisningen avser matematikdidaktiskt stöd från speciallärare i 

matematik. Det finns ett behov hos lärarna att få diskutera frågorna vad, hur och varför 

tillsammans med specialläraren när det gäller att koppla ihop elevernas konkreta och abstrakta 

matematiska förståelse. Lärarna vill i specialläraren ha ett bollplank att lyfta funderingar och 

tankar med, när det gäller allt från planering till utvärdering av undervisningen. Att 

specialläraren ska bidra med nya tankar och idéer, och komma med ny input efterfrågas. 

Lärarna vill att specialläraren ska vara en samarbetspartner att diskutera 

matematikundervisningens didaktiska frågor med, för att höja kvaliteten på både 

egenkonstruerade uppgifter och undervisningen i stort för att få fler elever att nå så långt som 

möjligt. 

En av de didaktiska utmaningarna när det gäller den överbryggande undervisningen är att 

förstå hur eleverna lär sig den abstrakta matematiken. Vad händer i övergången mellan det 

konkreta och det abstrakta? Vilka är stegen däremellan? En av lärarna uttrycker att det är svårt 

att förstå hur det visuella och praktiska kan kopplas mer till det abstrakta och ställer frågan 

vad som egentligen händer däremellan: “Jag skulle behöva stöttning i att bryta ner och förstå 

vad som händer däremellan. … Hur gör jag för att hjälpa eleverna att internalisera de 

abstrakta modellerna?” 

De flesta av de intervjuade lärarna säger att de själva har haft lätt för den abstrakta 

matematiken och uttrycker att den överbryggande undervisningen är svår. En av lärarna som 

själv har lätt för att tänka abstrakt uttrycker att detta gör det svårt att förstå elever som har 

svårt att tänka abstrakt och hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa. En av de intervjuade 

lärarna har själv haft utmaningar i att tänka abstrakt och har därför utvecklat egna strategier 

för detta, vilket läraren idag ser som en tillgång. De egna utmaningarna har lett till en 

förståelse för elever i svårigheter och vad det är som är begränsande respektive stödjande när 

det gäller den överbryggande undervisningen mellan konkret och abstrakt matematisk 

förståelse, och läraren försöker alltid konkretisera och koppla till omvärldssituationer för 

eleverna: “Jag ger mig aldrig förrän jag har hittat saker som är konkreta. Jag letar alltid det, 

och plockar saker som det blir en spännande historia kring. … Ha bra exempel som de inte 

glömmer och kan se framför sig.”  
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Flera av lärarna uttrycker att eleverna ibland kan en metod utan att förstå vad de räknar ut 

och varför och önskar då samarbeta med speciallärare för att diskutera undervisningens 

upplägg med målet att öka elevernas förståelse. Ett exempel är när eleverna ska räkna ut 

volymen av ett rätblock och vet att de ska multiplicera längden, bredden och höjden men 

saknar förståelse för varför dessa mått ska multipliceras med varandra och vad det innebär: 

“Man kan få eleverna att lära sig metoden men man har ändå inte nått hela vägen till 

förståelsen. … Varför ska jag multiplicera de här tre måtten med varandra? … De kan 

proceduren eller metoden, men de har inte förståelsen.”  

Ytterligare ett exempel från en annan lärare handlar om förståelsen av positionssystemet och 

decimaltal där läraren menar att det är skillnad på att veta hur man räknar ut något och på att 

förstå varför man gör som man gör: 

De här som är duktiga och som aldrig räknar fel på decimaltal. Det behöver ju inte betyda att de har 

förståelse för hur talet är byggt, utan det kan lika gärna vara så att de har lärt sig, helt enkelt… att så gör 

man och så blir det.  

Problemet att elever ibland förstår i ett sammanhang men inte i andra eller nya sammanhang 

nämns också och här önskas stöttning från specialläraren i form av feedback kring hur man 

kan gå tillväga. 

Lärarna ger också uttryck för ett stödbehov när det gäller förklaringsmodeller av olika 

matematiska moment och önskar då att specialläraren ska coacha och komma med tips. Ett 

exempel på detta är en lärare som undrar hur hen kan förklara att tallinjen kan börja på vilket 

tal som helst och att varje steg inte måste vara ett ental.  

Den stora spridningen av elevernas kunskaper ger upphov till en didaktisk utmaning och flera 

av lärarna önskar stöd i planeringsfasen av undervisningen när det gäller differentieringen. 

Ett exempel är en av lärarna som beskriver att det är svårt att hålla ihop undervisningen när de 

högpresterande eleverna behöver utmaningar samtidigt som mycket stöd behöver ges till dem 

som kämpar för att få ett E i betyg. En annan lärare uttrycker att det vore utvecklande och 

kvalitetshöjande att få diskutera differentieringen med en speciallärare i matematik och 

tillsammans resonera kring hur differentieringen kan byggas in i uppgifterna. 
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6.2.2 Stöd i framplockning av uppgifter 

Näst efter det matematikdidaktiska stödet önskar lärarna stöd i framplockning av nya 

uppgifter att använda i undervisningen.  

Flera av lärarna uttrycker att det är svårt att hitta differentierade uppgifter som kopplar ihop 

det konkreta och det abstrakta, och passar hela elevgruppen. Stöd med att differentiera 

uppgifterna önskas, så att uppgifterna kan möta elevernas olika behov. 

Även individanpassat material efterfrågas för både hög- och lågpresterande elever. Ett 

exempel är en av lärarna som uttrycker att hen, av specialläraren, vill få förslag på: “material 

som fungerar för den här personen med just den där svårigheten, och då både för dem som har 

svårt för matte men också för dem som har lätt för matte.” 

Tiden för att konstruera egna uppgifter eller för att leta redan befintliga är inte obegränsad och 

därför önskar flera av lärarna hjälp med framplockning av bra laborativa uppgifter. En av 

lärarna upplever att det är svårt att hitta bra laborativa uppgifter som konkretiserar olika 

matematiska begrepp. En annan av lärarna spinner vidare på den begränsade tiden men också 

på den ändliga inspirationen och säger: “Mer laborativa exempel kanske då, för till slut kör 

man ju fast, man har ju det man alltid har gjort och kanske hittar lite nytt då och då men just 

lite sådan input.” 

Hjälp att ta fram uppgifter för färdighetsträning är också något som lärarna önskar när det 

gäller stöd från specialläraren. Ett exempel är när det finns för få uppgifter för 

färdighetsträning i läroboken och läraren önskar då: “Att jag slapp leta efter 

automatiseringsmaterialet som går lagom fort framåt, så att man känner att man kanske får 

dela en hel i halvor och fjärdedelar tolv, femton gånger så man känner … jag kan det här nu.” 

Läraren fortsätter med att färdighetsträningen är viktig för elevernas förståelse och menar att 

förståelsen inte hinner med om uppgifterna går för fort fram, läraren vill dessutom inte att 

elevens färdighetsträning påverkas negativt av att läraren inte har tid att hitta det bästa 

materialet. 

6.2.3 Tillgång till konkret material 

Ytterligare behov som flera av de intervjuade lärarna uttrycker och som är fritt kopplat från 

speciallärarstödet är önskemål om större tillgång till konkret material i varje klassrum. En 

större tillgång till konkret material underlättar för matematiklärarna att kunna: “konkretisera 

på elevernas nivå.” En större tillgång till konkret material gör också att det blir enklare och 
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mer naturligt att använda det konkreta materialet. En av lärarna som önskar en större 

uppsättning konkret material önskar: “att det ska finnas för varje elev, i varje klassrum.” 

Lärarna menar att det finns väldigt mycket bra konkret material men att de inte alltid har 

tillgång till det konkreta, laborativa och undersökande materialet på skolorna. De uttrycker 

också att när det konkreta materialet finns tillgängligt, så finns det oftast inte så att det räcker 

till en hel klass. 

6.2.4 Stöd i undervisningssituationen 

Till sist beskriver lärarna ett behov av stöd i undervisningssituationen, både i och utanför 

klassrummet. Lärarna önskar att specialläraren ska vara med i klassrummet, men också att 

specialläraren ska kunna “plocka ut” enskilda elever, eller mindre grupper.  

En av lärarna uttrycker att samarbete och diskussioner med specialläraren är det viktiga, att 

specialläraren fungerar som ett “bollplank”, men att lösningarna på de pedagogiska 

utmaningarna kan bli olika, som till exempel utplockning där: “specialläraren tar över eleven 

en stund för att jobba med något speciellt område med något speciellt material.” En annan 

lärare uttrycker sig på liknande sätt och önskar utplockning av elever när det behövs: 

“anpassade genomgångar och behov av andra eller fler olika förklaringar… lugn och ro, och 

en annan struktur med enskilt stöd.” 

Det största behovet av speciallärarstöd i undervisningssituationen genom utplockning av 

elever finns, enligt en av lärarna som undervisar på högstadiet, inom området taluppfattning. 

Denne lärare beskriver att det är kämpigt att utmana alla elever på rätt nivå och att det är 

tidsmässigt svårt att hinna med själv när man måste backa med en elev: 

När inte taluppfattningen funkar… när man är osäker och blandar ihop till exempel tiondelar och 

hundradelar och adderar fel siffror i en algoritm och inte förstår det… då blir det jättesvårt när vi i 

högstadiet måste börja om och den loopen blir svår att göra. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att lärarna använder en mängd olika 

uppgifter för att överbrygga gapet mellan elevernas konkreta och abstrakta matematiska 

förståelse. Uppgifterna är olika i sin karaktär med tanke på både arbetsformer och 

representationer samt växlingar däremellan. Resultaten visar också att det stöd lärarna önskar 

få av speciallärare i matematik är matematikdidaktiskt stöd och någon att föra didaktiska 
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samtal med, stöd i framplockning av uppgifter, stöd i undervisningssituationen samt större 

tillgång till konkret material. 

7 Diskussion 

Utifrån syftet med studien, att bidra med kunskap om hur speciallärare i matematik kan stödja 

lärares arbete med undervisning som överbryggar gapet mellan elevers konkreta och abstrakta 

matematiska förståelse, diskuteras i detta kapitel studiens resultat med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna. Först diskuteras resultatet till forskningsfråga 1, sedan följer en 

diskussion kring resultatet till forskningsfråga 2. Därpå kommer en avslutande diskussion där 

återanknytning till de låga prestationerna i kunskapsmätningarna görs, även tips på vidare 

forskning ges. 

7.1 Uppgifternas utformning och funktion 

Diskussionen i kommande avsnitt berör områdena tillgänglighet, representationer och 

arbetsminne, växlingar mellan representationer, samt heuristiska uppgifter.  

7.1.1 Pedagogiskt tillgängliga uppgifter 

Resultatet i studien visar att lärarna använder en mängd olika uppgifter för att överbrygga 

gapet mellan elevernas konkreta och abstrakta förståelse för matematik. Dessa uppgifter är 

olika i sin karaktär med tanke på både arbetsformer och representationer samt växlingar 

däremellan. Både spår av CRA-modellen, tanketavlan och olika heuristiska inslag framträder i 

lärarnas beskrivningar av uppgifterna. På så sätt kan elevernas kunskap befästas på olika sätt, 

eftersom variation är en central faktor för att göra den pedagogiska lärmiljön tillgänglig för 

eleverna (SPSM, 2019). Precis som Kotte (2017) presenterar i sin studie visar även dessa 

lärare på en positiv inställning till inkludering av lågt presterande elever. Den positiva 

inställningen kan ses genom lärarnas vilja och önskan om att hitta fler nya tillgängliga 

uppgifter och att deras utvalda uppgifter redan ger alla elever ett insteg i uppgiften och 

dessutom utmaningar. 

Många av studiens uppgifter bygger på interaktion, att tillsammans bygga en konceptuell 

förståelse för att sedan vidareutveckla en procedurell kunskap. Variationen i uppgifterna ger 

eleverna möjlighet att öva på och visa sin kunskap på olika sätt, vilket ökar möjligheten till att 

uppleva engagemang (CAST, 2018). I studien kastar flera lärare ljus på vikten av engagerande 

uppgifter för att överhuvudtaget få eleverna aktiva i arbete. Antalet arbetstimmar eleverna 



 

31 

lägger på matematikarbetet har ett tydligt samband med deras prestationer (Sjöberg, 2006). 

Engagerande och varierade uppgifter är återkommande sätt att tillgängliggöra uppgifterna för 

alla elever och verkar därför för inkludering (CAST, 2018). Att engagera alla elever hela tiden 

är en utmanande vision, vilken kan kännas ouppnåelig för lärarna. En utmaning kan vara svår, 

men det betyder inte att det ska ses som omöjligt, dock är denna studie avgränsad till att inte 

fördjupa sig mer i engagemang och motivationsteorier. 

För att betona vikten av både konceptuell och procedurell kunskap kan det antas att det är 

fördelaktigt om uppgifter, liknande dem i studien, är återkommande inslag i undervisningen. 

Återkommande så att eleverna får arbeta med många olika representationer. Tanketavlan är en 

uppgift som omfattar många representationer (McIntosh, 2008) och likheter finns att hitta i 

den uppgift som använder den kooperativa fyrfältaren. Om uppgifterna förekommer sällan 

och läroboken står i fokus istället kan det tänkas att det ger signaler till eleverna om att det är 

den procedurella kunskapen som har störst värde och eftersom den tidigare forskningen 

antyder att konceptuell och procedurell kunskap utvecklas i samspel så är det sannerligen 

viktigt att betona bådas värde (Star, 2005; Pettersson, 2008; Minskoff & Allsopp, 2003; 

Watson & Gable, 2013). Ett sätt att balansera de olika kunskapstyperna är genom CRA-

modellen. Modellen framhävs av flera forskare som gynnsam både för elever med låga 

prestationer i matematik, men även för högre presterande elever (Agrawal & Morin, 2016; 

Witzel et al., 2003). Arbete med CRA-modellen skulle således kunna fungera som ett 

effektivt pedagogiskt verktyg ur ett inkluderande perspektiv som dessutom utvecklar den 

abstrakta förmågan. 

7.1.2 Representationer i uppgifterna med koppling till arbetsminnet 

Resultatet visar att några representationer ligger närmre till hands för lärarna att arbeta med 

och studien tycks påvisa att tonvikten läggs vid språkliga representationer, det vill säga att 

eleverna använder sitt informella matematikspråk för att ta sig till ett mer formellt språk 

(Lundberg & Sterner, 2006), som därmed anses som mer abstrakt. Att det språkliga blir 

centralt i uppgifterna kan kopplas till att de beskrivna uppgifterna bygger mycket på samspel 

mellan olika individer, med andra ord en sociokulturell syn på att lärande sker tillsammans 

och i relation till andra. Representationerna laborativa modeller, omvärldssituationer och 

bilder finns med i många av lärarnas beskrivna uppgifter, men de hamnar lite i bakvattnet i 

den här studiens resultat. Detta trots att tidigare forskning visar att arbete med många olika 

representationer och många växlingar ger en stabilare och flexiblare kunskap då innehållet 
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blir belyst ur olika aspekter (Ainsworth, Bibby & Wood, 2002). Lärarna har uppgifter för att 

arbeta i olika representationer, men uppgiftsbanken kan förmodas vara begränsad. 

I studien beskriver en del lärare att det är svårt att få eleverna att rita bilder till uppgifter eller 

att använda konkret material, vilket i sig blir en verklig utmaning för lärarna, då effekten på 

lärandet blir större när det är läraren som väljer representationer som är lämpliga för det 

matematiska innehållet (Gersten et al., 2009). Att balansen mellan elevens visuella och 

verbala intryck och uttryck är avgörande stöds också av forskning gällande arbetsminnet, då 

en obalans kan leda till en överbelastning och utslagning av arbetsminnet (Martin, 2016). Det 

är därför gynnsamt om det visuella och verbala representeras samtidigt. Även för äldre elever 

är detta ett bra stöd, vilket bör poängteras, eftersom utvecklingen av arbetsminne varierar stort 

inom en elevgrupp (Gathercole & Alloway, 2008). Därför kan ett behov finnas av att 

specialläraren framhäver vikten av att lyfta fram bilder, konkret material och 

omvärldssituationer för att uppnå balans i undervisningen. 

7.1.3 Växlingar mellan representationer 

I lärarnas beskrivningar återkommer konkretiseringen och visualiseringen både i form av 

arbete med laborativt material och med omvärldssituationer, vilka knyter an till elevernas 

informella kunskap, förståelse och språk. Att matematiken sätts i förbindelse med elevernas 

erfarenhetsvärld blir viktig för att den nya formella kunskapen inte ska krocka med den 

informella, vilket hämmar kunskapsutvecklingen enligt Mack (1990). Däremot finns en 

tendens till att lärarna oftare utgår från abstrakta representationer och genom konkretisering 

växlar över till de laborativa modellerna och omvärldssituationerna än tvärtom, och att 

växlingarna oftare sker via verbalisering snarare än via visualisering. 

Två lärares reflektioner rör arbetet med konkreta representationer och vikten av detta, då 

eleverna inte alltid har intuitiva och informella erfarenheter med sig utan behöver stöd för att 

skapa nya. Att eleverna har intuitiva uppfattningar om matematiken lyfter Bottge (2001) som 

avgörande. Dessutom är taktila och kinestetiska upplevelser av matematiskt innehåll ett bra 

stöd för ett nedsatt arbetsminne (Lundberg & Sterner, 2009). De konkreta situationerna blir 

också en bra utgångspunkt för att sedan visualisera i bilder och sätta ord på sin kunskap för 

sig själv och andra. Baroody och Hume (1991) menar att läraren måste säkra att de informella 

och intuitiva procedurerna och koncepten fogas ihop med de mer formella. I några 

lärarreflektioner uttrycks dock en osäkerhet kring om det konkreta verkligen bidrar och där 

har specialläraren en viktig roll att fylla genom att bidra med sin kunskap om hur och varför 
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alla representationer är viktiga och vilken funktion de fyller. Därtill kommer, återigen, vikten 

av variation i undervisningen genom att eleverna ska få uttrycka sin kunskap på olika sätt, 

vilket i sin tur bidrar till en mer tillgänglig undervisning (CAST, 2018).  

Det bör poängteras vilka stora möjligheter bilder har att bidra med, i att överbrygga gapet 

mellan det abstrakta och konkreta, men också som stöd för arbetsminnet. I resultatet kan vi 

ana att lärarna ibland ser bilder som en ersättning till konkret material, när det inte finns att 

tillgå. Vidare beskriver lärarna att de använder bilder som representationsform, men berättar 

inte ingående om hur bilderna fyller den överbryggande funktionen. En förklaring till detta 

kan vara att det finns en osäkerhet kring hur bilder kan användas och därför skulle troligtvis 

mer kunskap om till exempel semikonkreta och semiabstrakta bilder behövas, samt att båda 

behöver användas i undervisningen. Kunskap om de olika typerna av bilder skulle av detta 

skäl kunna stödja lärarna i deras arbete med att överbrygga gapet mellan den konkreta och 

abstrakta förståelsen (Heddens, 1986).   

7.1.4 Uppgifter med heuristiska inslag 

Två lärare belyser särskilt vinsten att arbeta med alla typer av lösningar, både de som är 

korrekta och felaktiga. Lärarna upplever att fellösningar är en särskilt bra strategi då de ger 

bra diskussioner, vilket också styrks av tidigare forskning. Tidigare forskning menar att 

eleverna via fellösningar kan få en resultatrik upptäcktsresa i att finna effektiva 

lösningsstrategier (Lundberg & Sterner, 2009; Gersten et al., 2009; Unenge, 1991). Den 

heuristiska undervisningsstrategin är till och med så effektiv att den rankas som den näst mest 

effektiva i tidigare nämnda metastudie av Gersten et al. (2009). Dessa lärares positiva 

upplevelser av uppgifter med heuristiska inslag är därför viktiga att framhäva då det kan antas 

kännas skrämmande att undervisa utifrån felaktigheter. Dessa inslag i undervisningen skapar 

tid för reflektion och därmed ett mer flexibelt tänkande (Hensberry & Jacobbe, 2012), på 

liknande sätt som många växlingar mellan representationer bidrar till en bred och flexibel 

kunskap i matematik (Ainsworth, Bibby & Wood, 2002; Bergsten, Häggström & Lindberg, 

1997). I förlängningen kan även arbete i många olika representationer anses ha heuristisk 

karaktär då det bidrar till att skapa lösningsstrategier för eleverna att återkomma till.   

7.2 Vilket stöd speciallärare kan bidra med 

Studiens resultat visar att lärarna vill ha matematikdidaktiskt stöd som handlar om mer 

kunskap om elevers utveckling av abstrakt tänkande, förklaringsmodeller, differentiering av 
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undervisning samt hur de kan få eleverna att förstå och inte bara kunna procedurer utantill. 

Lärarna önskar även stöd i framplockning av uppgifter som bidrar till utveckling av det 

abstrakta tänkandet och som är tillgängliga för alla elever. De efterlyser också uppgifter som 

är laborativa, färdighetstränande och individanpassade. Därutöver uttrycks en önskan om stöd 

i undervisningssituationen med elever både i och utanför klassrummet. Utöver detta vill 

lärarna ha större tillgång till konkret material för varje elev i varje klassrum.  

Nedan struktureras diskussionen om stödbehovet utifrån rubrikerna didaktiskt stöd via 

handledning och rådgivning, konkret material och stöd i undervisningssituationen. Under 

dessa rubriker diskuteras även lärarnas önskemål om stöd med framplockning av uppgifter. 

7.2.1 Didaktiskt stöd via handledning och rådgivning 

Att stödet som önskas av flest lärare är en samarbetspartner att diskutera 

matematikundervisningens didaktiska frågor med är intressant ur flera aspekter. Det skulle 

kunna tyda på en hög tilltro till och förväntan på specialläraren, men det skulle också kunna 

tyda på att matematiklärarna får för få möjligheter till samarbete och diskussioner med 

varandra på skolorna. Oavsett så kan specialläraren fylla en viktig funktion i de didaktiska 

samtalen när det gäller den överbryggande undervisningen, både genom handledning och 

rådgivning. Att stötta utifrån rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare med 

kunskaper inom områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete (SFS 2007:638) är en del av speciallärarens uppdrag, vilket går hand i hand 

med lärarnas vilja att diskutera didaktiska frågor med en speciallärare. Handledningen skulle 

kunna bidra till att tydliggöra de framgångsrika strategier lärare redan använder i sin 

undervisning och föra elevernas förståelse framåt genom att klargöra situationer, vidga 

perspektiv och utarbeta handlingsplaner (Cederberg-Scheike, 2016).  

Speciallärare i matematik skulle genom det matematikdidaktiska samtalet kunna fylla samma 

viktiga funktion för lärarnas lärande som lärarna gör för elevernas lärande. Ett gott samarbete 

med goda relationer och en tillsammans-anda ger möjlighet till goda lärmiljöer med 

gynnsamma interaktioner och kommunikationsmönster, för både elever och lärare. Detta 

skulle kunna utveckla den överbryggande undervisningen och därigenom bidra till en höjning 

av elevprestationerna i matematik. 

När det gäller det matematikdidaktiska stödet kring hur eleverna kopplar ihop konkret och 

abstrakt matematisk förståelse och vad som händer i stegen däremellan skulle det didaktiska 



 

35 

samtalet kunna utgå från tidigare forskning. Genom att visa på Leshs (1981) modell, av de 

olika representationerna och växlingarna däremellan och samtala med matematikläraren om 

detta kan specialläraren bidra till en professionalisering av matematikläraryrket genom att 

sätta ord på det lärarna redan gör. Lärarna som intervjuats i denna studie beskriver redan med 

egna ord hur de hjälper eleverna i transporten mellan den konkreta och abstrakta matematiska 

förståelsen genom att arbeta med olika representationer och växlingar däremellan, men 

specialläraren skulle kunna komplettera med en djupare kunskap om detta komplexa lärande. 

En djupare kunskap och förståelse utifrån vad tidigare forskning visar, som ger lärarna en 

större säkerhet och trygghet i att de gör rätt samt ger dem tillgång till ett gemensamt och 

professionellt yrkesspråk.  

När lärarna uttrycker att eleverna ibland kan en metod, utan att förstå vad de räknar ut och 

varför, har lärarna upptäckt att eleven har den procedurella kunskapen men inte den 

konceptuella. De lärare som strävar efter elevernas förståelse nöjer sig inte med att de kan 

proceduren utan vill också att eleverna ska få konceptuell förståelse för matematiska begrepp 

och principer. Lärarna som uttrycker denna strävan verkar vilja betona både konceptuell och 

procedurell kunskap i undervisningen, i enlighet med vad Minskoff och Allsopp (2003) menar 

är viktigt. Att inte nöja sig med att eleverna endast har den procedurella kunskapen går också 

i linje med läroplanernas utveckling, som har förändrats från en mer procedurellt inriktad 

kunskapssyn till en mer konceptuell (Löwing, 2004). Lärarna beskriver också att eleverna 

ibland förstår i ett sammanhang men inte i ett annat samt att det ibland kan vara svårt att 

säkerställa elevernas förståelse när det handlar om elever som visar på god procedurell 

matematisk kunskap. En speciallärare skulle då i ett didaktiskt samtal kunna föreslå 

undervisning utifrån Tanketavlan (McIntosh, 2008) eller någon annan effektiv evidensbaserad 

undervisningsstrategi som låter eleverna arbeta med växlingar mellan olika representationer 

för en ökad förståelse.  

Differentiering vill lärarna ha stöd med, både i form av didaktiska samtal och diskussioner 

men också när det gäller stöd i framplockning av uppgifter. Innebörden av begreppet 

differentiering kan behöva belysas. Vad menar egentligen lärarna när de vill ha hjälp med 

differentieringen? Är det individanpassningar de vill ha eller är det differentiering i form av 

variation i en och samma uppgift när det gäller arbetstempo, nivå, omfång och metod? De 

uppgifter lärarna berättar om i intervjuerna, de goda exemplen, beskrivs som att de fungerar 

för alla elever i klassen och kan därför sägas vara tillgängliga och differentierade i olika grad 
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med avseende på olika delar. När lärarna vill samtala om hur differentieringen kan byggas in i 

uppgifterna skulle det kunna vara en variation som eftersträvas, men när lärarna beskriver att 

det är svårt att utmana alla elever på deras olika nivåer och att det är tidsmässigt svårt att 

hinna med skulle det kunna vara individanpassningar som avses. Om det i 

individanpassningarna handlar om att kategorisera eleverna och tillskriva dessa en viss nivå 

och att de ska få andra uppgifter att arbeta med i eller utanför klassrummet lyser det 

kategoriska perspektivet genom. Med ett relationellt perspektiv och differentierade uppgifter 

där eleverna får möjlighet till en variation kan eleverna välja nivå utifrån dagsform och inte 

behöva uppleva att de ska leva upp till förväntningarna om att de är på ett visst sätt, såsom till 

exempel långsamma eller svaga. Både differentiering och individanpassning behövs i 

matematikundervisningen och speciallärare måste hela tiden balansera det relationella och 

kategoriska perspektivet, då bägge perspektiven behövs för att förklara och hantera skolans 

vardag. Bägge perspektiven har begränsningar när det gäller att förklara och åtgärda elevers 

låga prestationer i matematik. För att höja prestationerna är det viktigt att tänka långsiktigt 

och förbättra undervisningen genom att skapa goda lärmiljöer för alla och differentierade 

aktiviteter med fokus på ledning och stimulans, men det utesluter inte pedagogiska 

utredningar och ett mer individanpassat stöd genom extra anpassningar och särskilt stöd. 

7.2.2 Konkret material 

När lärarna uttrycker att de vill ha en större tillgång till konkret material skulle en tolkning 

kunna vara en osäkerhet kring vilket material som är bra och på vilket sätt det skulle kunna 

användas effektivt. Det skulle också kunna tolkas som att de behöver hjälp gentemot 

skolledningen för att äska pengar till inköp av mer konkret material då de kanske inte känner 

att de kan motivera inköpen tillräckligt bra. Specialläraren skulle kunna bistå i båda fallen. I 

anslutning till rådgivning och samarbete kring det konkreta materialet skulle specialläraren 

också kunna föreslå olika laborativa uppgifter som är möjliga att använda i undervisningen. 

7.2.3 Stöd i undervisningssituationen 

Denna studie bekräftar, i likhet med Kotte (2017) att en osäkerhet kring inkludering finns. 

Lärarnas goda exempel som intervjuerna utgår från beskrivs alla som pedagogiskt tillgängliga 

för hela spannet av elever. Trots detta vill flera av lärarna i studien ha stöd av specialläraren 

genom att plocka ut elever. Detta visar på de stora utmaningar lärare dagligen ställs inför i 

matematikundervisningen där spridningen av elevers matematikprestationer ökar under 

grundskoletiden och blir större ju högre upp i klasserna eleverna kommer. Enligt Engström 
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(2015) kan denna spridning i årskurs 9 innebära att de 15% lägst presterande eleverna 

presterar i nivå med en medelelev i årskurs 4. Med denna spridning i åtanke kan önskan av 

stöd i undervisningssituationen med utplockning av elever förstås. Samtidigt framträder ett 

ökat behov av differentiering och pedagogiskt tillgänglighet i undervisningen och lärarnas 

önskemål om stöd med differentieringen kan förstås utifrån detta. Att möta elevernas 

olikheter i undervisningssituationen är en utmaning (Nilholm & Göransson, 2013) och 

återigen behöver speciallärare balansera det relationella och det kategoriska perspektivet i det 

specialpedagogiska och det matematikdidaktiska arbetet. Å ena sidan arbeta inkluderande 

inom ramen för den ordinarie undervisningen och å andra sidan arbeta med en-till-en 

undervisning när så behövs, det viktiga blir medvetenheten om det kontinuum som 

perspektiven innebär. En stor utmaning för specialläraren blir här att undvika att få slagsida åt 

något håll på detta kontinuum i skolvardagens snabba tempo där tid för reflektion inte alltid 

hinns med eller prioriteras. 

Att en av lärarna beskriver att det största behovet av stöd i undervisningssituationen med 

utplockning av elever finns inom området taluppfattning är föga överraskande, då en god 

taluppfattning är en viktig förutsättning för tillägnandet av goda matematikkunskaper 

(Butterworth, 2010; Lunde, 2011).  

7.3 Slutsats samt egna reflektioner 

Studiens resultat och den tidigare forskningen, tyder på att balans mellan olika faktorer är 

centrala för högre prestationer i matematik när det gäller kopplingen mellan elevernas 

konkreta och abstrakta matematiska förståelse. Balans behöver finnas mellan följande 

faktorer:  

● procedurellt och konceptuellt kunskapsfokus 

● det informella och det formella matematiska språket 

● det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet 

● olika representationer 

● olika undervisningsformer 

Läraren har en avgörande roll i att balansera dessa faktorer. Specialläraren kan stödja genom 

rådgivande- och handledande didaktiska samtal, och på så vis bidra med en vetenskaplig 

förankring av den överbryggande undervisningen samt stärka matematiklärarnas 

professionella yrkesspråk. Den vetenskapliga förankringen skulle i sin tur kunna leda till att 
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lärarna känner en större säkerhet och trygghet i att deras verktyg och strategier till väldigt stor 

del redan är funktionella. 

Handledningsuppdraget grundar sig i en sociokulturell teori där lärprocessen är dynamisk och 

föränderlig. Även lärarna behöver befinna sig i sin proximala utvecklingszon för att där bli 

mötta av en kvalificerad samtalspartner.  Rollen som samtalspartner är en utmaning. Det är 

inte alltid säkert att det stöd läraren önskar är det specialläraren anser vara aktuellt. Men även 

här behöver specialläraren vara beredd på att möta lärarnas olika behov och verka för 

samarbete och goda relationer. I detta behövs en öppen dialog med klargjorda förväntningar 

från båda håll.  

Lärarnas önskade speciallärarstöd ställer stora krav på speciallärares kompetens, både vad 

gäller den matematiska, didaktiska och den specialpedagogiska kompetensen. För att öka 

möjligheterna att kunna möta lärarnas önskemål behöver speciallärare också fortsätta att lära 

nytt genom hela yrkeslivet samt hjälpa och stötta varandra sinsemellan. Att ha kunskap om 

områdets vetenskapliga grund och att vara insatt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

(SFS 2007:638) blir betydelsefullt och därför behöver arbetstid i speciallärartjänster vikas till 

detta. Likaså behöver tid avsättas för möjlighet till kontinuerlig fortbildning och möten med 

andra speciallärare. Detta för att vidareutveckla den specialpedagogiska kompetensen och de 

didaktiska metoder som är effektiva och tillgängliga för elever med låga prestationer i 

matematik, men även för att vidareutveckla de djupgående procedurella och konceptuella 

matematiska kunskaperna. Matematiklärarna har redan en stor och bred kompetens men 

speciallärare kan bidra med djupkunskaper i olika områden och vara ledande och drivande i 

utvecklingen av matematikundervisningen. Ansvaret kan dock inte vila enbart på speciallärare 

då det blir alltför omfattande om lärarna förväntar sig färdiga lösningar. Därför blir det 

avgörande att detta utvecklingsarbete görs tillsammans och i samverkan mellan 

matematiklärare och speciallärare. 

Avslutande reflektion: Studien tog sin utgångspunkt i de oroande låga 

matematikprestationerna som olika kunskapsmätningar vittnade om. Hur kan vi speciallärare 

på riktigt bidra till att vända dessa resultat var det vi undrade. Vi valde därför att fokusera på 

elevernas utveckling av det abstrakta tänkandet, hur det går till samt framgångsfaktorer för att 

stödja den utvecklingen. I en klass finns det en stor variation på elever och deras behov och 

genom att undersöka hur lärare gör idag för att möta denna stora variation ville vi hitta goda 

exempel som också kunde knytas till aktuell forskning. Dessutom vill vi betona vikten av att 

matematiklärarna får stöd, av varandra och av speciallärare, i att fortsätta utveckla 
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undervisningen där samarbete är a och o. Det finns så många bra uppgifter i lärarnas repertoar 

och vi har fått ta del av arton stycken spännande uppgifter. Dessa uppgifter kan fås om 

intresse finns genom att mejla: maria.lindsjo@gmail.com eller ann-

sofi.gerhardsson@hotmail.com.   

Det som vår studie inte undersöker och som därmed blir ett intressant framtida 

forskningsområde är i hur stor grad sådan undervisning bedrivs. Även om vår studie är liten 

och begränsad är ändå vår förhoppning att den kan lämna ett kunskapsbidrag, dels om hur 

speciallärare kan medverka till att utveckla matematikundervisningen och lärmiljöerna på ett 

sätt som är gynnsamt för elever med låga prestationer i matematik, och dels med fler konkreta 

pedagogiska verktyg för utveckling av en inkluderande matematikundervisning. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej!  

Vi, Maria och Ann-Sofi, studerar just nu till speciallärare, med inriktning 

matematikutveckling vid Umeå Universitet. Som avslutning på utbildningen ska vi genomföra 

en studie. I vår studie kommer vi att undersöka hur några lärare undervisar för att koppla 

elevernas förståelse för den konkreta/laborativa matematiken till den mer abstrakta 

matematiken. På så vis vill vi bidra till att utveckla de didaktiska verktyg som lärare kan 

använda i detta undervisningsmoment. Du är tillfrågad utifrån att vi är nyfikna på hur just Du 

gör! 

Studien kommer att genomföras med intervjuer under vecka 42 och 43. Intervjun beräknas ta 

ca 30-40 minuter och det är viktigt att det sker i en ostörd miljö på en tid och plats som Du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och delvis skrivas ut i text. Om behov uppstår kan 

vi eventuellt behöva återkomma med några kompletterande frågor efter intervjun. 

Inspelningen och den information Du lämnar kommer behandlas konfidentiellt. Det är bara vi 

två samt handledare, examinator och opponenter som får tillgång till inspelningen och 

informationen. I rapporten kommer inga enskilda deltagare att kunna identifieras och 

insamlad data kommer att raderas efter avslutat arbete. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet när det är färdigt. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan närmare 

motivering. 

 

Förberedelse 

Inför Din intervju vill vi att Du förbereder Dig genom att ta med två uppgifter, med kopia till 

oss, som Du använder i undervisningen för att koppla ihop den konkreta/laborativa 

matematiken med den abstrakta matematiken. Under intervjun kommer Du att få berätta om 

Dina uppgifter och hur Du arbetar med dessa. Vi är också intresserade av att höra Dina 

erfarenheter kring hur dessa uppgifter fungerar för elever med låga prestationer i matematik.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss. 

 

 

Ann-Sofi Gerhardsson Maria Bjernevik Lindsjö Bodil Sundberg 

Student Student Handledare/lektor 
  

   

  



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
  

 

TACK - Ett tack till informanten 

 

INFORMATION - Kort information om studiens syfte och hur intervjun kommer att genomföras 

 

INSPELNING - Informera om att det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

enligt den information som tidigare givits. Bekräftelse om tillåtelse att spela in intervjun: Slår på 

inspelningen. Detta är intervju 1-10. Ange datum för intervjun. 

 

FRÅGOR - Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Inledande frågor 

Vilken pedagogisk utbildning har du?  

Hur många år har du arbetat som matematiklärare? 

Har du andra uppdrag? 

 

Medtagna exempel - Hur beskriver lärarna de representativa uppgifterna?  

 

Arbete med de representativa uppgifterna 

Berätta om dina exempel och hur du arbetar med dessa. 

Hur?  

Varför? 

På vilket sätt?  

Fungerar det för alla? Gynnas eller missgynnas några elever?  

Vilka faktorer i uppgiften gör den till en bra uppgift, enligt dig? 

Vad verkar dina elever tycka om uppgiften? 

Vad ger uppgiften eleverna? (På vilket sätt utvecklar uppgiften eleverna?) 

Hur skulle du nu sammanfatta hur dina exempel stödjer elevens “transport” från den 

konkreta/laborativa fasen till den abstrakta? 

 

Elever med låga prestationer i matematik 

Berätta om dina erfarenheter kring hur exempeluppgifterna fungerar för elever med låga 

prestationer i matematik? 

 Berätta mer! 

 Kan du ge exempel? 



 

 

 Utmaningar 

 Fördelar/Nackdelar 

 

Förberedelse - Hur lärarna utformar nya uppgifter. 

Hur var det att hitta exempel?  

Lätt/Svårt?  

Har du många att välja på?/ Få att välja på? 

Berätta om hur du samlar/skapar nya uppgifter?  

Hinder?/ Möjligheter?  

Vilken typ av hjälp och stöd skulle du behöva (från spec) för att utveckla det här momentet ännu 

mer? 


