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_______________________________________________________________________  

Matematik är en stor del av en människas liv och behövs för att kunna verka i samhället. Det 

betyder att matematikundervisningen bör utformas för att bidra till en förståelse för matematikens 

olika delar, så att alla elever får möjlighet att utvecklas för att just kunna fungera i samhället. 

Elever har emellertid olika förutsättningar och behov, vilka behöver tas i beaktande när läraren 

genomför undervisningen. Olika anpassningar görs i undervisningen på olika vis för att stötta och 

vägleda alla elevers utveckling och lärande. 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i Shulmans syn på PCK, undersöka hur lärares olika 

kunskaper påverkar mötet med elever i svårigheter inom matematikområdet bråk. Studien 

undersöker lärares resonemang om vilka svårigheter som finns inom matematikområdet bråk, vilka 

kunskaper lärarna anser sig behöva för att möta och stötta elever i svårigheter samt hur lärares 

arbete och olika anpassningar kan se ut. 

Studien grundar sig dessutom i det sociokulturella perspektivet, med fokus på lärares påverkan 

och syn på elevers lärande. 

Studiens resultat visar att lärare anser att elever är i svårigheter gällande del av antal, 

storleksordning av bråk samt förståelsen för vad som ska delas upp. Lärares resonemang gällande 

vilka elever det är som är i svårigheter är dock spridda. Vissa lärare anser att bråk generellt sett är 

ett svårt område inom matematiken, medan andra lärare anser att det enbart är vissa delar i området 

bråk som är generellt svårt för eleverna. Ytterligare åsikter är att elever som är i svårigheter med 

andra områden inom matematiken, även är i svårigheter gällande området bråk. Resultatet av 

studien visar dessutom att lärare anser att deras erfarenhet, kunskap och förståelse för eleverna 

samt kunskap om hur undervisningen ska läggas upp på bästa sätt, är de kunskaper som lärare 

behöver för att stötta och vägleda elever som är i svårigheter med matematikområdet bråk. 

Studiens resultat visar utöver ovanstående att lärarna i studien anser att det är viktigt med varierad 

och nivåanpassad undervisning för att stötta alla elever i deras lärande och då i synnerhet elever i 

svårigheter. 

Slutsatsen i studien är att lärarnas olika kunskaper om svårigheter, elever och undervisning, har 

stor påverkan på hur stöttning och vägledning för elever i svårigheter ser ut. 
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_______________________________________________________________________  

Mathematics is a major part of a person's life and is necessary for us to work in society. This means 

that mathematics education should be designed to contribute to an understanding of the different 

parts of mathematics, so that all students will be able to develop to function in society. However, 

students have different capability and needs, which need to be considered when the teacher teach. 

Various adjustments are made in the teaching in various ways to support and guide all students' 

development and learning. 

The purpose of the study is, based on Shulman's view of PCK, to study how teachers' various 

knowledge affects the encounter with students in difficulty with fraction in mathematics. The study 

examines the teachers' reasoning about the difficulties with fraction, which skills the teachers 

consider necessary to meet and support students in difficulty as well as how teachers' work and 

how different adaptations can be formed. In order to achieve the purpose of the study, semi 

structured interviews were used to examine teachers' perceptions of mathematical difficulties in 

the area fraction. 

The study is also based on the socio-cultural perspective, with focus on teachers 'influence and 

views on students' learning. 

The study result show that the teachers believe that students are in difficulty regarding fraction of 

number, order of fractional numbers and understanding of what to divide. Teachers' reasoning 

about which students are there are difficulties, however, are spread. Some of the teachers believe 

that fraction is generally a difficult area within mathematics, while other teachers consider that 

there are only certain parts in the area of fraction that are generally difficult for the students. 

Further opinions are that students in difficulty with other areas of mathematics are also in difficulty 

in the area of fraction. The results of the study also show that teachers consider that their 

experience, knowledge and understanding of the students, as well as knowledge of how the 

teaching is best designed, are the skills that teachers need to support and guide students in difficulty 

with the mathematic area fraction. The study's results show, in addition to the above, that the 

teachers in the study believe that it is important to provide varied and level-based education to 

support all students in their learning, especially students in difficulty. 

The conclusion of the study is that the teachers' different knowledge of difficulties, students and 

teaching has a major influence on the support and guidance for students in difficulty. 
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1 Inledning 

I vardagslivet används tal i bråkform allt mindre, men det är viktigt att ha en förståelse för 

bråkformen och bråkräkning, då det är grundläggande för att förstå tal i decimalform och 

procentform (McIntosh, 2008). Förståelsen för tal i bråkform har inverkan på vårt 

vardagsliv. Människor möter matematik varje dag i många olika situationer, exempelvis 

tal i bråkform, decimalform eller procentform. Beräkningar görs av olika slag, mäter på 

olika vis och löser vardagliga problem. Människor behöver exempelvis veta hur mycket 
1

4
 

deciliter är eller vad som menas med 25% rea. Matematiken är alltså en stor och viktig del 

av en människas liv och behövs för att kunna fungera i samhället. Vad gör då lärare för att 

alla elever ska få utveckla förståelse för matematiken och i den här studien bråk, för att 

kunna fungera i samhället?  

Heiberg Solem, Alseth & Norberg (2011) menar att bråkräkning ofta betraktas som en 

svår del av matematiken. Hantera matematik är en mänsklig rättighet som har stor påverkan 

på den personliga utvecklingen och individens självbild, betonar Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) (u.å.-b.), och framhåller dessutom att det viktigaste för barns 

utveckling av matematiska förmågor är undervisningen. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2016, s. 8).  

Hur gör då lärare för att ge alla elever möjligheten att utvecklas utifrån sina erfarenheter 

och förutsättningar och anpassa undervisningen efter varje elevs behov? Vilka svårigheter 

och missuppfattningar finns det inom området bråk? Jag har med utgångspunkt i de här 

funderingarna intervjuat 4 verksamma lärare som undervisar matematik i årskurs 3, för att 

ta reda på deras erfarenheter om elevers svårigheter inom matematikområdet bråk samt hur 

de arbetar för att stötta elever i svårigheter.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först Lee Shulmans synsätt på lärares kunskaper. Sedan 

presenteras och förklaras matematikområdet bråk. Därefter presenteras hur aktuella 

styrdokument kan relateras till lärares ansvar och arbete med dels området bråk, dels 

elevers olika förutsättningar. Sedan presenteras och jämförs svårigheter att förstå tal i 

bråkform och matematiksvårigheter. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av studiens 

teoretiska grund.  

2.1 Pedagogical Content Knowledge 

På 1980-talet myntade Lee Shulman begreppet pedagogical content knowledge (PCK), 

vilket innebär den speciella sammansättningen av lärares ämneskunskap och pedagogik. 

PCK innebär att lärare skapar varierande, anpassningsbar och utvecklande undervisning 

utifrån de kunskaper hen besitter. Lärare behöver ha kunskap om hur ett ämne kan läras ut 

och med vilka medel, om vad och varför vissa delar inom ett ämne är mer utmanande än 

andra samt hur de hanterar elever i svårigheter med hjälp av olika strategier (Shulman, 

1986). 

En aspekt inom PCK är Knowledge of Content and Students (KCS) och innebär lärarens 

kombinerade kunskap om ämnen, i det här fallet matematik, och elever (Loewenberg Ball 

et al., 2008). Läraren behöver dels kunna förutse elevers tankar om vad de tycker är 

intressant och motiverande, dels kunna se vilka möjliga sätt elever tar sig an en uppgift och 

vad som är svårt respektive lätt (ibid.). Hur läraren använder sina kunskaper, beror på de 

olika sammanhang och interaktioner hen har med eleverna. Genom diskussion med 

eleverna samt genom att besvara utmanande frågor breddas och fördjupas lärarens 

ämneskunskaper inom matematik vilket i sin tur också påverkar lärarens PCK (Park & 

Oliver, 2007).  

Ytterligare aspekt inom PCK är Knowledge of Content and Teaching (KCT), vilket är 

lärarens kunskap om undervisning i kombination med hens ämneskunskap, i det här fallet 

inom matematik. Läraren behöver ha kunskap om hur undervisningen kan läggas upp i 

form av fungerande och användbara arbetssätt, idéer och procedurer (Loewenberg Ball et 

al., 2008). De behöver dessutom ha förståelse för de pedagogiska problem som kan påverka 

eleverna i deras lärande och utifrån att synliggöra dem också tillämpa lösningar när 

problem uppstår (Loewenberg Ball et al., 2008; Abell 2008).   
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2.2 Styrdokument  

Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. Den ska främja varje elevs kunskapsmässiga och personliga utveckling 

genom att anpassas efter varje enskild individs behov och förutsättningar (Skolverket, 

2016). I kursplanen för matematik (Skolverket, 2016) framgår det att 

matematikundervisningen ska syfta till att utveckla kunskaper om matematikens 

användning i vardagen. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar en 

tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika situationer (ibid.). Alla elever ska 

få möjlighet att utveckla just det här och det är elevernas lärande som ska vara syftet med 

undervisningen. Alla elever lär dock inte på samma sätt och alla har olika behov och 

förutsättningar vilket självklart påverkar lärarens sätt att planera, anpassa och arbeta. Alla 

elever, och i synnerhet de elever som är i svårigheter, har rätt till stimulans, handledning 

och särskilt stöd av läraren (Skolverket, 2016).  

Matematikundervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande 

kunskaper om bråk och bråkräkning. Eleverna ska utveckla en förståelse för del av helhet 

och del av antal, hur tal i bråkform förhåller sig till naturliga tal samt hur delarna kan 

benämnas och uttryckas i bråkform. Det här området i matematiken är en förutsättning för 

att kunna få en förståelse och utveckla kunskaper i bland annat procenträkning (Skolverket, 

2017).  

2.3 Bråk 

Ett tal i bråkform uttrycks a/b, där a kallas täljare och b kallas nämnare. Täljaren och 

nämnaren skiljs åt av ett bråkstreck (Kiselman & Mauwitz, 2008). Bråk kan exempelvis 

användas för att på ett exakt och enkelt sätt uttrycka resultatet av en division. Dessutom 

kan bråk användas för att uttrycka andelar av en mängd eller kvantitet (McIntosh, 2008). 

Ett tal kan betecknas på olika sätt med olika bråktal exempelvis kan talet 0,5 betecknas 

med bråktalen 
1

2
 eller 

3

6
. En förutsättning för att kunna räkna med bråk är att förstå själva 

bråkformen. Det är dessutom viktigt att få förståelse för att bråkuttrycket är delar av en 

helhet, där varje del är exakt lika stor (McIntosh, 2008). Bråk är dessutom ett relativt 

begrepp, vilket betyder att varje del enbart kan förstås i relation till helheten (Heiberg 

Solem, Alseth & Norberg, 2011).  
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Det finns fyra grundläggande aspekter inom bråk, enligt McIntosh (2008), som är 

viktiga för elever att förstå. Den första är, som tidigare nämnts, att alla delar måste vara 

lika stora för att kunna vara bråkdelar. Den andra och tredje aspekten handlar om nämnaren 

och täljaren i ett bråk. Nämnaren visar hur många delar helheten har delats i, medan täljaren 

visar hur många delar av helheten som finns. Den fjärde och sista grundläggande aspekten 

är att få förståelse för att ju större nämnaren är, desto mindre blir bråket. (ibid.)   

2.4 Svårigheter i att förstå bråk vs. matematiksvårigheter 

Sherman, Richardson och Yard (2009) framhåller att det kan vara svårt för de flesta elever 

i de yngre åldrarna att förstå rationella tal, det vill säga tal i bråkform. Elever är vana vid 

heltal och att då räkna med och förstå tal som representerar delar av en helhet och som inte 

följer samma mönster som heltal, kan bli svårt för dem (ibid.). Forskare menar dessutom 

att matematikundervisningen ibland ger eleverna otillräckligt med tid och möjlighet att 

utveckla en förståelse för vad bråk egentligen är (McIntosh, 2008; Heiberg Solem , Alseth 

& Norberg, 2011). Det kan sedan komplicera det för dem när de ska operera med de fyra 

räknesätten om de ingående talen är tal i bråkform, decimaltal eller procenttal (ibid.).  

Bentley och Bentley (2016) framhåller olika svårigheter inom matematikområdet bråk 

och olika vanliga misstag elever gör. De svårigheter som beskrivs är bland annat att addera 

eller subtrahera med tal i bråkform och att storleksordna tal i bråkform. Orsaken till de här 

olika svårigheterna, beskriver Bentley och Bentley (2016), kan dels vara brister i 

undervisningen, dels att förståelsen för tal i bråkforms olika delar och deras betydelse inte 

är tillräcklig hos eleverna. Svårigheter kan enligt forskning således grunda sig i 

undervisningens upplägg eller elevens svårighet i att förstå tal i bråkform och utföra olika 

operationer med tal i bråkform.  

Grunden till elevers svårigheter kan emellertid även varar olika matematiksvårigheter. 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (u.å.-a.) kan matematiksvårigheter 

delas in i de två kategorierna generella matematiksvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter. Generella matematiksvårigheter kan kopplas till att eleven har 

problem med lärandet även i andra ämnen. Eleven presterar ofta på en lägre, men jämn, 

nivå och behöver ofta mer tid på sig i lärandet (Adler, 2005). SPSM (u.å.-a) menar att det 

finns många olika bakgrundsfaktorer till generella matematiksvårigheter och menar att det 

ofta brister i den pedagogiken som eleverna möter i skolan. 
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Specifika matematiksvårigheter syftar till svårigheter med att hantera tal och 

antalsuppfattning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.-a.). Elever med specifika 

matematiksvårigheter visar ofta en ojämn förmåga och Jacobsson och Nilsson (2011) 

menar att det ofta brister i planeringsförmågan, den logiska förmågan samt förmågan att 

lösa enkla räkneoperationer. Specifika matematiksvårigheter kallas även ibland för 

dyskalkyli, och Adler (2005) framhåller att elever med just dyskalkyli presterar på en 

ojämn nivå. Eleverna kan ena stunden högprestera för att en stund senare inte klara av de 

mest grundläggande räkneoperationerna utan hjälp av fingerräkning. Adler (2005) menar 

att den största svårigheten för elever med dyskalkyli är att automatiskt kunna plocka fram 

lagrad information när den behövs.  

  Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns flera olika faktorer som 

påverkar elevernas matematiska kunnande. Elever kan vara i matematiksvårigheter av 

olika grad där undervisningen behöver och ska anpassas för att hjälpa eleverna i deras 

lärande. Fokus i den här studien är emellertid på elevers svårighet att förstå tal i bråkform.  

Undervisningen kan, enligt forskning, vara en avgörande faktor till elevers svårigheter 

inom, i det här fallet, bråk. Läraren har en betydande roll för att på bästa sätt förebygga 

och motverka elevers kända och vanliga svårigheter och missuppfattningar och ge eleverna 

möjlighet att utvecklas i sitt lärande.  

2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs arbeten om lärande, 

utveckling och språk där grundtanken är att kunskap växer ur samspel mellan individer. 

Lärande ses inom teorin som ett naturligt tillstånd och en del av mänsklig gemenskap där 

skolan ska bidra till att alla elever blir delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper. Två av 

teorins mest grundläggande begrepp är mediering och appropriering (Säljö, 2012). 

Mediering avser att människor använder materiella och språkliga redskap för att handla i 

och förstå omvärlden. Materiella eller fysiska redskap används för att verka och 

kommunicera i världen, som exempelvis tangentbord. Ett språkligt redskap används vid 

tänkande eller kommunikation och kan vara i form av exempelvis en symbol eller ett 

tecken(ibid.). I den här uppsatsen kopplas begreppet mediering till användandet av 

symboler vid tal i bråkform och bråkräkning. Det är dessutom en viktig del i 

undervisningen, att just ge eleverna förutsättningar att uttrycka tal i bråkform och då på ett 

sätt ge dem verktyg att använda för att utvecklas. 
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Det andra grundläggande begreppet, appropriering, innebär att människan lär sig bruka 

de här olika redskapen och förstår hur de medierar världen genom att exempelvis lära sig 

skriva eller rita (Säljö, 2012). Många av redskapen blir barnet bekant med och utvecklar i 

sin vardag i det dagliga samspelet. Det måste sedan kompletteras i skolan, det vill säga 

eleven behöver få möta begrepp och redskap som är mer abstrakta och kommer från 

vetenskapen. Det låter eleverna möta kunskaper och redskap som hjälper dem förstå en 

större del av världen, vilken är en av lärarens och undervisningens stora uppdrag (ibid.). 

Vygotskij betonar i sin teori att barnet är beroende av sin omgivning och stöd av vuxna för 

att begreppsliggöra världen. I min studie undersöker jag bland annat vilka anpassningar 

läraren behöver göra för att hjälpa och stötta eleven, vilket jag anser går att grunda i den 

här teorin. 

Ytterligare tongivande begrepp inom teorin är den proximala utvecklingszonen. Det här 

innebär att när en människa behärskar en färdighet eller ett begrepp, kan hen snart även 

behärska något nytt område. Kunskaper och färdigheter en människa besitter är således väl 

sammankopplade med kommande kunskaper och färdigheter. Den proximala 

utvecklingszonen är alltså övergången mellan två färdigheter, och Säljö (2012) menar att 

det är just i den här zonen som lärarens vägledning, i hur de olika redskap som tidigare 

beskrivits används, är betydande för elevernas lärande. Läraren hjälper eleverna att 

använda de redskap eleven redan besitter för att ta sig an nya delar inom området. Det här 

nya området, som eleverna till en början behöver stöttning av lärare för att klara av, 

kommer sedan eleven med hjälp av de olika redskap hen utvecklar kunna genomföra på 

egen hand (ibid.).  

Vid matematikområdet bråk, och självklart andra områden, är det alltså viktigt att 

läraren utgår från varje elevs förutsättningar och behov, där den proximala 

utvecklingszonen tas i beaktande. För att eleverna ska få möjlighet att utvecklas och lära, 

behöver lärare dessutom ge eleverna redskap och vägleda dem i hur redskapen används för 

att få förståelse för området bråk. Läraren spelar en betydande roll i elevers lärande och 

jag vill därför undersöka hur lärares arbete, kunskaper samt syn på elevers lärande och 

svårigheter ser ut, inom matematikområdet bråk.  
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3 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med studien är att undersöka hur 4 lärare resonerar om hur de stöttar elevers lärande 

inom matematikområdet bråk. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka är svårigheterna inom matematikområdet bråk, enligt lärarna? 

• Vilka kunskaper anser lärare att de behöver för att stötta elever i svårigheter? 

• Hur arbetar lärare med svårigheterna inom matematikområdet bråk? 
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4 Metod 

Metodavsnittet redogör för hur studien genomförts genom att beskriva 

undersökningsmetod, urval, genomförande samt hur det insamlade materialet har 

analyserats. Utöver det presenteras även de forskningsetiska principer studien utgår från. 

Studien har genomförts utifrån ett sociokulturellt perspektiv och PCK, med utgångspunkt 

i vad lärare kan och behöver göra för att utveckla elevernas lärande. 

4.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Det 

innebär att intervjuerna utgår från förberedda frågor, men att det under intervjuns gång kan 

ställas ytterligare frågor passande de samtalsämnen som uppstår (Bryman, 2011). Jag har 

vid mina intervjuer utgått från en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden utformades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket resulterade i att guiden blev indelad i tre 

kategorier (Bilaga 1). Utifrån de här kategorierna konstruerades sedan frågor som användes 

vid intervjuerna. Valet att utgå från kategorier när jag konstruerade frågorna, gjordes för 

att på ett tydligt sätt kunna koppla varje fråga till en kategori och därmed också till syftet 

med studien. Utöver frågorna i intervjuguiden ställdes även, under intervjuernas gång, 

passande följdfrågor. Följdfrågorna var av olika karaktär och ställdes ibland i syfte att få 

eller ge en förklaring, ibland för att få ett mer utvecklat svar, och ibland i syfte att föra 

intervjun vidare till nya samtalsämnen. 

4.2 Urval 

Urvalet vid de kvalitativa intervjuerna består av fyra grundskolelärare som undervisar 

matematik i årskurs 3. Jag valde att intervjua lärare eftersom jag utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och PCK vill undersöka lärares resonemang om svårigheter inom 

matematikområdet bråk och hur de anser att undervisningen ska utformas för att främja 

elevernas lärande. Lärarna i studien har olika lång yrkeserfarenhet, har olika stora 

elevgrupper samt olika sorters arbetsfördelning. Antalet lärare i studien beror på att jag 

aktivt valt att intervjua lärare från samma kommun. I kommunen finns det sju årskurs 3 

med fem lärare som undervisar i matematik. Fyra av de fem tillfrågade tackade ja till att 

intervjuas. Tre av lärarna arbetar på samma skola och undervisar i matematik i var sin 

årskurs 3. Den fjärde läraren arbetar på en annan skola i kommunen och undervisar i 

matematik i tre årskurs 3. Att lärarna skulle arbeta i samma årskurs var ett aktivt val då jag 
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ville att de medverkande lärarna skulle ha samma åldersgrupp i åtanke vid intervju. Val av 

årskurs gjordes av bekvämlighetsskäl då jag tidigare varit i kontakt med en av lärarna, som 

också kunde hänvisa mig till ytterligare lärare i årskurs 3. Lärarna i studien har 

slumpmässigt fått benämningarna L1, L2, L3 och L4.  

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt med de fyra lärarna vid fyra olika tillfällen. Två av 

intervjuerna genomfördes i ett mindre personalrum, då det var den enda lokal som var 

passande och ledig för just de tillfällena. De två andra intervjuerna genomfördes i avskilda 

grupprum. Både personalrum och grupprum var mycket passande, då vi vid intervjuerna 

kunde samtala avskilt utan att bli störda. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefons röstmemofunktion. Funktionen provades innan för att säkerställa bra 

ljudkvalitet på det inspelade materialet.  

   Varje intervju pågick i 15–20 minuter. Innan varje intervju fick läraren ta del av de 

forskningsetiska principer studien följer och fick dessutom läsa och skriva under ett 

samtyckesdokument (Bilaga 2). Som tidigare nämnts användes en intervjuguide som grund 

vid intervjuerna och utöver de frågorna ställdes också följdfrågor.  

Efter avslutad intervju transkriberades intervjun. Utifrån mitt uppgjorda intervjuschema 

kunde jag fokusera på en intervju och en transkribering per dag, vilket jag anser var 

fördelaktigt då jag vid ny intervju hade föregående avklarad.  

4.4 Analys av data  

Intervjuerna spelades in och materialet har sedan transkriberats. Det transkriberade 

materialet färgkodades sedan utifrån de tre kategorierna i intervjuguiden, för att på ett 

strukturerat sätt dela upp datamaterialet i olika delar inför analysarbetet. De tre 

kategorierna är, som tidigare nämnts, baserade på studiens frågeställningar för att kunna 

analysera det insamlade materialet med tydlig koppling till just studiens syfte och 

frågeställningar. Utgångspunkt var även i analysen det sociokulturella perspektivet och 

PCK, vilket medförde att fokus vid analysen av datamaterialet var på lärares arbete och 

anpassningar för att främja elevers lärande. När datamaterialet delats upp utifrån de tre 

kategorierna, analyserades varje kategori för sig på följande sätt: 
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Kategori 1: Svårigheterna 

Här analyserades data utifrån vilka svårigheter lärarna anser eleverna är i inom 

matematikområdet bråk. Här sammanställdes lärarnas olika resonemang och åsikter för att 

sedan jämföras med fokus på vilka svårigheterna är och varför lärarna tror att svårigheterna 

uppkommer. I ett första steg analyserades vilka svårigheter som lärarna anser är de 

vanligaste inom området bråk. Lärarnas olika resonemang jämfördes dels med varandra, 

dels med vad som skrivs fram i bakgrunden gällande just styrdokument och området bråk.  

Liknande resonemang om svårigheterna sorterades sedan samman för att i nästa steg 

analysera och jämföra lärarnas olika åsikter om uppkomsten av svårigheter. Vissa åsikter 

om vilka svårigheterna är, kunde exempelvis vara likande varandra, medan lärarnas tankar 

om anledningar till att de olika svårigheterna uppkommer kunde skilja sig åt.  

Ytterligare aspekt som analyserades under den här kategorin var lärarnas resonemang 

om vilka elever som är i svårigheter. I det här stegen av analysen jämfördes skillnader och 

likheter i lärarnas åsikter om vilka elever som är i svårigheter. 

 

Kategori 2: Kunskaperna 

I den här kategorin analyserades data utifrån vilka kunskaper lärarna anser är viktiga att ha 

för att på bästa sätt kunna hjälpa de elever som är i svårigheter. Här sammanställdes 

lärarnas olika resonemang och åsikter om hur deras olika kunskaper påverkar deras arbete 

vid stöttning och vägledning av elever i svårigheter. De jämfördes och analyserades sedan 

utifrån de olika aspekter av PCK som skrivs fram i bakgrunden. 

 

Kategori 3: Arbetet 

I det här steget analyserades lärarnas resonemang om vad de gör i sin undervisning för att 

ge alla elever möjlighet att lära om bråk. Här sammanställdes och jämfördes de olika 

tillvägagångsätten och anpassningarna lärarna ansågs sig göra. Sedan jämfördes, 

analyserades och kopplades även arbetssätten med det som skrivs fram i bakgrunden 

angående vad skolan och undervisningen ska bidra med för att ge alla elever möjlighet att 

utvecklas och lära.  

I den här kategorin analyserades dessutom hur lärarna låter eleverna redovisa och hur 

lärarna vet att eleverna lär sig respektive inte lär sig. Lärarnas olika tillvägagångssätt 

jämfördes och analyserades kopplat till det som skrivs fram i bakgrunden gällande 

svårigheter att förstå tal i bråkform och läroplanen.  



11 
 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Studien utgår från de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjanderkravet. De här principerna fick 

varje deltagare i intervjuerna ta del av innan påbörjad intervju. De fick utöver det även 

skriva under ett samtyckesdokument. 

Informationskravet innebär att deltagarna i intervjuerna skall ges information gällande 

studiens syfte, deras uppgift i studien samt villkor för deras deltagande. Det ska tydligt 

framgå att deltagandet är frivilligt och att intervjun kan avbrytas om deltagaren vill det 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Vid första kontakt med deltagarna fick de information om det 

ungefärliga syftet med studien samt att min önskan var att få intervjua dem (Bilaga 3). 

Lärarna blev genom samtyckesdokumenten tillfrågade om de vill deltaga i studien. De har 

dessutom blivit informerade om att har möjlighet att avbryta intervjun om de skulle vilja 

det.  

Samtyckeskravet innebär att jag som forskare måste få samtycke från de jag ska 

intervjua (Vetenskapsrådet, 2002). Innan varje påbörjad intervju fick varje deltagare skriva 

under ett samtyckesdokument (Bilaga 2).  

Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om de deltagande i 

studien ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att uppgifterna inte ska finnas 

tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Det betyder att allt insamlat 

ljudmaterial och anteckningar från intervjuerna förvaras endast oåtkomligt för obehöriga. 

Deltagarnas namn och skola förvaras även det oåtkomligt för obehöriga och ingår inte i 

studien.  

Sista principen, nyttjandekravet, innebär att alla insamlade uppgifter om deltagare 

endast får användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att det material jag 

får fram i min undersökning inte kommer användas i andra sammanhang där 

forskningsändamål inte är centralt. Efter godkänt arbete raderas alla ljudfiler och allt 

transkriberat material. 
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4.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier när man bedömer en studies kvalitet. 

Validitet är kopplat till trovärdighet och hur väl studien mäter det som avses mätas. 

(Bryman, 2011). Studiens syfte och frågeställningar har varit en viktig del under hela 

processen för att just uppnå så god validitet som möjligt. Utformning av intervjufrågor har 

haft sin utgångspunkt i studien syfte för att på ett tydligt sätt även kunna koppla det 

insamlade datamaterialet till studiens syfte. 

Reliabilitet är kopplat till resultatets tillförlitlighet, det vill säga huruvida resultatet av 

studien skulle vara likvärdigt om den skulle genomföras på nytt (Bryman, 2011). Vid 

kvalitativa studier går det ofta inte att anta att resultatet skulle varit detsamma om 

undersökningen gjort igen, eftersom det sällan går att återskapa samma miljöer för 

intervjuer. Om intervjuerna exempelvis skulle göras ytterligare gång, med andra lärare, 

anser jag att resultatet antagligen skulle ha liknande karaktär men ändå nya infallsvinklar, 

då det är de nya lärarnas resonemang och åsikter som undersöks. Ytterligare aspekt som 

kan ha inverkan på studien reliabilitet, är vilka frågor som ställts vid intervjuer och hur 

frågorna ställts. Jag har vid intervjuerna försökt ha ett neutralt förhållningssätt, men menar 

ändå att de frågor jag ställt, hur jag ställt dem samt mitt kroppsspråk kan ha påverkat 

deltagarnas svar. Valet att intervjua flera lärare gjordes för att öka tillförlitligheten och 

undvika vissa slumpmässiga eller tillfälliga resonemang och åsikter. 
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5 Resultat 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat som är uppdelat i tre huvudkategorier med 

utgångspunkt i elever svårigheter, lärares kunskaper samt lärares arbete.  

5.1 Svårigheter inom matematikområdet bråk 

Här presenteras dels lärares resonemang om vilka olika svårigheter som finns och varför 

de tror att det är just de delarna som är svåra, dels vilka elever det är som är i svårigheter 

med just matematikområdet bråk. 

Lärarnas resonemang om svårigheter inom matematikområdet bråk är både 

gemensamma och skilda. De åsikter som delas av flera lärare är svårigheter gällande del 

av antal. Några av lärarna anser dessutom att storleksordna bråk är en svårighet och en 

lärare menar att svårigheten ofta ligger i att eleverna fastnar i vad som ska delas upp. 

Elever har, enlig lärarna i studien, sällan svårigheter med att räkna med och förstå del 

av helhet, det vill säga när exempelvis en pizza ska delas upp i bråkdelar. Däremot har 

flera av lärarna åsikten att elever har svårare för att förstå och räkna med tal i bråkform 

kopplade till del av antal, där delar av ett antal ska delas upp i de ”nya” bråkdelarna. 

  

L2: […] ett bråktal behöver nödvändigtvis inte vara en pizza eller en tårta eller något 

annat som är runt eller fyrkantigt, utan det kan även vara 12 lakritsbåtar som ska delas 

upp på 3 barn och de ska få en tredjedel var. Det är svårt för dem att förstå att man även 

kan dela många saker i flera delar. 

 

L4: Och varför de kan delarna, till exempel dela, det har de ju med sig från förskolan 

tänker jag med att dela äpplen och så, det har de ju jobbat med, så den första nivån tänker 

jag att den har de haft med sig så många år, men sen delarna av ett antal det har man inte 

jobbat alls lika mycket med. Tänker jag. Utan det hoppet blir ganska stort och kanske inte 

gnuggas lika mycket heller. 

  

Utsagorna tyder på att lärarna anser att steget mellan del av helhet och del av antal är för 

stort för eleverna. Det är även något som bekräftas hos fler av lärarna i studien och många 

av lärarna menar att anledningen till att del av antal är svårt för eleverna är att det 

undervisas och arbetas för lite med det, men desto mer med del av helhet.    
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Som tidigare nämnts anser några av lärarna att storleksordning av bråk är en svårighet 

inom just det matematikområdet. 

 

L3: […] Svårigheten som kommer sen, det är att se att 1/10 är mindre än 1/3. Att det är 

delarna där som räknas. 

Intervjuare: Ja. Vad tänker du att det kan bero på? 

L3: 10 är ju större än 3. Sen att man sätter det inte i sammanhanget att det är ett bråktal. 

 

Läraren resonerar således att eleverna generaliserar utifrån sina kunskaper om heltal och 

har således inte har tillräcklig förståelse för tal i bråkforms olika delar och dess betydelse. 

Det bidrar då till svårigheter med att storleksordna bråk. Eleverna ser enbart till siffran i 

talet i bråkform och inte till var siffran är placerad och vad den placeringen har för 

betydelse för bråkets storlek. 

Den sista delen inom matematikområdet bråk som enligt en av lärarna ansågs vara svår 

för eleverna, är att förstå och anamma vad som ska delas upp. Läraren upplever att eleverna 

ofta ”fastnar” i vad det är som ska delas upp och måste, för att kunna göra beräkningar, se 

vad det är som ska delas upp. 

 

L2: […] de skulle dela upp ett glasspaket i fjärdedelar, och (eleven) kom inte vidare. och 

sen så gick jag fram och frågade såhär- Vad är problemet, sa jag, för fjärdedelar har du 

ju gjort förut. ”Ja, jag vet ju inte hur glasspaketet ser ut” (sa eleven). […] det har ju 

jättestor betydelse, i (elevens) värld då om det är ett Viennetta-paket eller om det var ett 

BigPack eller så. […] det är just det som jag tycker hela tiden återkommer så att säga, just 

det här, det är helheten man inte förstår. 

 

Läraren anser följaktligen att elever har svårt att visualisera och se helheten, vilket bidrar 

till att eleven har svårt att se att en helhet kan delas in i exempelvis fjärdedelar oavsett 

helhetens utseende eller form. 

Vilka elever det är som har svårt om matematikområdet bråk, råder det delade meningar 

om mellan de olika lärarna. Vissa lärare resonerar att ovanstående svårigheter är generella 

för alla elever, medan andra lärare anser att de elever som är i svårigheter inom andra 

områden i matematiken även är i svårigheter inom området bråk. En av lärarna resonerade 

följande om vilka elever det är som har svårt för området bråk: 
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L2: Nej generellt tycker jag att, att alla har svårt med bråk. Faktiskt. Det är ingenting… 

här kan vi inte ta ut starkare och svaga elever, utan alla har… alla tycker det är besvärligt, 

på ett eller annat sätt. 

 

Läraren bedömer alltså att området bråk generellt sett är ett svårt område i matematiken 

som alla elever kan ha svårt för. En annan lärare anser emellertid inte att området bråk är 

ett område i matematiken som är generellt svårt, men menar dock att storleksordning av 

bråk är något som generellt sett är svårt för alla elever. 

 

L1: […] Generellt tycker jag att.… alltså det här med ehh.. 
1

5
 och 

1

4
 - vilket är störst? Det 

är ju många som säger 
1

5
 när jag bara skriver upp  

1

5
 på tavlan till exempel. 

 

Utsagan visar att det generellt är så att eleverna inte har tillräcklig förståelse för tal i 

bråkforms olika delar och betydelse, vilket bidrar till att många elever är i svårigheter 

gällande storleksordning av bråk.  

Vissa av lärarna anser att de elever som är i svårigheter i andra områden av 

matematiken, även har svårt med området bråk. 

 

L1: […] framförallt det här med att se del av antal. […] Ah så de som har svårt med 

matematik har svårt att lära sig detta. 

 

L3: […] Så på något sätt tror jag man kan se ett mönster och är du svag rakt över i 

matematik, du kanske kan räkna rena tal men du har svårt med klockan eller vikt och 

längd, då tror jag … tycker jag att jag ser att man har svårigheter att förstå bråket också. 

 

Lärarnas resonerar således att elever som generellt är i svårigheter med matematiken, ofta 

även är i svårigheter med området bråk. En av lärarna menar emellertid att elever i 

svårigheter med området bråk, ofta kan ha lätt för andra områden inom matematiken som 

innehåller beräkning av rena tal. Däremot menar läraren att de här eleverna, som är i 

svårigheter med området bråk, ofta även är i svårigheter med andra områden i matematiken 

som inte innehåller beräkningar av tal, utan snarare avläsning och tolkning vid områden så 

som vikt, längd och tid. 
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Sammanfattningsvis kan då konstateras att lärare anser att elever är i svårigheter 

gällande del av antal, storleksordning av bråk samt förståelsen för vad som ska delas upp. 

Lärares resonemang om vilka elever det är som har svårt för området bråk är dock spridda. 

Vissa lärare anser att bråk generellt sett är ett svårt område inom matematiken, medan 

andra anser att det enbart är vissa delar i området bråk som är generellt svårt för eleverna. 

Ytterligare resonerar lärarna att elever som är i svårigheter med andra områden inom 

matematiken, även är i svårigheter gällande området bråk. 

5.2 Lärares kunskaper 

I det här avsnittet presenteras de kunskaper lärarna anser att de behöver för att kunna stötta 

och vägleda elever i svårigheter inom matematikområdet bråk. Avsnittet är uppdelat i 

lärares erfarenheter, eleverna och undervisningen. 

5.2.1 Lärares erfarenheter 

Den första kunskapsaspekten lärarna i studien anser som viktigt, för att stötta de elever 

som har svårt att förstå tal i bråkform, är erfarenhet. Flera av lärarna anser att erfarenhet 

är en viktig aspekt i deras egna kunskaper är, men också att deras erfarenhet kan generera 

i andra kunskaper. 

 

L1: Ah det är min erfarenhet, tror jag. Och från det att jag börja som lärare […]så börjar 

man väldigt styrt till att jobba i en mattebok och sånt. Å.. eh.. mina erfarenheter utav jobb 

med bråk och med alla andra moment man gör, gör att idag jobbar jag utan matteboken... 

jag har en mattebok, för eleverna tycker att det är roligt att ha mattebok. […] man lär sig 

och reflekterar över vad gick bra denna gången… vad gick bra förra gången… när jag ska 

göra bråket igen. Liksom jag kör inte samma… jag förnyar mig ganska mycket, tror jag, 

på det som jag tycker som inte varit bra. Sen hittar man ju bra grejer och dem står man ju 

fast vid. 

 

L3: Med erfarenhet så har jag sett att ta små steg och mina kunskaper där har blivit mycket 

bättre under de här 10 åren jag har jobbat. Att man har en högre förståelse att de inte ser 

matematiken eller bråk på samma sätt och att man då måste ta väldigt väldigt få, eller små 

steg. 
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En lärares erfarenhet är enligt studien något som växer fram under hens verksamma år i 

arbetet och något lärare alltid utgår från vid olika val i undervisningen och vid olika möten 

med elever. Genom mötet med olika elever och elevgrupper, utvecklas läraren och hens 

undervisning, för att just kunna stötta och vägleda alla elever på ett fungerande och givande 

sätt. 

 

L4: Men det är väl klart som i alla fall, och jag är ju också hyfsat nyutbildad, jag stöter ju 

på problem och barn med svårigheter lite för första gången och fick ställa sig och klia i 

huvudet och “å hur går vi vidare här? det når inte fram” och sådär. Så jag kan inte riktigt 

säga att jag “ah men precis det här skulle jag behöva”, utan man kommer ju i situationen 

och då får man lösa det då. Alltså så tänker jag. Ehm… 

 

Utsagorna visa att lärare känner att deras egna erfarenhet är mycket viktig för att möta 

elever som har svårt matematik och att det är något som hela tiden utvecklas genom möten 

med olika elever. Utifrån erfarenheterna utvecklar de sin undervisning för hitta vägar, 

arbetssätt och metoder för att stötta alla elever och i synnerhet de elever som har svårt med 

förståelsen för tal i bråkform. 

5.2.2 Förståelse för eleverna 

Flera av lärarna anser att kontakten med och förståelsen för eleverna är mycket viktigt för 

att på rätt sätt kunna möta, stötta och vägleda alla elever, och i synnerhet elever som har 

svårt att förstå i det här fallet tal i bråkform. 

 

L3: [...] Att man har en högre förståelse att de (eleverna) inte ser matematiken eller bråk 

på samma sätt och att man då måste ta väldigt väldigt få, eller små steg. 

 

L1: [...] Just det här med förståelsen för barn har jag ju märk, det är ju superviktigt. Att 

du har förståelsen för vad du gör. Du går inte vidare... det blir lätt så att man gör så i en 

bok att man går vidare bara för att man är färdig med ett kapitel och… då kanske de inte 

har hunnit lära sig det man vill riktigt va. [...]  jag pejlar av eleverna lite hur de tycker det 

går och liksom hur de känner och sådär. [...] jag har lärt mig det att förståelsen är ju det 

superviktigaste, inte hur mycket någon gör då va. 
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L4: Och sen så känner man eleverna så himla väl nu så man vet ju vilka man behöver gå 

till och man behöver diskutera med under lektionen. 

 

Utsagorna visar att förståelsen för hur elever lär och elevers förståelse för bråk är något 

som lärarna anser är mycket viktigt för att stötta eleverna och i synnerhet de elever som är 

i svårigheter. Vidare anser lärarna att det dessutom är viktigt att reflektera över sitt eget 

arbete och varför man väljer att göra vissa moment eller väljer att lägga upp sin 

undervisning på ett visst sätt, samt att undervisningen alltid ska utgå från elevernas 

kunskaper och förutsättningar. 

Ytterligare aspekt av lärares kunskaper som en av lärarna uppmärksammade var vikten 

av att kunna se vad det är som påverkar elevernas svårigheter. Läraren anser att det är av 

stor vikt att reflektera över om eleven i det här fallet har svårt att förstå tal i bråkform eller 

om eleven påverkas av sin omgivning och har svårt att koncentrera sig eller prestera. 

 

L3: Å, och att eh… faktiskt man kan se sånna som det tar tid för, då får man ju fundera… 

när de räknar eller jobba med bråk eller i allmänhet att vad är det som gör… är det något 

yttre som stör? Eller är det att det är svårt? För en del pucklar kan ju komma bara av att 

det är dåligt humör. Och en del pucklar, då får man ju verkligen- jaha du har… förstod du 

verkligen det här? Och så sitter man bredvid och så ser man- ja det här var svårt eller att 

nehe du var bara störd av någonting som hände. Att när jag sitter bredvid då kan du ju 

visa mig. Och där är det ju svårt att veta, en del kanske man… som ibland bara sitter bort 

tiden. Eh att man tänker på att man stannar upp där, man kanske inte bara ska tro att man 

är okoncentrerad, utan att man stannar upp, kollar har du förstått? Så. 

 

Läraren anser således att det är viktigt att reflektera över vad det är som påverkar eleven. 

Lärare behöver därför utgå från varför eleven är i svårigheter för att på bästa sätt kunna 

hjälpa, stötta och vägleda eleven i sitt lärande.  

5.2.3 Undervisningen 

Lärarna i studien anser att ytterligare viktig aspekt av deras kunskaper är att själv ha god 

grundförståelse för varje område, och i det här fallet bråk. En av lärarna resonerar att det 

är viktigt med tydlighet i undervisningen, vilket ställer krav på lärarens grundförståelse då 

det som förmedlas ska vara tydligt och korrekt. 
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L2: Framförallt måste jag ju va väldigt säker själv på vad, vad jag förmedlar. Ehm… och 

va tydlig med när något är rätt och fel. Till exempelvis så finns det… eh om man delar upp 

en cirkel i tredjedelar så finns det ju bara i princip ett sätt att göra det på. Men delar man 

upp en kvadrat i tredjedelar, så finns det ju några fler sätt, men du kan inte använda 

”cirkelprincipen” för att dela upp en kvadrat. [...] Ah, jag tänker… ja mina egna… min 

egen grundförståelse, måste ju ändå vara viktig i det jag förmedlar tänker jag. 

 

Följaktligen anser läraren att hens egen förståelse för bråk har betydelse för undervisningen 

och att det är viktigt att det som läraren förmedlar i undervisningen är tydligt och korrekt 

för att motverka och förebygga missuppfattningar.  

För att skapa en tydlighet i undervisningen som hjälper eleverna i sitt lärande, anser 

lärare i studien att det är viktigt att veta vilka metoder som är bra och användbara för alla 

elever men i synnerhet elever som har svårt att förstå tal i bråkform.  

 

L4: Eh men de som har kört in sig på att, förstår jag inte då ritar jag upp mitt problem, då 

tror jag de har lättare för det oavsett om man har kanske en mattesvårighet eller inte. 

 

L1: Men lär man in metoder för att lösa sådana problem genom att rita till exempel, upp 

problemen, så blir det genast mycket lättare. [...] jag visar metoderna för att lösa ¼ av 20 

för alla elever. Många elever i en klass snappar utan att rita det här men de svaga eleverna 

mår väldigt bra utav att kunna metoden att göra detta. 

 

Utsagan visar att lärarna anser att ”rita” är en metod som är mycket användbar vid arbete 

med bråk och i synnerhet för de elever som har svårt med området bråk. Senare i intervjun 

kommenterar lärare 1 dessutom att metoder är en viktig del i matematikens alla områden 

och pratar just här om olika metoders betydelse vid uppställning. 

 

L1: Metoder! Och det är metoder i olika sätt i matematiken är så väldigt viktigt. Att man 

… speciellt för de svaga eleverna… [...] Jag hade nationellt prov, just om det 

(uppställning), och de eleverna som är svaga de klarade det, de har lärt sig metoderna och 

löser det jättebra. Och då har de fått en bra förståelse. Och ett bra sätt att lösa dem på 

som fungerar jämt. 
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Utsagorna visar att lärarna resonerar att elever har väldig nytta av att kunna olika metoder 

för att lösa olika matematiska problem, och då i synnerhet de elever som har svårigheter 

att förstå olika delar i matematiken. Läraren menar att det är viktigt att eleverna, genom 

undervisningen, får med sig olika metoder för att lösa olika uppgifter, för att senare kunna 

ta sig an svårare matematik.  

Det är dessutom, enligt en av lärarna i studien, viktigt att som lärare kunna vara flexibel 

i sin undervisning, dels utifrån tidigare undervisningssituationer, dels utifrån elevers 

förutsättningar. 

 

L1: Och sen får man ändra, det vet ju alla lärare, att från lektion till lektion kanske man 

får byta. Sen jobbar jag så mycket i matematik så jag har ju fler än en klass också, så jag 

kan ju i min planering ändra från en lektion till en annan, det som jag ska göra bra… eller 

det jag ska göra samma pass i två klasser. Ser jag att någonting går lite fel i den ena 

klassen, så kan jag på vägen ändra lite- ”ah det där gör jag inte så, det gör jag på ett 

annat sätt”. det är ju också, liksom det kan ändras.. 

 

Läraren anser att sin förmåga att utvärdera undervisningen, är av stor vikt för att kunna 

utveckla och förbättra sin undervisning till kommande tillfällen. Lärare behöver kunna vara 

flexibla för att kunna utforma undervisningen på det sätt som gynnar eleverna i deras 

lärande. 

Sammanfattningsvis kan då konstateras att de kunskaper lärarna i studien anser behövs 

för att stötta elever i svårigheter inom matematikområdet bråk, kan delas in i tre aspekter: 

lärarnas erfarenheter, eleverna och undervisningen. Lärarna anser att deras erfarenheter 

påverkar de val som görs i undervisningen och att erfarenhet är en mycket viktig aspekt i 

deras kunskaper för att kunna stötta och vägleda alla elever, men i synnerhet elever i 

svårigheter. Ytterligare aspekt av kunskap som lärarna benämner som betydande i deras 

arbete med elever i svårigheter, är kunskapen, förståelsen och kontakten med eleverna. 

Lärarna anser att det är av stor vikt att ha förståelse för hur elever lär och deras förståelse 

för området bråk, för att kunna stötta dem på rätt sätt. Den sista aspekten av kunskap lärarna 

i studien anser är viktig för att stötta elever i svårigheter, är lärarnas egna kunskap om bråk, 

vilka metoder som är användbara samt förmågan att vara flexibel och kunna utvärdera sin 

undervisning.  
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5.3 Lärares arbete 

I det här avsnittet presenteras hur lärarna arbetar för att stötta elever som har svårigheter 

med området bråk, hur de låter eleverna redovisa sina kunskaper samt hur lärarna ser att 

elever lär sig respektive inte lär sig. 

5.3.1 Arbetet 

Hur lärarna i studien arbetar för att stötta och vägleda elever som har svårt att förstå tal i 

bråkform, ser olika ut. Det som är gemensamt för alla lärare är emellertid att de 

nivåanpassar undervisningen. Lärarna berättar om att deras undervisning ofta utgår från en 

grund, som alla elever få ta del av. Lärarna utgår sedan ifrån elevernas visade kunskaper 

och förståelse för att nivåanpassa resterande del av undervisningen utifrån elevernas 

förutsättningar.   

 

L1: tar vi bråket som vi pratar om nu så utgår jag ifrån en grund när jag startar upp och 

sen utgår jag efter första lektionen och sen har jag massor utav olika elever som man får 

lägga upp undervisningen för många. Eh jag visar metoderna för att lösa ¼ av 20 för alla 

elever. […] alltså man har ju olika planeringar för olika elevgrupper om man säger så- 

de lite starkare, de lite mellan och de lite svagare. Så man nivågrupperar ganska mycket. 

Men i början så startar jag med att lära ut samma grunder till alla […]. 

L4: Alla gjorde samma bas, kan man säga, i matteboken och arbetsblad och NOMP så vi 

hade lite olika varianter. Och då när vi rättade och gick runt, så såg vilka som hade svårt 

och då gjorde vi den åtgärden där att de som hade svårt var med (kollega) och fick lite 

extra gnuggning. 

 

Utsagorna visar att lärarna i studien nivåanpassar undervisningen på så vis att de elever 

som i det här fallet har svårt att förstå tal i bråkform, ibland får arbeta i mindre grupp. 

Arbetet i mindre grupp ser olika ut i de olika klasserna, men med syftet att stötta de elever 

som har svårt för området.  

 

L1: Alltså de i svårigheter i våran klass, turas vi ju om, jag och min kollega att… är det så 

att vi behöver ha extra genomgång med 5 elever på bråk som vi har, som inte har snappat 

riktigt. Ja då tar jag de 5 och så går jag ut ur klassrummet och så sitter vi i ett annat 
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klassrum och går igenom samma sak igen och tragglar lite va, så att de förstår. Medans 

kollegan är inne i klassen och så kör de, stegrar de vidare lite så. 

L2: Alltså de anpassningar vi gör i den här klassen är ju att vi, vi har en till en anpassning 

i så fall, eller mindre grupp. Och förhoppningsvis leder det ju till att man (eleven) kan 

ställa frågor om man inte förstår, eller repetition igen på någonting man behöver repetera. 

Eh, och repetition är ju alltid bra, tänker jag. Så förhoppningsvis så lär sig eleven bättre, 

men det är svårt att mäta. 

L4: Att det blir mer konkret material, långsamt (vid arbete i mindre grupp). Och särskilt 

med den gruppen jag har nu, så har jag många som inte kan gå för fort fram utan det måste 

liksom tas om och om igen och vänta in svar från dem för att det är inga rappa elever, utan 

de kanske har förståelsen men den… och då gäller det att vänta in dem. 

 

Arbetet i mindre grupp är en anpassning som således görs för att ge eleverna mer utrymme 

med läraren, då det är färre elever som kräver lärarens uppmärksamhet. Arbetet i de mindre 

grupperna anpassas dessutom med ett lägre tempo, repetition och konkret material.  

Utöver konkret material, anser dessutom en av lärarna i studien att praktiskt arbete och 

arbete med digitala verktyg är en anpassning som görs i syfte att stötta alla elevers, och i 

synnerhet de elever som har svårt att förstå tal i bråkform, lärande.  

 

Intervjuare: känner du att det är något annat du behöver ta in i din undervisning för att 

hjälpa eleverna? 

L3: Jag tycker jag har en väldigt varierad undervisning. Både blanda praktiskt arbete, det 

skulle man kunna göra mer utav. Men vanlig, att man även använder våra digitala verktyg 

vi har och ser på film, hitta mattefilmer, hitta exempel i verkligheten. Det är inte bara en 

genomgång på tavlan och sen nu gör ni de här sidorna i boken. Det har jag också, men 

jag blandar även in så jag försöker ha en väldigt varierad undervisning. Känns det själv 

som, sen vet jag inte vad mina elever tycker. 

[…] 

Intervjuare: Och hur tycker du att det sättet att arbeta påverkar eleverna? 

L3: Jag tycker inte att i den gruppen jag har nu, att jag har många som bara suckar och 

stönar när det är matte, utan de tycker det är roligt. Det, eh, det känner jag. Även de elever 
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som har det extra jobbigt, ser jag att…eh… den personen har inte gett upp, eller vad ska 

man säga. 

Att ha en varierad undervisning visar utsagan således kan bidra till en glädje för 

matematiken hos eleverna och att de olika arbetssätten och anpassningarna som görs stöttar 

eleverna i deras lärande. 

5.3.2 Redovisningsformer 

Hur lärarna i studien låter sina elever redovisa sina kunskaper, ser ganska lika ut. Alla fyra 

lärarna berättar om att de genom lektionsarbetet ser vad eleverna kan, eller i alla fall visar 

vad de kan. Situationer i undervisningen som kan användas som redovisningsformer är 

dels arbetet som sker i hela gruppen där eleverna får svara på lärarens och varandras frågor, 

dels elevernas enskilda arbete.  

Eleverna får möjlighet att redovisa sina kunskaper i helklass, genom att lösa olika 

uppgifter på tavlan och svara på frågor av olika slag på olika vis.  

 

L1: Och det kan va så att jag ritar upp nått exempel på tavlan och ber att någon går fram 

och löser. Och jag kan rita nått exempel på tavlan och […] om jag ställer en fråga till 

klassen så kan jag låta fem elever svara på detta. 

Intervjuare: Ah precis… 

L1: För att bekräfta. Den som svarar först kanske säger kanske rätt, men jag tar tre-fyra 

elever till, för att de också ska få en bekräftelse på att de har rätt. Den första eleven kanske 

svara fel, då svarar nästa rätt och så blir det lite fler som har rätt, då förstår den eleven 

(första)- ah!.. och så visar man då. […] Eh… kör ”no hands up”, […]. Då får man eleverna 

mer delaktiga, det vet du. Och de är så trygga i det så att, man utsätter ju ingen elev som 

man absolut vet inte förstår det, men då är det okej att säga pass. Och då får man med sig 

alla elever mycket mer och då måste de vara lite skärpta på.. eh vad ska svaret va här nu. 

Och inte bara de som räcker upp handen behöver vara skärpta utan man måste tänka lite 

mer där. 

 

Utsagan visar att läraren genom att ställa frågor till flera elever, får fler elever möjlighet 

att visa sina kunskaper och eleverna kan också hjälpa varandra att få en förståelse för 

området. Läraren använder sig av metoden ”no hands up”, vilket hen tycker fungerar bra 
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för att få alla elever mer delaktiga i undervisningen och för att skapa diskussioner och 

samtal där alla elever får möjlighet att bidra.  

En av lärarna berättade dessutom att hen ofta använder små whiteboard-tavlor där 

eleverna dels kan få svara på lärarens frågor enskilt, dels kan i par få svara på olika frågor 

utformat liknande EPA-metoden1.  

 

L3: De sitter stundtals ibland med sådana här vita små white boards och löser uppgifter 

två och två. Eh… och det tror jag på, att man får tänka lite själv, sen löser man tillsammans 

och så tittar vi gemensamt.  

 

Att eleverna först får tänka själva, sedan tillsammans i par och till sist redovisa sina 

lösningar för klassen, anser läraren är ett sätt att se elevernas visade kunskaper. Läraren 

menar emellertid att den här redovisningsformen inte ger hen möjlighet att se alla elevers 

kunskaper, då det enbart är några elever som får redovisa. Ytterligare redovisningsform 

läraren använder för att just kunna se alla elevers kunskaper är ”Kan du?”-sidor i 

läromedlet och olika diagnostester. 

 

L3: Ah egentligen sedan årskurs 1 på vårterminen har vi gjort de här diamantdiagnoserna, 

och tränat dem i att ibland måste man göra saker på tid. […] ”Kan du?”- sidorna får de 

ju visa mig enskilt, i den typen av boken vi har. 

 

Utsagan visar att läraren använder ovanstående form av redovisning, för att varje elev 

enskilt ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Läraren menar dessutom att 

diamantdiagnoser av olika slag är utmanande för eleverna, då de måste lösa olika uppgifter 

på en utsatt tid.  

En av lärarna anser emellertid att det allra bästa och mest givande sättet att låta eleverna 

redovisa sina kunskaper på är en till en-samtal med varje elev. Läraren menar att det är 

viktigt att samtala med eleverna för att verkligen få en bild av varje elevs förståelse för 

området.  

L4: Det är alltid när man kan få samtalet med dem, som det verkligen går in om de har 

förstått. För att det kan ju vara ett svar som är felaktigt men den har egentligen, eleven 

                                                 
1 EPA står för enskilt, par, alla, och är en undervisningsstrategi som syftar till att göra alla elever delaktiga. 

Eleverna får först fundera över en fråga eller ett påstående enskilt, sedan i par för att slutligen i helklass 

redovisa sina funderingar. 
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kanske egentligen har tänkt på ett sätt som inte jag riktigt förstår hur den tänkte. Eller 

missuppfatta frågan, det finns alla möjliga utrymmen för tolkning. Det är mycket lättare 

att sitta mitt emot eleven och samtala och se ja men kroppsspråk […] Det är mycket mer 

att man får, ah, helheten tänker jag.  

 

Utsagan visar på att läraren anser att man inte alltid kan se elevers kunskaper genom enbart 

en skriftlig redovisning eller lösning av en uppgift. Läraren menar således att samtal med 

eleverna är av stor vikt för att undvika olika tolkningar samt för att kunna se helheten av 

elevernas kunskaper. 

Just samtal med eleverna menar flera av lärarna är ett mycket givande sätt att låta 

eleverna visa sina kunskaper. En av lärarna använder sig ofta av ”förklara hur du tänker”- 

uppgifter där eleverna inte enbart ska lösa en uppgift, utan även beskriva sina tankegångar 

och hur hen kommit fram till sin lösning. 

 

L3: Jag tycker de är duktiga på att förklara hur de tänker när de löser någonting. Vare sig 

det är bråk eller över lag. Och det har jag varit väldigt noga med ända sedan årskurs 1 

att… eh… förklara hur du tänker! Svaret är inte det viktiga, det tar i sista ledet så att säga. 

Men hur tänker du? Hur gör du?  

 

Att eleverna får ”tvingas” berätta hur de tänker, anser läraren är ett mycket bra sätt att låta 

eleverna redovisa, dels på grund av att läraren får se elevens tankegångar, dels för att det 

är viktigt att eleverna får en förståelse för hur hen tänker när hen löser en uppgift. Läraren 

menar att genom att eleven får fundera över hur hen tänker, förstår eleven på ett djupare 

på plan hur uppgiften på bästa sätt löses.   

5.3.3 Lärandet 

Lärarna i studien hade alla svårt till en början att sätta ord på hur de ser och vet att deras 

elever lär sig. 

 

L1: Ah men alltså… jag vet inte hur jag ser det… 

L2: Det här hur man… ett intressant ämne som du var inne på just är det här hur vet man 

att eleven har förstått? Ehm 

L3: Jaa… jag vet inte, hur jag vet det.. 



26 
 

L4: hur man vet att de verkligen kan, det är ju någonting som… det är bra att du ställer 

den frågan för att… Hur gör jag egentligen?  

 

Utsagorna visar att lärarna behövde fundera över hur de vet att deras elever lär sig, men 

när de får tänka lite resonerar de väldigt lika. Flera av lärarna anser att de ser i det 

vardagliga arbetet huruvida eleverna lär sig eller inte och att eleverna tydligt med 

kroppsspråk, uppförande och blickar visar om de förstått och lärt sig eller inte. 

 

L1: Ah men alltså… jag vet inte hur jag ser det… men jag ser ju det på så sätt att eh… man 

ser det i ansiktet i uttrycket på dem att de börjar förstå. 

L3: Ja jag ser under tiden, och man märker, de kan ju säga att när vi börjar med 

någonting- åh vad svårt och ojojoj det här kommer aldrig gå. Och sen helt plötsligt, när 

de till exempel jobbar med det i NOMP eller i matteboken eller på något annat sätt, att 

jaha det här var ju inga svårigheter […] Så man ser i deras ögon. Gör man. 

L4: Eh så vet jag att det är en elev som ligger på bordet och inte gör någonting, då förstår 

jag att den här kan ju inte, här behöver vi ju få extra stöttning eller liksom sitta med hen 

och börja diskutera och få handledning liksom, liksom var är nivån- hur mycket ska jag 

hjälpa till här för att den känner att nu är jag på banan och förstår. Och då är ju det en 

viss typ av elev som jag känner väldigt väl, men när jag sen ser att den eleven är helt 

knäpptyst och sitter och jobbar, då förstår jag- aha nu förstår den eleven. […] Annars så 

ser jag det på dem, det är liksom pust och stön, jag vill inte, jag kan inte. De är ganska 

tydliga alltså, många av dem och där har jag ju fördelen att jag känt dem i många år, dem 

jag har nu, så. 

 

Utsagorna visar att lärarna i studien ser på deras elever huruvida de lär sig eller inte, i dels 

elevernas vardagliga arbete, dels elevernas kroppsspråk och blickar. Lärarna menar 

emellertid att det ibland kan vara svårt att veta om när de inte har lärt sig och att vissa 

elever kan ”slinka emellan”. 

 

L4: Jag vet att jag har missat någon elev som jag märkte nu på nationella provet, som vi 

inte hade fått med oss, som inte kunde, som jag trodde kunde. Och det är ju en elev som 

inte hörs och syns, som förmodligen har tittat på grannen en del och haft rätt i böckerna 

och vi har liksom inte… nej jag har inte observerat att den eleven inte kan. 
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L3: Sedan finns det de som kanske kan en del saker väldigt, men som halkar efter i någon 

annan del, problemlösning eller någonting sånt. Och där kan det bli att man kanske missar, 

för man har tänkt ”jo men han eller hon brukar kunna” och sen så upptäcker man att nej. 

 

Lärarna menar således att det ibland finns elever man tror har lärt sig och har förståelsen 

för ett område, men som det sedan visar sig inte alls är fallet. Lärarna menar därför att det 

är viktigt att vara uppmärksam och att låta eleverna redovisa sina kunskaper ofta och på 

olika vis för att kunna se varje elevs egna visade kunskaper.  

Sammanfattningsvis är nivåanpassningar således en anpassning som de flesta av lärarna 

i studien använder i sin undervisning. Nivåanpassningarna sker på olika vis och av olika 

anledningar för de olika lärarna. Några av lärarna anser att arbete i mindre grupp med lägre 

tempo och repetition är en anpassning som fungerar för just deras elever som är i 

svårigheter. Andra lärare anpassar med hjälp av konkret och praktiskt material för att stötta 

elever i svårigheter. En likhet som utsagorna visar är att alla lärare ofta brukar utgå från 

det grundläggande med alla elever, för att sedan nivåanpassa på olika sätt. 

Sammantaget går det dessutom att konstatera att lärarna i studien ofta genom det 

vardagliga lektionsarbetet låter eleverna redovisa sina kunskaper på olika vis. Det kan 

handla dels om arbete som sker i helklass där eleverna svarar och diskuterar lärarens och 

klasskamraternas frågor och påståenden på olika vis, dels om elevernas arbete enskilt eller 

tillsammans med läraren. 

Elevernas lärande och hur lärarna ser att eleverna lär sig kan sammanfattas med att det 

syns i elevernas kroppsspråk, uppförande och blickar. Lärarna i studien menar att det är 

viktigt att vara uppmärksam på alla elever, även de man tror har förstått, för att ingen elev 

ska missas.  
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6 Diskussion 

Det här avsnittet inleds med en metoddiskussion, där studiens metodval och empiriska 

insamling diskuteras. Diskussionsavsnittets andra del innehåller en resultatdiskussion där 

studiens resultat diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning och studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet avslutas med vilken betydelse studien har för framtida yrkesroll 

samt förslag till vidare forskning inom området.  

6.1 Metoddiskussion 

Utgångspunkt i studien är det sociokulturella perspektivet och PCK, med fokus på hur 

lärarens kunskaper och arbete påverkar elevernas lärande. Studiens bakgrund, metodval, 

intervjuguide, resultat och diskussion har sin utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Jag anser att även en enkätundersökning hade kunnat vara en fungerande 

datainsamlingsmetod. Om jag valt att använda mig av enkät hade eventuellt urvalet kunnat 

vara större med fler lärare. Däremot anser jag att valet av semistrukturerade intervjuer som 

metod för att samla in empiri var mycket passande för studiens syfte och teoretiska grund, 

då jag ville undersöka hur lärare resonerar om svårigheter med området bråk. Ytterligare 

fördelar jag ser med mitt metodval är att jag vid intervjuer kan ställa följdfrågor för att få 

djupare svar från lärarna och lärarna har även de möjlighet att ställa frågor till mig om 

något skulle vara oklart. Intervjuguide med intervjufrågor tillsammans med de följdfrågor 

som ställdes till lärarna i studien, bidrog till en förståelse för lärarnas tankar, resonemang 

och åsikter om arbetet med elever i svårigheter inom matematikområdet bråk. Jag anser 

dessutom att metodvalet gav mig ett rikt material att analysera.  

Studiens urval är någorlunda litet, med enbart fyra deltagande lärare. Urvalet hade 

kunnat utökas om jag valt att intervjua lärare från flera kommuner eller från en större 

kommun med fler matematiklärare i årskurs 3, vilket hade kunnat ge ett mer generaliserbart 

resultat. Jag anser att det finns både nackdelar och fördelar med att jag enbart intervjuat 

fyra lärare i studien. Det går å ena sidan inte att generalisera studiens resultat på grund av 

det få antalet medverkande lärare. Däremot anser jag å andra sidan att det få antalet lärare 

i studien gav mig möjlighet att ägna mycket tid till varje enskild intervju.    

Tre av de fyra medverkande lärarna i studien arbetar på samma skola och i samma 

arbetslag. De tre lärarna arbetar utan tvivel mycket tillsammans och på liknande sätt, vilket 

kan ha påverkat studiens resultat. Det fanns en önskan att alla medverkande lärare skulle 

arbeta i årskurs 3, vilket gjorde att urvalet består av tre lärare från samma skola. Jag ser 
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emellertid inga problem i urvalet, då lärarna ändå resonerade olika och deras olika tankar 

och åsikter kunde därför jämföras.  

Om jag valt att intervjua fler lärare, lärare i annan årskurs eller lärare får olika årskurser 

hade resultatet antagligen sett annorlunda ut. Jag anser dock att mitt val att intervjua lärare 

från samma årskurs, har varit bra för studien då lärarna har samma ålder på sina elever och 

då också liknande utgångspunkt. Lärarna i studien har dessutom olika långa 

yrkeserfarenhet, vilket jag anser som positivt för studiens resultat, då lärarnas olika 

erfarenheter kan påverka deras resonemang, åsikter och synsätt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det här avsnittet är utformat utifrån resultatavsnittets tre delar, för att på ett tydligt sätt 

kunna diskutera resultatets olika delar kopplat till tidigare forskning och studiens syfte. De 

tre avsnitten är svårigheter, lärares kunskaper samt lärares arbete.  

6.2.1 Svårigheter 

Lärare i studien anser att steget mellan del av helhet och del av antal blir alldeles för stort 

för eleverna. De anser dessutom att det arbetas allt för lite med del av antal och att det kan 

vara en bidragande faktor till att många elever har svårt med det området inom bråk. Enligt 

kursplanen för matematiks centrala innehåll (Skolverket, 2016) ska undervisningen bidra 

till att varje elev utvecklar förståelse för dels del av helhet, dels del av antal. I 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2016) 

behandlas emellertid enbart del av helhet. Jag ställer mig då frågande till om det faktum 

att del av antal inte finns med i kunskapskraven, kan bidra till att det inte får lika stort 

utrymme i bråkundervisningen som del av helhet får. I det centrala innehållet i kursplanen 

för matematik (Skolverket, 2016) finns således både del av helhet och del av antal med. 

Jag ställer mig då frågande till orsaken till det faktum att del av antal inte finns med i 

kunskapskraven fastän det finns med i det centrala innehållet. I del av helhet innefattas 

förvisso del av antal, eftersom antalet även är helheten. Jag undrar om det här kan vara 

orsaken till att det endast finns med del av helhet i kunskapskraven, och inte del av antal? 

Jag ställer mig då frågande till varför del av antal finns med över huvud taget i kursplanen 

för matematik, om det är så att del av antal ska innefattas i del av helhet. Jag anser att den 

här otydligheten med de olika begreppen och dess innebörd i de olika delarna av 

kursplanen för matematik, kan bidra till en osäkerhet hos lärare, vilket då kan vara en 

bidragande faktor till att del av helhet får större utrymme i undervisningen än del av antal. 
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Lärare i studien menar dessutom att eleverna ofta har grundförståelsen för del av helhet 

med sig från förskolan. Jag undrar om en bidragande faktor till svårigheterna kan vara att 

eleverna enbart får möta del av helhet i de tidiga åldrarna, och att det sedan blir ett för stort 

steg när de sedan möter del av antal?  

Ytterligare svårighet lärarna i studien anser att många elever har inom just 

matematikområdet bråk, är att storleksordna tal i bråkform, vilket stämmer överens med 

vad Bentley och Bentleys (2016) framhåller om de vanligaste och kända svårigheterna 

inom området. Lärarna i studien resonerar dessutom, liknande Bentley och Bentley (2016), 

att orsaken till att eleverna har svårt att storleksordna tal i bråkform, ofta ligger i otillräcklig 

förståelse för tal i bråkforms olika delar och deras betydelse. Jag anser det därför relevant 

att anta att undervisningen bör på ett tydligt sett behandla tal i bråkforms olika delars 

betydelse, för att just förebygga eller motverka elevers olika missuppfattningar om 

storleksordning av tal i bråkform. 

Som presenterat i bakgrunden av studien är KCS en aspekt inom PCK, som innebär 

lärares kombinerade kunskap om matematik och elever (Loewenberg Ball et al., 2008). Jag 

anser det relevant att anta att den kunskap lärarna i studien visar genom att resonera om de 

olika svårigheterna, går att jämföra med KCS som innebär att läraren kan förutse och 

upptäcka elevers olika uppfattningar och missuppfattningar inom ett ämne. Lärarna i 

studien visar förmågan att förutse hur eleverna tänker och vad som är svårt respektive lätt 

för eleverna. De resonerar om svårigheterna inom matematikområdet bråk och varför de 

tror att de olika svårigheterna uppkommer.  

Lärarna i studien har liknande åsikter gällande vad som är svårt inom matematikområdet 

bråk, men resonerar emellertid olika om vilka det är som är i svårigheter med området. Jag 

ställer mig frågande till varför lärarna resonerar så olika om det här, när de har snarlika 

tankar och åsikter om vilka svårigheterna är, och undrar om det kan bero på att lärarna 

undervisar på olika vis? Olika forskare framhåller (McIntosh, 2008; Heiberg Solem , 

Alseth & Norberg, 2011), som beskrivet i bakgrunden, att undervisningen ibland ger 

eleverna för lite tid och möjlighet att utveckla en förståelse för bråk. Lärarna i studien 

undervisar på olika vis och lägger olika mycket tid på området bråk, vilken jag anser därför 

kan vara en anledning till att lärarna ser olika på och resonerar olika om de elever som är 

i svårigheter. 
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6.2.2 Lärares kunskaper 

Som beskrivet i bakgrunden finns det två aspekter inom PCK, KCS och KCT. De här 

aspekterna kommer följande diskuteras med utgångspunkt i de kunskaper lärarna i studien 

anser är viktiga för att stötta och vägleda elever i svårigheter.  

KCS innebär lärarens kombinerade kunskap om matematik, i det här fallet området 

bråk, och elever. Lärarna i studien anser att förståelsen för eleverna, och deras uppfattning 

av bråk, är mycket viktig för att kunna stötta och vägleda dem i deras lärande. Park och 

Oliver (2007) framhåller vikten av att lärares val och beslut ska grunda sig i elevers tankar, 

förmågor och intressen, vilket tydligt framkommer i studiens resultat. Lärarna i studien 

menar att de anpassar och arbetar i sin undervisning utifrån eleverna för att just stötta dem, 

vilket jag anser visar på att lärarnas KCS, och indirekt PCK, påverkar deras arbete med 

elever i svårigheter.  

KCT innebär lärarens kombinerade kunskap om matematik och undervisning, således 

lärares kunskaper om hur undervisningen kan utformas för att främja elevernas lärande. 

Lärarna i studien anser att verktyg och metoder av olika slag, är viktiga inom matematiken. 

Att kunna behärska olika verktyg och metoder för att beskriva, förklara och förutsäga olika 

företeelser, skrivs fram i kursplanen för matematik (Skolverket, 2016). Därför anser jag att 

det är av stor vikt att lärare stöttar elever i användandet av olika verktyg och metoder inom 

matematiken, för att ge dem möjlighet att lära och utveckla de förmågor som skrivs fram i 

kursplanen (Skolverket, 2016). De olika verktygen och metoderna ska finns till som stöd 

och stöttning för alla elever, men är i synnerhet mycket viktiga för de elever som har svårt 

för matematiken, menar lärarna i studien. Tongivande begrepp inom den sociokulturella 

teorin, som studien grundar sig i, är bland andra mediering och den proximala 

utvecklingszoonen (Säljö, 2012), vilka presenteras och beskrivs i studiens bakgrund. Jag 

anser att de metoder och verktyg lärarna ser som viktiga för elevers lärande, går att koppla 

till de här sociokulturella begreppen. Lärarna anser att det är de som ska ”ge” eleverna de 

olika metoderna och lära dem att hantera dem, för att eleverna senare ska kunna använda 

dem på egen hand i andra sammanhang och vid andra sorters problem. Lärarnas stöttning 

och vägledning är något som genomgående alla lärare anser är av stor vikt vid elevers 

lärande och i synnerhet vid möten med elever i svårigheter.   

En av lärarna i studien påpekade att det är viktigt att som lärare ha kunskap om och se 

till vad det är som kan påverka elevers svårigheter. Är det alltid just svårigheter eller kan 

det vara yttre påverkan? Elevers svårigheter kan, enligt Adler (2005), vara kopplade till 

känslomässiga blockeringar, vilka sällan hjälps av olika anpassningar i undervisningen. 
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Jag anser det här som ett tydligt tecken på att lärare, precis som en av dem i studien nämner, 

behöver vara uppmärksamma på just anledningen och grunden till de svårigheter eleverna 

är i för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta dem.  

6.2.3 Lärares arbete 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) har alla elever rätt till handledning, stimulans och 

stöd av läraren. Jag ställer mig frågande till huruvida lärarna i studiens arbete präglas av 

det ovanstående. Lärarna i studien arbetar på ett varierat sätt med bland annat 

nivåanpassning, konkret material, praktiskt arbete och digitala hjälpmedel. Att som lärare 

skapa varierande, anpassningsbar och utvecklande undervisning utifrån sina kunskaper, 

ingår i hens PCK. Jag anser det relevant att anta att lärarna i studien använder sina olika 

kunskaper för att just skapa en så utvecklande och lärorik undervisning som möjligt, där 

alla elever får möjlighet till handledning, stöd och stimulans, för att just möjliggöra lärande 

för alla elever. 

Lärarna i studien hade svårt till en början att beskriva hur de vet att deras elever lär sig. 

Jag ställer mig frågande till vad det kan bero på. Jag undrar om det kan vara så att det är 

en så vardaglig del i deras arbete att ta reda på vad eleverna kan och vad de lär sig, att det 

i en intervju var svårt för dem att uttrycka sig om hur de ser att eleverna lär sig? Med 

utgångspunkt i studiens resultat, anser jag det relevant att anta att lärarna visst ser och vet 

när eleverna lär sig, men att det emellertid kan vara svårt för dem att sätt ord på hur och 

när.  

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att resultatet av studien visar dels vilka 

svårigheterna är och vilka elever som är i svårigheter, dels att lärares olika kunskaper om 

svårigheter, elever och undervisning, har stor påverkan på hur stöttning och vägledning för 

elever i svårigheter ser ut. Utan förståelse för eleverna, menar lärarna i studien, är det svårt 

att förstå deras svårigheter på djupet. Lärarens förståelse för sitt eget arbete och varför 

olika val görs, påverkar även det hur läraren möter och ser på elever i svårigheter. Lärare 

behöver utvärdera sin undervisning och reflektera över de olika val som görs, för att på 

bästa sätt stötta elever i svårigheter. Lärare arbetar nivåanpassat och varierat för att utifrån 

varje elevs förutsättningar möta och stötta dem i deras utveckling och lärande.  
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6.2.4 Framtida yrkesroll och fortsatt forskning 

Jag anser att studiens arbetsprocess har varit givande för min professionella utveckling och 

min framtida yrkesroll. Jag har fått erfarenheter om vilka de vanligt förekommande 

missuppfattningarna och svårigheterna är inom matematikområdet bråk och hur man som 

lärare kan arbeta och anpassa i sin undervisning för att stötta sina elever. Det anser jag att 

jag i framtiden kan ha stor användning för i min yrkesprofession. Lärarna i studien visar 

tydligt på att undervisningen måste utgå från varje elevs förmågor och förutsättningar, 

vilket jag tar med mig. De anpassningar och arbetssätt lärarna i studien använder för att 

stötta sina elever, tar jag med mig in i framtida yrkesroll, med vetskapen om att de 

anpassningar jag kommer använda i min undervisning, alltid ska utgå från just de elever 

jag möter och deras olika förutsättningar och behov. 

Jag har dessutom erfarit och fått förståelse för vikten av att reflektera över sina egna 

kunskaper som lärare och utvärdera de val som görs i undervisningen, för att på bästa sätt 

kunna stötta och vägleda alla elever i deras lärande.  

Jag anser att det skulle vara intressant i att fortsatt forskning jämföra lärarna i den här 

studiens resonemang och åsikter om svårigheterna med hur elevernas svårigheter yttrar sig 

i praktiken. Utifrån lärarnas resonemang om svårigheterna, skulle olika uppgifter kunna 

utformas som elever får lösa, för att just undersöka hur svårigheterna yttrar sig i praktiken 

och då också jämföra elevernas visade kunskaper och svårigheter med lärarnas 

resonemang.  

Ytterligare intressant forskning skulle kunna vara att undersöka hur de olika 

anpassningar och arbetssätt, lärarna i den här studien använder, påverkar elevernas lärande 

på olika vis. Det skulle vara intressant att då exempelvis undersöka hur nivåanpassningar 

görs och av vilka skäl och på vilka grunder samt hur de anpassningarna påverkar elevernas 

lärande. Utöver det skulle det dessutom vara av intresse att undersöka hur elevers lärande 

påverkas om arbetet sker i helklass eller mindre grupp. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de lärare som har deltagit i studien. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Svårigheterna Vilka är svårigheterna? 

 

• Vilka svårigheter ser du eleverna 

har med området bråk i 

matematiken? 

• Vad är det inom området bråk som 

gör att det är svårt för eleverna? 

• Varför tror du att just dessa är 

svårigheterna? 

  

Vilka är det som är i svårigheter?  

• Vilka elever är det som har 

svårigheter med området bråk? 

• Hur kan du koppla dessa 

svårigheter eleverna har inom just 

bråk, till andra svårigheter inom 

matematiken? 

Kunskaperna • Vad känner du att du som lärare 

behöver för kunskaper för att 

hjälpa dessa elever som är i 

svårigheter? 

Arbetet ·        Arbete 

• Vad behöver du tänka på i 

planering och genomförande av 

undervisningen för att anpassa för 

alla elever? 

• Hur arbetar du med elever i 

svårigheter kopplade till området 

bråk? 



 

 

• Vilka anpassningar gör du? 

• Varför gör du just dessa 

anpassningar? 

Redovisningsformer 

• Hur visar eleverna kunskaper i bråk 

efter din undervisning? 

• Hur vet du att eleverna lär sig? 

• På vilket sätt påverkar de 

anpassningar du gör, elevernas 

lärande? Och hur kan du se 

påverkan? 

ds 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 Samtyckesdokument 

Samtyckeskrav 

Jag har informerats om undersökningen och blivit informerad om de forskningsetiska 

principer undersökningen följer. Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen. 

 

Jag är medveten om att: 

• min medverkan i undersökningen är frivillig och jag kan avbryta mitt 

deltagande när som helst.  

• intervjuerna kommer att dokumenteras i form av ljudinspelning och 

anteckningar för att sedan transkriberas. 

• materialet kommer endast användas i syfte att genomföra den här studien. 

• ljudinspelning, anteckningar och transkribering raderas då examensarbetet är 

godkänt.  

• alla uppgifter kring deltagare och skola är konfidentiella och skyddade.  

  

 

 JA, jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

NEJ, jag samtycker inte till att delta i studien.  

 

 

 

______________________________________________  

Underskrift 

 

______________________________________________ 

Datum 



 

 

Bilaga 3 Informationsbrev till lärare 

Hej! 

Jag håller just nu på med min C-uppsats och har för avsikt att undersöka elevers svårigheter 

inom matematik. Jag undrar om det finns möjlighet att jag kommer till (skolans namn) 

någon gång nästa vecka för att intervjua dig och ställa några frågor angående elevers 

svårigheter i matematik.  

Du får gärna höra av dig om och i så fall när det skulle passa dig! 

Tacksam för svar! 

Mvh Maja Burman 

 

 

 

 


