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Abstrakt 
Denna kvalitativa forskningsrapport fokuserar på elever med fallenhet för matematik 

och vad de anser om olika typer av matematiska uppgifter, vilka representationsformer 

de använder när de löser matematiska uppgifter, samt vad de tycker om interaktion med 

andra elever. Litteraturbakgrunden är delvis baserad på vad som framkom i 

Självständigt 1 angående elever med fallenhet för matematik och 

problemlösningsuppgifters möjliga påverkan på dessa, men innehåller även beskrivning 

av olika sorters matematikuppgifter och en beskrivning av begreppet motivation. För att 

svara på studiens tre frågeställningar valdes fyra elever med fallenhet för matematik ut 

som studieobjekt. Till den första frågeställningen används ett begreppsligt ramverk 

innehållande matematiska representationsformer och för att svara på de två resterande 

frågeställningarna i studien valdes ett fenomenologiskt perspektiv med inspiration från 

IPA-metoden och Giorgis analysmetod. Resultatet i studien visar att elever med 

fallenhet mestadels använder sig av symboler som representationsform och att de blir 

motiverade av problemlösningsuppgifter. Utifrån val av arbetssätt spelar den sociala 

aspekten en stor roll, vilket ledde till att det inte gick att  genrealisera ett prefererat 

arbetssätt. Dock framkom det att eleverna föredrog en homogen sammarbetspartner i 

den bemärkelse att de skulle befinna sig på en liknande matematisk kunskapsnivå.   

 

Nyckelord 
Fallenhet, matematik, problemlösning, fermiproblem, representationsformer, 

motivation, interatktion 

 

Tack till 
Ett stort tack riktas till vår handledare Hanna Palmér på Linnéuniversitetet som har stått 

ut med alla frågor och spontana besök under studiens gång. Tack riktas även till 

opponeringsgruppen som har bidragit med givande feedback och stöttning under hela 

arbetsprocessen. Vi vill även passa på att tacka lärare och elever som har tagit sig tid att 

vara med i undersökningen, samt pizzeria Maestro som sponsrade med pizzakartonger 

till det laborativa materialet.   
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1 Inledning 
 

Lektionen börjar i sedvanlig ordning med en enkel hälsningsfras följt av inhämtande av 

diverse material för att kunna genomföra de kommande 40 minuterna. Mattebok, 

räknehäfte, penna och suddgummi inhämtas och eleverna sätter sig därefter med 

händerna på bordet och ögonen riktade mot tavlan. Läraren skriver en uppgift om kort 

division på tavlan och vill att samtliga elever ska tänka ut ett svar. Vissa elever löser 

uppgiften med en överslagsberäkning, andra behöver lite extra tid på sig medan övriga 

elever löser den med en algoritm. Men inte Ludwig. Han ligger med huvudet på bordet 

och drömmer sig bort till högstadiet och gymnasiet. Där löser eleverna ekvationer med 

hjälp av variabler och studerar sambandet mellan olika vinklar i en triangel, 

trigonometri. Det har hans morbror sagt. Efter ett tag uppmärksammar läraren Ludwigs 

ointresse, varpå han säger att han redan kan detta och vill få uppgifter som utmanar och 

motiverar honom. Genomgången avslutas kort därefter, läraren hjälper de elever som 

har svårigheter för arbetsområdet och Ludwig får arbeta vidare i 6:ans mattebok som 

enligt han själv är: “Samma sak, men andra bilder”. 

 

Hur individanpassad är egentligen undervisningen när den mest begåvade eleven ligger 

med huvudet på bordet i väntan på att genomgången ska avslutas? Skolan ska vara till 

för alla, oavsett kunskapsnivå, genus, kulturell- och  socioekonomisk bakgrund eller 

andra skiljaktigheter som särskiljer den individuella eleven. Med fokus på den stora 

kunskapsklyfta  som återfinns i ett klassrum är det av betydelse att individanpassa 

undervisningen så att samtliga elever främjas, oavsett om eleven anses vara hög- eller 

lågpresterande i ett eller flera ämnen (Skolverket, 2011).  

 

Denna studie kommer i likhet med Självständigt arbete 1 (Bergfors & Stark, 2017) 

inrikta sig på elever med matematisk fallenhet, elever likt Ludwig. Fokus kommer ligga 

på frågor angående motivation och val av representationsformer hos dessa elever, 

samtidigt som deras tankar kring arbetssätt som inkluderar interaktion med andra elever 

kommer synliggöras och analyseras. Utifrån resultatet i självständigt arbete 1 framkom 

ovanstående aspekt, med fokus på interaktion, som en svaghet hos dessa elever 

(Bergfors & Stark, 2017). En ovilja till samarbete visade sig vara kärnan till den 

bristande samarbetsförmågan (Bergfors & Stark, 2017), vilket framkallade en vilja  att 

verifiera och eventuellt analysera denna teori. Stämmer det att elever med fallenhet för 

matematik besitter samarbetssvårigheter och vad beror det isåfall på? 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att identifiera hur elever med fallenhet för matematik arbetar med 

olika typer av uppgifter, främst problemlösningsuppgifter, samt att åskådliggöra dessa 

elevers uppfattningar om matematikundervisning med fokus på motivation och 

samarbete.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

Vilka representationsformer använder eleverna när de löser olika typer av 

matematikuppgifter och varför använder de just dessa? 

 

Vilken typ av uppgifter motiverar dessa elever? 

 

Hur ser dessa elever på arbetssätt som inkluderar interaktion med andra elever? 
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3  Litteraturbakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning inom ämnet. Under rubriken Elever med 

fallenhet sammanfattas den systematiska litteraturöversikt som genomfördes av 

undertecknade i självständigt arbete 1, angående elever med fallenhet för matematik. 

Därefter sammanfattas problemlösningsuppgifter likt tidigare nämnt avsnitt och sist 

beskrivs resultatet från den systematiska litteraturöversikten. Slutligen lyfts tidigare 

forskning, som inte använts i självständigt arbete 1, fram angående motivation och olika 

typer av matematikuppgifter. Under avsnittet motivation framförs forskning angående 

begreppets innebörd och betydelse. Därefter följer ett avsnitt med olika sorters uppgifter 

där problemlösnings-, rutin- och textuppgifter beskrivs. 

 

3.1 Elever med fallenhet 
 

Detta arbete utgår ifrån den systematiska litteraturöversikt som genomfördes av 

författarna i självständigt arbete 1 (Bergfors & Stark, 2017). I likhet med det arbetet 

kommer särskilt begåvade elever inom matematik i denna studie att betecknas som 

elever med fallenhet för matematik. Anledningen till att valet föll på denna beteckning 

var på grund av att det var den vanligast förekommande benämningen för den typen av 

elev bland tidigare forskning. Nedan sammanfattas resultatet från den systematiska 

litteraturstudien vilken, förutom elever med fallenhet, även fokuserar på problemlösning 

i matematik. 

 

Det finns mängder av beskrivningar på vilka egenskaper elever med fallenhet för 

matematik besitter. Litteraturstudien visar att nyfikenhet, motivation, kreativitet, 

matematiskt skicklighet och att de helst arbetar själva, är utmärkande drag hos elever 

med fallenhet för matematik (Pettersson, 2008; Pettersson, 2011). Enligt Krutetskii 

(1976) finns nio utmärkande drag hos elever med fallenhet för matematik och denna del 

av hans forskning har lagt grunden till stora delar av senare forskning i ämnet. Hans 

utmärkande drag kan sammanfattas till tre kategoriseringar där egenskaperna faller in 

under och dessa är att insamla matematisk information, bearbeta matematisk 

information och bevara matematisk information (Pettersson, 2008).  

 

Litteraturstudien synliggör både skillnader och likheter bland forskning som skett inom 

området. Sheffields (2003) forskning framgår i studien och den påminner om 

Krutetskiis forskning angående deras syfte att hitta utmärkande drag hos elever med 

fallenhet för matematik och även de bådas resultat vilka de utmärkande dragen är 

påminner i stor utsträckning om varandra. Hennes framtagna drag kan sammanfattas till 

fyra kategoriseringar och dessa är att elever ska besitta ett matematiskt sinne och att de 

ska ha ett sinne för matematisk formalisering och generalisering. Elever med fallenhet 

för matematik ska även vara matematiskt kreativa och vara matematiskt nyfikna och 

uthålliga.  

 

Winner (1999), däremot, skiljer sig från de tidigare nämnda forskarna sett till resultat. 

Hon menar att elever med fallenhet för matematik lär sig matematik fortare än 

normalbegåvade elever och detta kallar hon för brådmogenhet. Winner beskriver att 

denna typ av elever kan ta till sig kunskap på ett mer kvalitativt sätt än en 

normalbegåvad elev kan och menar att de envisas med att gå i sin egen takt. I 

litteraturstudien framgår det att Mellroth m.fl. (2016) anser att denna förmåga gör det 

tydligare för en åskådare att särskilja om en elev är högpresterande eller om den har 
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fallenhet för matematik. Den tredje och sista av Winners (1999) förmågor är en rasande 

iver att behärska, vilket hon förklarar som viljan och motivationen till att lära. 

 

Litteraturstudien riktade även in sig på att lyfta fram sociala faktorer som påverkar 

elever med fallenhet. Familjen, klassrummet och vänner är tre bidragande sociala 

faktorer som påverkar denna typ av elev. De har däremot olika stor inverkan på elever 

eftersom alla elever med fallenhet för matematik inte är lika och ska därför inte placeras 

i samma fack (Pettersson 2011). Inom området med sociala faktorer är Bloom (1985) en 

förgrundsperson och han identifierade flera sociala utmärkande drag hos elever med 

fallenhet för matematik. Det drag som framkom tydligast var att elever med fallenhet 

för matematik var mer nyfikna i tidig ålder än vad en normalbegåvad elev var i samma 

ålder. Ett annat utmärkande drag som Bloom beskriver är att elever med fallenhet 

föredrar att genomföra aktiviteter själva och undviker därmed att arbeta i par eller 

grupp. 

 

3.2 Problemlösningsuppgifter 
 

Gällande problemlösningsuppgifter visar litteraturstudien att det krävs vissa kriterier 

hos en uppgift för att den ska få benämningen problemlösningsuppgift (Bergfors & 

Stark, 2017). Enligt Taflin (2007) krävs det att personen som angriper en 

problemlösningsuppgift inte direkt kan bestämma metod för att nå svaret. Det vill säga 

att en noggrann granskning av uppgiften måste ske för att hitta en lämplig metod. Hon 

menar även att en uppgift bara är ett problem om angriparen behöver anstränga sig för 

att lösa uppgiften. Motsatsen till en problemlösningsuppgift är en rutinuppgift. I en 

sådan uppgift är metodvalet självklart vid första anblick vilket gör det enkelt för 

angriparen, så länge denne kan utföra metoden. 

 

Taflin (2007), Pettersson (2011) och Sheffield (2003) beskriver att det är elevens 

förkunskaper som bestämmer om en uppgift är en problemlösningsuppgift. En 

problemlösningsuppgift för en elev behöver inte vara ett problem för en annan. Detta 

beror på tidigare nämnd information, att en problemlösningsuppgift enbart är ett 

problem om problemlösaren vid första anblick inte ser en given lösningsmetod. Taflin 

(2007) menar att det är lärarens skyldighet att ge elever lämpliga problem som 

motiverar elever med fallenhet för matematik.  

 

I Litteraturstudien framkom det flera olika typer av problemlösningsuppgifter där den 

typ av problem som flest forskare hänvisar till som användbara är rika problem. För att 

klassas som ett rikt problem ska uppgiften vara utmanande och det ska finnas fler än en 

lösningsstrategi för att komma fram till svaret (Taflin, 2007). Sheffield (2003) lyfter 

kritiska aspekter med problemlösning belyser betydelsen av att läraren väljer rätt typ av 

rikt problem till eleverna. Ges rätt typ av uppgift motiveras eleverna och i sin tur 

utvecklas den matematiska förmågan hos dem. 

 

Vid arbete med problemlösningsuppgifter får elever chansen att utveckla flera 

matematiska förmågor. Framförallt har det genom litteraturstudien framkommit att det 

logiska tänkandet utvecklas vid problemlösning. Ahlström (1996) förklarar att elevernas 

analysförmåga, förmåga att upptäcka samband, kreativitet och tålamod utvecklas vid 

arbete med problemlösningsuppgifter. Pettersson (2011) lyfter fram ytterligare förmågor 

som utvecklas vid denna typ av uppgifter och menar att elevers generaliseringsförmåga 

främjas när de arbetar med problemlösningsuppgifter. I litteraturstudien framkom det att 

problemlösningsuppgifter främjar elevernas förmåga att samarbeta och interagera. 
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Elever som arbetar i par och utväxlar ideer och tolkningar med varandra stärker 

samarbetsförmågan och har genom detta större möjlighet att få ut maximalt av en 

problemlösningsuppgift (Taflin, 2007).  

 

Målmedvetenhet och nyfikenhet är två egenskaper som har visat sig vara betydelsefulla 

vid problemlösning. Eftersom problemlösningsuppgifter i flera fall är tidskrävande 

krävs de två egenskaperna för att eleverna inte ska tappa motivationen att arbeta vidare 

och nå svaret på uppgiften. Det är även väsentligt för motivationen att eleverna får 

känna på hur det känns att lyckas med en problemlösningsuppgift eftersom ständiga 

misslyckanden sänker självförtroendet och därmed motivationen (Arikan & Ünal, 

2015). 

 

3.3 Resultat 
 

Generaliseringar av den framtagna tidigare forskningen fördes in i en tabell, där 

sambandet mellan vilka egenskaper som utvecklas vid problemlösning och vilka 

utmärkande drag en elev med fallenhet besitter synliggjordes. Relationerna mellan de 

båda åskådliggjordes i en tabell. Utifrån tabellen utformades en bild, i form av en 

triangel, som synliggjorde gemensamma förmågor som elever med fallenhet besitter och 

utvecklar vid problemlösning. Dessa förmågor är motivation och nyfikenhet, 

matematiska förmågor samt kreativitet (Bergfors & Stark, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Triangeln symboliserar de förmågor som utvecklas vid arbetandet med problemlösning. 

 

I det vänstra hörnet på triangeln återfinns egenskaperna nyfikenhet och motivation 

(Bergfors & Stark, 2017). Enligt Rotigel och Fello (2004) är det grundläggande som 

lärare att ge utmanande uppgifter som motiverar elever med fallenhet för matematik. I 

de fall då eleverna inte blir utmanade är det stor risk att de tappar motivationen och 

nyfikenheten. Taflin (2007) beskriver problemlösningsuppgifter som utmanande om de 

framställs korrekt och hon drar slutsatsen att elevers med fallenhet för matematik 

motivation och nyfikenhet främjas vid arbete med problemlösningsuppgifter.  

 

Begreppet matematiska förmågor återfinns i det högra hörnet av triangeln (Bergfors & 

Stark 2017). Ahlström (1996) menar att elever med fallenhet besitter goda matematiska 

kunskaper och dessa utvecklas vid problemlösningsuppgifter. Han förklarar att det 

logiska tänkandet är en matematisk förmåga som särskilt utvecklas vid arbete med 

problemlösningsuppgifter. Anledningen till detta är att elever leds in till att reflektera 

över sitt tillvägagångssätt i lösningsprocessen och ur ett logiskt resonemang ifrågasätta 

rimligheten. Flera andra matematiska förmågor har möjlighet att utvecklas vid arbete av 

problemlösningsuppgifter beroende på uppgiftens upplägg och syfte. Varje 

Matematiska  

förmågor 

Motivation & 

nyfikenhet  

Kreativitet 
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problemlösningsuppgift har sitt eget syfte och fokuserar på olika förmågor och 

representationsformer vilket gör att det finns möjlighet att utveckla samtliga 

matematiska förmågor (Taflin, 2007).  

 

I det översta hörnet av triangeln återfinns egenskapen kreativitet (Bergfors & Stark, 

2017). Enligt Ahlström (1996) är detta elevens förmåga att överföra tidigare lärda 

metoder till nya sammanhang. Han belyser vikten av att kunna vara flexibel i sin 

lösningsprocess och efter en reflektion av denna kunna korrigera potentiella fel, 

alternativt byta metod. Pettersson (2011) har en liknande beskrivning och tillägger att 

problemlösningsuppgifter främjar elever med fallenhet för matematik eftersom de 

tvingas använda metoder som de vanligtvis inte behöver göra vid arbete med rutin- och 

textuppgifter.  

 

3.4  Motivation 
 

Enligt Ahlfors, Carlqvist, Nilsson, och Sandsten (2007) betyder begreppet motivation 

att en person har en drivkraft att nå ett bestämt mål. De förklarar att det finns olika typer 

av motivation, i form av inre och yttre motivation. De bådas skillnader brukar belysas 

vid forskning inom motivation och Ahlfors m.fl. menar att den inre motivationen i flera 

fall kopplas till ett mer kvalitativt och djupinriktat inlärningssätt till skillnad från den 

yttre motivationen som anses vara mer ytlig och kvantitativ i inlärningssättet. I denna 

studie kommer fokus ligga på den inre motivationen. 

 

Imsen (2006) beskriver att den inre motivationen har sitt ursprung ur den kognitiva och 

humanistiska psykologin och den innebär att personen har en iver att lära. Ahlfors m.fl. 

(2007) framställer fenomenet på liknande sätt och utvecklar resonemanget genom att 

förklara att den inre motivationen påverkas positivt om kunskapen som ska läras anses 

väsentlig och relevant hos individen. Gärdenfors (2010) lyfter vikten av elevers inre 

motivation att lära och belyser det meningsfulla lärandet som sker när pedagoger lyckas 

fånga elevernas intressen och kopplar det till undervisningen. I dessa fall får eleverna en 

djupare förståelse och större chans att klara uppgifterna som i sin tur gör att eleverna 

känner sig tillfredsställda vilket leder till att den inre motivationen ökar (Gärdenfors, 

2010).  

 

Imsen (2006) menar att den yttre motivationen är inriktad mot det behavioristiska 

perspektivet och förklarar att den typ av motivation beror på att människan är en 

styrningsbar varelse. Den uppstår inte på naturlig väg, utan genom ett belönings- eller 

bestraffningssystem, som bygger på människans vilja att uppleva välbehag och undvika 

obehag. Hannula (2006) menar att  det i skolans värld innebär att läraren ger eleven 

motivation i form av belöningar eller bestraffningar. Ett exempel kan vara att läraren 

berättar för eleven att om denne arbetar färdigt med en viss sida får eleven en stjärna i 

sin bok. Då för läraren eleven framåt i utvecklingen med hjälp av ett belöningssystem.    

 

3.5 Olika typer av uppgifter 
 
3.5.1 Problemlösningsuppgifter 

 

Taflin (2007) beskriver att en problemlösningsuppgift behöver vara ansträngande, 

tidskrävande och utmanande för angriparen för att den ska klassas som en 

problemlösningsuppgift. Vid första anblick ska angriparen inte kunna se en metod och 
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det ska dessutom finnas fler än en metod som är möjlig att använda för att nå det rätta 

svaret på uppgiften. Sheffield (2003) förklarar öppna problem som givande för elever 

och beskriver att denna typ av uppgift inte har någon given lösningsmetod. Enligt 

Flognman (2011) är fermiproblem en typ av öppen problemlösningsuppgift, som till 

synes är omöjlig att få fram ett helt korrekt svar på. Istället får angriparen 

rimlighetsbedöma och göra antaganden för att få fram ett trovärdigt svar. För att en 

uppgift ska få benämningen fermiproblem finns det vissa kriterier som ska uppfyllas. 

Problemet ska vara helt öppet och det ska inte finnas någon given metod. Det ska även 

frambringa angriparens uppskattningsförmåga och svaret på uppgiften ska vara nästintill 

omöjligt att ta reda på. För att få beteckningen fermiproblem ska angriparen bara 

behöva använda sig av information denne redan vet eller enkelt kan ta reda på. Ett 

exempel på ett fermiproblem är “Vad väger Kebnekaise?” (Flognman, 2011:28) 

 
3.5.2 Rutinuppgifter och textuppgifter 

 

Rutinuppgifter är den typ av uppgift som har dominerat den svenska 

matematikundervisningen genom tiderna. Flera av de svenska läromedlen inom 

matematik är uppbyggda av rutinuppgifter och dessa brukar förknippas med enskild tyst 

räkning. Vid första anblick av en rutinuppgift ser angriparen en given metod och i flera 

fall har läraren gått igenom denna metod i början på lektionen. Sammanfattningsvis kan 

en rutinuppgift förklaras som en uppgift med en given metod och ett korrekt svar 

(Pettersson, 2011). Hagland, Hedrén och Taflin (2008) beskriver textuppgifter och 

menar att metoden är, likt rutinuppgifter, given för angriparen vid bemötandet av en 

textuppgift. Skillnaden mellan textuppgift och rutinuppgift är att textuppgiften är 

uppbyggd av text medan rutinuppgiften är uppbygd av symboler. Eftersom textuppgifter 

är uppbyggda av text kan det se ut som en problemlösningsuppgift, vilket också är en 

vanlig missuppfattning av pedagoger. En problemlösningsuppgift är, som tidigare 

nämnt, en uppgift utan en given metod och en uppgift som kräver en ansträngning av 

angriparen. 
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4 Teoretiska och begreppsliga utgångspunkter 
 

Under denna rubrik förklaras varför studien valt att förhålla sig till en fenomenologisk 

ansats, samt vilka teorier som används för att analysera resultatet. För att kunna besvara 

och analysera frågeställning 1 använder sig denna studie av ett begreppsligt ramverk där 

olika representationsformer finns representerade, vilket beskrivs under avsnittet 

representationsformer. De två övriga frågeställningarna, som har analyserats utifrån en 

fenomenologisk ansats med inspiration från Giorgis analysmetod och IPA-metoden, 

beskrivs under rubriken fenomenologiska ansatser. 

 

4.1  Representationsformer 
 

Duval (2006) förklarar att matematisk kunskap uttrycker sig i hur den representeras med 

hjälp av representationsformer. Dessa representationsformer används som olika verktyg 

för att beskriva ett matematiskt begrepp för att därefter lösa uppgiften genom att 

använda sig av en eller flera representationsformer. Bergsten, Häggström och Lindberg 

(2001) delar in dessa representationsformer i fem olika kategorier och förklarar att dessa 

kan uttryckas på följande sätt: symboler, konkret modell, bildmodell, verklighet, 

symboler och språk. Duval (2006) påpekar dock att det inte finns någon given skiljelinje 

mellan de olika representationerna utan att de hänger ihop med varandra genom att de 

belyser matematiska begrepp ur olika perspektiv.  

 

För att beskriva de olika representationsformernas kopplingar till varandra gestaltas talet 

5 x 5 = 25 som är ett tal uttryckt i representationsformen symboler. Bergsten, 

Häggström och Lindberg (2001) förklarar att det symboliska språket innefattar 

användandet av siffror, algebraiska symboler, olika tecken som symboliserar valt 

räknesätt etc. I jämförelse med flera av de andra representationsformerna beskriver 

Ahlberg (2000) denna representationsform som abstrakt, eftersom den endast inkluderar 

matematiska symboler, vilket inte inkluderar en verklighetsanknytning eller en konkret 

beskrivning av uppgiften. 

 

Som motpunkt till den abstrakta matematiken, som utgörs av symboler, återfinns 

representationsformen konkret modell. Bergsten, Häggström och Lindberg (2001) 

förklarar att en konkret modell innebär att eleven konkretiserar den abstrakta 

matematiken. Detta realiseras ofta genom att eleven blir tilldelad laborativ hjälpmedel i 

form av centikuber, positionskort, bråkstavar etc. för att kunna lösa uppgiften. Utifrån 

talet ovan hade en omvandling till en konkret modell kunnat ta sig i uttryck i att eleven 

använder sig av centikuber för att skapa en konkret modell av uppgiften (Häggblom, 

2013). Nära anknuten till tidigare nämnd representationsform  återfinns bildmodellen. 

Ahlberg (1995) beskriver bildmodellen som ett sätt för eleven att visuellt beskriva och 

lösa en uppgift för att på så sätt få en illustrerad bild av uppgiften. Han menar att 

bildmodellen ger en tydlig bild av problemet samtidigt som det blir tydligt vad 

symbolerna representerar. I fallet ovan hade en omvandling till bildmodell kunnat 

uttrycka sig i att eleven ritar en bild av uppgiften där de tidigare nämnda glassarna delas 

in i fem paket med fem glassar i vardera paket.  

 

Den fjärde representationsformen som innebär att uppgiften verklighetsanknyts kan 

uttrycka sig genom att talet sätts i ett perspektiv av en verklig händelse: I frysen finns 

fem glasspaket med fem glassar i varje paket. Hur många glassar finns det totalt? 

(Häggblom, 2013). Ahlberg (2000) förklarar att en verklighetsanknytning kan yttra sig 
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på flera sätt och att den ofta uttrycks genom att eleverna utgår från en känd fakta, 

exempelvis sin ålder eller att eleverna verklighetsanknyter en uppdelning genom att dela 

upp äpplen mellan varandra.   

 

Enligt Sollervall (2007) syftar den sista representationsformen språk till hur eleven 

uttrycker sin matematiska kunskap i skrift och tal. Han menar att språket samspelar med 

de andra representationsformerna och beskriver den språkliga representationsformen 

som en representationsform som tillsammans med konkret material, 

verklighetsanknytning av matematiken, symboler och bilder bidrar till att eleven ökar 

sin förståelse för matematiska samband och begrepp. Häggblom (2013) förklarar även 

att en elev som besitter en utvecklad förståelse för representationsformen språk har 

kunskaper om den matematiska terminologin och kan uttrycka sig både skriftligt och 

muntligt. Detta menar hon att visar eleven genom att denne uttrycker sig genom att 

använda begrepp som multiplikation, faktorer och produkt då denne arbetar med ovan 

liknande uppgifter. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning av de matematiska representationsformerna har en bild 

utfromats. Bilden illustrerar sambandet mellan de olika representationsformerna och 

dess nära koppling till varandra. Bakomliggande återfinns representationsformer språk 

som Sollervall (2007) anser vara ständigt är återkommande oberoende av vilken eller 

vilka representationsformer eleven använder sig av.  

 

 
Figur 2: Bilden symboliserar det begreppsliga ramverk som utformades med inspiration från Sollervall 

(2007) 

 

4.2  Fenomenologisk perspektiv 
 

Det fenomenologiska perspektivet grundades kring 1900 av den tyske filosofen Edmund 

Husserl för att sedan utvecklas i dialektiska existentiella filosofiska inriktningar. Genom 

sitt fokus på undersökningspersonens livsvärld har denna teori och metod inom filosofi 

använts flitigt inom kvalitativa forskningsintervjuer med syfte att klargöra dess 

förståelseform (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Två flitigt använda metoder för att analysera en kvalitativ empiri är IPA-metoden och 

Giorgis analysmetod. IPA används ofta inom hälsopsykologi, men har med fördel även 

använts inom andra områden. Metoden grundades av Jonathan Smith, professor inom 

psykologi, vars uppfattning var att tidigare metoder saknade ett “inifrån-perspektiv” där 
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individens upplevelser låg i fokus. IPA-metoden påminner i stora drag om den 

analysmetod som Giorgi använde sig av och som numera används i många 

fenomenologiska studier. (Szklarski, 2015; Back & Berterö, 2016). 

 

Back och Berterö (2016) förklarar att Giorgis analysmetod innebär att läsaren först läser 

igenom hela transkriberingen noggrant, för att sedan kategorisera enstaka meningar, 

fraser och ord i olika meningsbärande enheter. Författarna förklarar i metodens tredje 

steg att betraktaren bör ha en meningstydande tolkning där både explicit och implicit 

fakta tolkas. Att tolka en text explicit innebär att betraktaren tolkar de språkliga uttryck 

som sägs bokstavligen, medan en implicit tolkning innebär att betraktaren tolkar 

indirekta uttryck som metaforer och liknelser. I framställandet av resultat och analys 

sammanfogas dessa meningsbärande enheter genom att citat från de olika 

respondenterna förs samman och bildar ett längre sammanfogat citat (Back & Berterö, 

2016; Szklarski, 2015). 

 

IPA-metoden innefattar ett liknande tillvägagångssätt, men skiljer sig framställningen 

av resultatet. Fokus inom IPA-metoden koncentreras på att identifiera olika teman, 

vilket liknar den kategorisering av meningsbärande enheter som Giorgis analysmetod 

innefattar. Den stora särskiljningen mellan de olika metoderna är att Giorgis 

analysmetod, som tidigare nämnt, sammanfogar liknande meningsbärande enheter i 

sammansatta citat, medan IPA-metoden använder sig av en översiktstabell där citaten 

kategoriseras under överordnade teman men beskrivs var och en för sig (Back & 

Berterö, 2016; Szklarski, 2015). 
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5  Metod 
 

I denna del presenteras vilken metod som använts i studien. Under den första rubriken, 

forskningsansats, tydliggörs det vilken teoretisk ansats studien har valt att förhålla sig 

till och i den efterföljande rubriken, urval av deltagare, beskrivs de fyra eleverna som 

valts ut i studien. Därefter redogörs det hur studien gick tillväga för att samla in material 

och under rubriken urval av uppgifter presenteras och motiveras valet av uppgifter i 

studien. Bearbetning av det insamlade materialet lyfts under en egen rubrik och 

avslutningsvis beskrivs de etiska överväganden som studien förhållit sig till. 

 

5.1  Forskningsansats 
 

Denscombe (2009) beskriver kvalitativ och kvantitativ forskning som två typer av 

forskning som på flera plan sammanfaller, framförallt sett till forskningsmetoden. Det 

som skiljer de båda metoderna åt är främst databehandlingen, vilket tillvägagångssätt 

som tillämpats av den insamlade empirin. Stukát (2011) betonar skillnaden i 

behandlingen av den insamlade empirin och förklarar den kvalitativa forskningen som 

holistisk, eftersom fokus i en kvalitativ ansats ligger på att identifiera helheten och inte 

summan av de olika delarna. Syftet riktas därmed åt att beskriva, tolka och förstå den 

empiri som samlas in (Stukát, 2011). Valet att tillämpa en fenomenologisk ansats 

grundar sig i studiens syfte där fokus ligger på att fånga de gemensamma åsikter, 

erfarenheter och attityder som de intervjuade eleverna besitter.  

 

5.2  Urval av deltagare 
 

Utifrån vad som utmärker en elev med fallenhet för matematik valdes fyra elever som 

deltagare i denna studie. Dessa elever besatt flera av de nio utmärkande drag som 

Krutetskii (1976) använder för att identifiera en elev med fallenhet för matematik. 

Eleverna var mellan 11-12 år gamla och gick i årskurs fem. Nedan följer en beskrivning 

av varje elev som deltog i studien. 

 
5.2.1  Elev A  

 

Elev A är en elev som uppfyller majoriteten av de förmågor som utifrån Krutetskii 

(1976) lyfter fram i sin beskrivning av en elev med fallenhet för matematik. De 

förmågor som specifikt utmärkte denna elev var dennes förmåga att analysera ett 

matematiskt material och vara flexibel i sin lösningsprocess, samt att ha ett matematiskt 

minne där eleven minns formler, siffror och annat matematisk innehåll som är relevant 

för att arbeta med uppgifter på elevens nivå. Enligt klassläraren har elevens fallenhet 

medfört sociala svårigheter såsom utanförskap och vilket enligt Persson (2014) är 

vanligt förekommande hos barn som är intellektuellt avancerade. 

 
5.2.2 Elev B  

 

Metodisk är ledordet som beskriver denna elev. Förutom ett utvecklat matematiskt 

kunnande, framförallt inom det logiska tänkandet och förmågan att hitta enklast möjliga 

lösningsprocess (Krutetskii, 1976), så besitter även denna elev en metodik och 

självsäkerhet, vilket synliggörs både i elevens uträkningar och beskrivning av 

tillvägagångssätt. Klassläraren förklarade att denna utvecklade diskussionsförmåga 

grundar sig i att eleven redan i tidig ålder diskuterade välkända och outforskade 
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sammanhang  med föräldrar och kompisar, något som Bloom (1985) lyfter fram som en 

stor påverkansfaktor till att elever utvecklar fallenhet för ett specifikt ämnesområde. 

 
5.2.3 Elev C  

 

Elev C är en elev som utmärker sig med sin motivation och begreppsförmåga. Utifrån 

Krutetskiis (1976) förmågor innehar eleven ett matematiskt minne där denne minns 

formler, siffror och annat grundläggande matematiskt stoff som krävs för att lösa 

uppgifter. Eleven visar även tecken på att besitta förmågan att vara flexibel och logisk i 

sina lösningsstrategier. Elevens klasslärare förklarade att eleven inte gärna visar sina 

uträkningar i text, utan hellre beskriver med tal, vilket hon menar kunde bero på att 

eleven har föräldrar från en kultur där uträkningar är oväsentliga.  

 
5.2.4  Elev D  

 

Med utgångspunkt ur Krutetskiis (1976) utmärkande drag för elever med fallenhet för 

matematik är framförallt förmågan att hitta enklast möjliga lösningen för att nå fram till 

svaret på en uppgift en egenskap som eleven innehar. Denna elev besitter även ett 

matematiskt minne och förmågan att tänka flexibelt och logiskt i sina lösningar. Eleven 

har, likt elev C, en ovilja att skriva sin lösningsprocess på papper och detta beror enligt 

klassläraren på att eleven tappar sin motivation om tid läggs på att redovisa sin lösning 

istället för att enbart skriva svaret. 

 

5.3 Genomförande 
 
5.3.1 Urval av uppgifter 

 

Valet att använda en bred variation av matematikuppgifter grundas i syftet att 

synliggöra om det återfanns några likheter eller skillnader i användandet av 

representationsformer i relation till olika uppgifter. Uppgiftsbladet inkluderade mer än 

en uppgift av varje typ så att eventuella missförstånd angående uppgiftens utformning 

och beskrivning inte skulle påverka resultatet på det sätt att eleven inte kunde arbeta 

med en specifikt sorts uppgift. Anledningen till att undersökningen behandlade olika 

sorters matematikuppgifter grundade sig även i att de skulle få en tydlig och 

karakteristisk bild av de olika uppgiftsuppläggen. Denna avvägning gynnade sedan 

eleverna på det sättet att de kunde relatera till konkreta uppgifter när de fick frågor som 

främst syftade till frågeställning 2. 

 

Rutin-, och textuppgifterna är framtagna med inspiration från (Falck & Picetti, 2013) 

för att sedan anpassas för att passa studiens målgrupp. Uppgifterna är karakteristiska för 

sitt slag och kan lösas genom matematiska metoder som elever i årskurs fem är 

välbekanta med. Då eleverna arbetade med dessa två sorters uppgifter gavs möjligheten 

att identifiera vilken representationsform som är mest representerad och om det 

återfanns några skillnader i användandet av representationsformer, i jämförelse med 

problemlösningsuppgifterna. De utvalda rutin- och textuppgifterna i studien syns nedan. 
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Figur 3: Uppgifterna 1-4 på uppgiftsbladet. 

 

Problemlösningsuppgift fem och sex är utvalda ifrån Hagland, Sundberg och Hårrskog 

(Skolverkets problembank, 2014). Valet att använda de matematiska problem som just 

dessa författarna för fram grundar sig i att deras uppgifter överensstämmer med den 

sammanställda beskrivning av problemlösningsuppgifter som finns beskriven i 

Självständigt arbete 1 (Bergfors & Stark, 2017). Genom att låta eleverna arbeta med 

dessa tre problemlösningsuppgifter återfanns möjligheten att se vilka 

representationsformer som var återkommande och om det gick att urskilja några 

skillnader i val av representationsform, i jämförelse med rutin-, och textuppgifterna. De 

utvalda problemlösningsuppgifterna i studien skildras nedan. 
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Figur 4: Uppgifterna 5-6 på uppgiftsbladet. 

 

Den sista problemlösningsuppgiften, som kategoriseras som ett fermiproblem, var 

speciellt framtagen för att se hur eleverna förhöll sig till att arbeta med konkret material 

då det sågs som en ändamålsenlig representationsform. En intressant aspekt som 

fokuserade på deras användande av det konkreta materialet var ifall de valde att 

använda pizzakartongen som hjälpmedel i form av en måttstock, eller om de valde att 

endast använda den för att bestämma dess mått. Det utvalda fermiproblemet i studien 

framställs nedan. 

 

 
Figur 5: Uppgift 7 på uppgiftsbladet. 

 
5.3.2 Elevlösningar 

 

För att identifiera vilka representationsformer eleverna använde sig av utformades ett 

uppgiftsblad som inkluderade rutin-, text-, och problemlösningsuppgifter. Eleverna blev 

,utöver penna, suddgummi och räkneblad, även tilldelade laborativt material för att på 

så sätt ges möjlighet till att uttrycka sig i alla representationsformer. Det laborativa 

materialet innefattar både ändamålsenliga och icke ändamålsenliga matematiskt material 

för att minimera risken att eleverna blir ledda till att använda sig av ett specifikt 

laborativt material. När uppgifterna var genomförda samlades dessa in för analys. 

Denna analys fokuserade på att urskilja vilka representationsformer eleverna hade 

använt sig av, samtidigt som lösningsstrategier och eventuella missförståelser 

identifierades. Denna kunskap användes sedan som underlag för att ge ändamålsenliga 

och individanpassade frågor under den efterkommande intervjun.  
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5.3.3  Elevintervjuer 

 

Med utgångspunkt ur Kvales och Brinkmanns (2014) beskrivning av den kvalitativa 

forskningsintervjun ur ett fenomenologiskt perspektiv genomfördes sedan en 

semistrukturerad intervjuform med stödmaterial i form av en intervjuguide (Se bilaga 

1). Bryman (2015) beskriver en semistrukturerad intervju som en intervjuform där 

ordningsföljden i intervjuguiden inte är given, utan att den, beroende på respondentens 

svar, kan variera. Valet på tillämpandet av en semistrukturerad intervjuform föll på dess 

icke givna ordningsföljd, samt att uppföljningsfrågor är en väsentlig del av 

intervjustrukturen.  Intervjuerna röstinspelades efter samtycke med respondenten för att 

på så vis ges möjlighet att kunna återkomma till viktiga sekvenser i intervjun, vilket 

omöjliggjorts om intervjun inte hade spelats in. 

 

Starrin och Renck (1996) belyser betydelsen av att testa intervjuguiden för att på så sätt 

kunna förfina dess utformning och klargöra dess målsättning. Utifrån deras råd 

genomfördes därför pilotstudier med syfte att testa intervjuguiden, men även 

uppgiftsbladets utformning och frågor. Bryman (2015) lyfter fördelar med att 

genomföra s.k. pilotstudier och menar att frågor som gör att respondenten tappar 

intresset eller frågor som respondenten har svårigheter att förstå uppenbaras vid en 

pilotstudie. Författaren lyfter även andra användningsområden och belyser andra 

aspekter som synliggörs vid genomförandet av en pilotstudie. Frågornas ordningsföljd 

och intervjuns ungefärliga tidsspann är exempel på detta.    

 
5.3.4 Bearbetning av material 

 

När empirin av elevlösningar analyserades utgick analysen från det begreppsliga 

ramverk som konstruerats med inspiration från Bergstens, Häggströms och Lindbergs 

(2001) beskrivning av matematiska representationsformer. Deras beskrivning var 

utgångspunkt i den analys av elevlösningarna som genomfördes med syfte att 

synliggöra vilka representationsformer elever med fallenhet använde sig av när de 

arbetade med olika sorters matematikuppgifter. 

 

Efter insamlandet av uppgiftsblad och intervjuerna transkriberades intervjuerna med 

syfte att omvandla det talade språket till skrift. Tillvägagångssättet att transkribera 

intervjuer för med sig en rad fördelar. Bryman (2015) förklarar att det förbättrar minnet 

hos forskaren, samtidigt som de tolkningar och slutsatser som drogs under intervjun kan 

kontrolleras. En annan viktigt aspekt är att transkiberingsprocessen medför upprepade 

genomgångar av intervjun och de svar respondenten gav. Tholander och Thunqvist 

Cekaite (2015) ser även de transkriberingen som en betydelsefull aspekt i att förstå 

innehållet och belyser att det är av betydelse att ta med detaljer där respondenten 

exempelvis tar mikropauser, avbryter sig själv eller betonar vissa ord. Med inspiration 

från Tholander och Thunqvist Cekaite (2015) utarbetades därmed en tabell med  med 

syfte att kartlägga de transkriptionskonventioner som finns representerade i 

transkriptionen. I tabell 1 nedan återfinns dessa konventioner. För att underlätta 

identifierandet av tal och uppgifter skrevs dessa med siffror och inte med bokstäver. 
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Symbol Mening 

tal Betoning på enskild stavelse eller ord 

TAL Högljutt tal 

*tal* Tystlåtet tal 

>tal< Snabbt tal 

<tal> Långsamt tal 

ta- Avbrott av tal 

haha Skratt 

(1.5) Sekunder då respondenten är tyst. 

(.) Mikropaus.1 sekund eller mindre då respondenten är tyst. 

((ler)) Ytterligare relevant information 

Figur 6. Tabellen symboliserar de transkiberingskonventioner som användes i transkriberingen av 

intervjuerna.   

 

När empirin av elevlösningar granskades utgick analysen från det begreppsliga ramverk 

som konstruerats med inspiration från Bergstens, Häggströms och Lindbergs (2001) 

beskrivning av matematiska representationsformer. Deras beskrivning blev 

utgångspunkt i den analys av elevlösningar som genomfördes med syfte att synliggöra 

vilka representationsformer eleverna använde sig av när de arbetade med olika sorters 

matematikuppgifter. 

 

För att besvara frågeställning två och tre hämtades inspiration från Giorgis analysmetod 

och IPA-metoden. I enlighet med Giorgis tredje steg i sin analysmetod har implicit och 

explicit information analyserats för att fånga en meningstydande tolkning i 

informanternas utsagor (Back & Berterö, 2015). Sammanställningen av resultatet och 

analysen utgick ifrån IPA-metoden på det sätt att liknande citat skrevs i samma avsnitt 

(Szklarski, 2015). Denna sammanskrivning är dock inte framställd i en tabell, utan är 

istället skriven i flytande text likt strukturen i Giorgis framställning (Back & Berterö, 

2015), med syfte att på ett tydligare sätt påvisa samband och skiljaktigheter mellan 

elevernas utsagor. 

 
5.3.5 Etiska överväganden 

 

Hermerén (2011) lyfter fram fyra allmänna huvudkrav för att konkretisera innebörden 

av individskyddskravet: informations-, samtyckes-, konfidentials- och nyttjandekravet. 

Dessa krav utgör de forskningsetiska principer som bör följas vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Informationskravet innebär att informanten blir informerad om studiens syfte, samt vad 

dennes deltagande har för relevans, dels för studien men även för det forskningsområde 

som studien inriktar sig på. Det är även av betydelse att förklara för informanten att 

deltagandet är frivilligt och att denne närsomhelst får avvika från undersökningen 

(Hermerén, 2011). Eftersom deltagarna även deltog i studien i form av en intervju var 
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det av betydelse att ge deltagarna förhandsinformation. Detta realiseras genom att 

missivbrev skickades ut till eleverna med syfte att förbereda och informera dem om de 

riktlinjer grundprinciper studien förhöll sig till (Hermerén, 2011). Denscombe (2009) 

förklarar betydelsen av att de informanter som är omyndiga, eller personer som har 

svårigheter att ta till sig given information, även behöver tillstånd från sina 

vårdnadshavare. Eftersom studien inriktar sig på elever i årskurs 5 fordrade det 

utskickade missivbrevet även vårdnadshavares underskrift, med syfte att säkerhetsställa 

att vårdnadshavaren hade tagit del av samma uppgifter som eleven blivit informerad 

om. På detta sätt uppfylldes samtyckeskravet som innebär att forskaren ska inhämta 

samtycke från informanten (Hermerén, 2011).  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innefattar de riktlinjer en studie måste förhålla 

sig till angående att göra det omöjligt för en utomstående att identifiera vilka som 

deltagit i studien. Detta görs i syfte att skydda deltagarnas integritet (Hermerén, 2011). 

För att uppfylla konfidentialitetskravet avkodades därmed elevernas namn och skola. 

Eleverna har i denna studie därmed blivit tilldelade fiktiva namn, samtidigt som deras 

skolor aldrig benämns vid namn. Slutligen har studien även tagit hänsyn till 

nyttjandekravet som innebär att den information som samlas in inte får utlämnas till 

kommersiellt bruk, eller något annat icke-vetenskapligt syfte (Hermerén, 2011). Detta 

krav uppfylldes genom att den information som samlades in endast är använd för att 

uppfylla denna studies syfte och frågeställningar, för att därefter raderas. Denna 

information angående konfidentialitet och nyttjande framfördes både skriftligt och 

muntligt till informanterna. 
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6  Resultat och analys 
I denna del presenteras studiens resultat och analys. Underrubrikerna representerar 

studiens tre frågeställningar och är också betecknade som dem. Under dessa 

underrubriker framförs studiens resultat och analys där den första frågeställningen 

analyseras med hjälp av studiens begreppsliga ramverk och de resterande två ur ett 

fenomenologiskt perspektiv med inspiration från IPA-metoden och Giorgis 

analysmetod. 

 

6.1 Vilka representationsformer använder eleverna när de löser olika 
sorters matematikuppgifter och varför använder de just dessa? 
 

Tabellen nedan synliggör vilka representationsformer varje elev använde sig av då de 

löste de olika uppgifterna.  

 

 Elev A Elev B Elev C Elev D 

Uppgift 1 S S S S 

Uppgift 2 S S S S 

Uppgift 3 S S S S 

Uppgift 4 S S S S 

Uppgift 5 S S S S 

Uppgift 6 S S, B och K S S och B 

Uppgift 7 S och K S och K S och K S och K 

Figur 7. Tabellen symboliserar de representationsformer som varje elev använde på de olika uppgifterna. 

S=Symboler. B=Bildmodell. K=Konkret modell 

 

I uppgift 1-5 används utan undantag representationsformen symboler. Denna, enligt 

eleverna beskrivna ändamålsenliga representationsform, visar sig vara en avgörande 

faktor i valet av representationsform, samtidigt som eleverna ifrågasätter behovet av att 

använda andra representationsformer på dessa uppgifterna. Uppgift 6 är den uppgift 

sominkluderar störst variation av valda representationsformer från eleverna. Två av 

eleverna väljer att använda sig av representationsformen symboler, medan de två andra 

eleverna i huvudsak använder sig av en bildmodell och symboler. Uppgift 7 är den enda 

uppgift där laborativt material är vanligt förekommande. Syftet med uppgift 7 ligger i 

att hitta hur eleverna använder sig av materialet och utsagan resulterar i att samtliga 

elever använder det laborativa materialet för att få reda på betydelsefull information, för 

att i nästa skede lösa uppgiften med hjälp av symboler.  
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Utifrån den insamlade empirin framkommer det att symboler är den mest framträdande 

representationsformen som används. Elevernas lösningar och de representationer de 

använder på problemlösningsuppgifterna skiljer sig något från varandra, medan deras 

lösningar av rutin- och textuppgifterna enbart består av representationsformen symboler. 

Två av eleverna, elev A och elev D, använder sig uteslutande av symboler. Då frågan 

angående varför de väljer att använda symboler framför tex bilder eller laborativt 

material svarar elev A: “Jag gillar inte laborativt material och jag gillar inte heller att 

rita (.) jag gillar att sitta och räkna”, medan elev D svarar: “Nej men ja- (.) jag tycker 

inte jag behöver det.” 

 

Elev B använder sig av laborativt material i form av centikuber för att konkretisera 

uppgift 6. På frågan angående på vilket sätt han använder centikuberna svarar han: “Eh 

(1,1) jag byggde ihop små kuber men det var typ efter (.) 1:a kuben (.) så började jag 

fatta lite och då körde jag bara på pappret.” Eleven använder sig även av en avbildning 

av kuben i 3-D för att på så sätt synliggöra samband mellan de olika kuberna. Elevens 

användande av kuben finns avbildad nedan. 

 

 
Figur 8. Bilden visar elev B:s bildmodell på uppgift 6. 

 

Elev C är den enda av de fyra som använder sig av en 2-dimensionell bildmodell på 

någon av de sju uppgifterna. Uppgiften som endast inkluderar 27 kuber löste han genom 

att använda sig av sin bildmodell. Svårigheter uppkommer dock när kuben expanderar 

till 64 och 125 småkuber. Eleven fick frågan angående varför han inte använder sig av 

en liknande bildmodell på övriga uppgifter och svarar att: “DET GÅR MYCKET 

SNABBARE, och är enklare.” Den explicita informationen i form av elevens 

kroppsspråk och självförtroende påvisar att eleven inte är helt tillfreds med val av 

representationsform. Elevens 2-dimensionella bildmodell finns illustrerad nedan. 

 

 
Figur 9. Bilden visar elev C:s bildmodell på uppgift 6. 
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6.2 Vilken typ av uppgifter motiverar dessa elever? 
 

Utifrån den empiri som samlats in genom den kvalitativa intervjuformen, som syftar till 

frågeställning två, går det att utläsa en differentiering mellan uppgifterna 1-4 och 

uppgifterna 5-7. För att synliggör vilka uppgifter som motiverar eleverna 

kompletterades även intervjuguiden med frågor angående vilken uppgift de tyckte var 

roligast och vilken uppgift de tyckte var mest utmanande, med syfte att hitta samband 

och relevant information angående vilka uppgifter som motiverar elever med fallenhet. I 

tabellen nedan framgår elevernas svar som syftar till frågeställning två. 

 

 Elev A Elev B Elev C Elev D 

Uppgift 1 - - - - 

Uppgift 2 - - - - 

Uppgift 3 - - - - 

Uppgift 4 R - - - 

Uppgift 5 - - U - 

Uppgift 6 - U M och  R M, R och U 

Uppgift 7 M, R och U M och R R - 

Figur 10. Tabellen symboliserar de uppgifter som varje elev ansåg vara mest motiverande, roligast och 

mest utmanande. M=Mest motiverande. R=Roligast. U=Mest utmanande.  

 

Utsagan som skiljer sig från den differentiering som nämndes tidigare är Elev A:s svar 

angående vilken uppgift som han anser vara roligast. Anledningen till detta val grundar 

sig i följande citat A: Den hade varit rolig ((pekar på uppgift 4)) om det hade varit typ 

(.) typ 400 personer som skulle åka. Vi: Varför hade den blivit roligare då?  

A: För då skulle (.) för då skulle det liksom varit en fälla som man skulle skriva halv (.) 

fast man kan ju inte åka en halv linbana typ (2,1) eller kan man? Eleven uttrycker sig 

annars att uppgift 7 hade varit mest utmanande och roligast vilket förtydligas i följande 

citat Vi: När du fick göra pizzakartongen i klassrummet. Tyckte du att den var rolig då? 

A: Rättså. Vi: Varför var den rättså rolig? A: Eller (.) jätterolig för den är KLURIG (.) 

jag gillar kluriga (2,0) men jag hade redan gjort den en gång tidigare så det var därför 

jag inte var så jättesugen på den. 

 

Elev B uttrycker att uppgift sju är den uppgift som han anser roligast. I elevens svar 

angående vilken uppgift som är mest motiverande synliggörs en relation mellan elevens 

upplevelse av rolig och motiverande matematik: “Vi: Vilken uppgift är det som 

motiverar dig mest? Alltså vad som får dig att vilja mer om det här och något som gör 

att du vill arbeta mer med matematik. B: Det är ju den med pizzakartongerna, för den 
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är ju liksom roligast. När man har löst den här kanske man vill ha något ännu större 

rum (2,2) eller något ännu mindre föremål.” Elevens utsaga angående vilken uppgift 

som är mest utmanande grundar sig i elevens svårigheter att lösa uppgift sex vilket 

framgår i följande citat: Vi: Vilken uppgift tycker du var mest utmanande? B: Den med 

kuben (.) nummer 6. Vi: Varför det då? F: För jag förstod inte riktigt hur man skulle 

göra (3,0) med sidorna och det. 

 

Utifrån intervjun med Elev C framkommer det att denne ser uppgift nummer sex och sju 

som roligast att arbeta med eftersom de hade: “C: (...) liksom nåt i sig som gjorde att 

man ville fortsätta räkna. Vi: Vad var det de hade i sig specifikt då? C:Att det inte var 

så himla svår- eller lätta och att (2,0) det tar lite tid.” Eleven ser uppgift 5 c som mest 

utmanande och uppgift sex som mest motiverande, vilket beskrivs i följande citat: “Vi: 

Vilken uppgift motiverar dig mest? Vilken får dig att vilja arbeta mer med matten? 

E: Hmm (1.6) den med kuben(.) jag klarade inte riktigt den och ja- *jag hade velat göra 

den igen*.” 

 

Utifrån den empiri som samlades in i intervjun med elev D framkommer en relation 

mellan vad eleven uppfattar som en motiverande, rolig och utmanande uppgift. Eleven 

beskriver uppgift nummer sex som rolig och motiverande eftersom det var en uppgift 

som utmanade honom: “Vi: (...) Av dem här sju uppgifterna, vilken av uppgifterna 

tyckte du var roligast att göra? E: Den (.) nummer 6. Vi: Varför just nummer 6 då? E: 

För att den var liksom (.) mest utmanande och det- ja (3.4) (...) Vi: Vilken uppgift 

motiverar dig? Vilken får dig att vilja räkna mer matte? E: Äh (2.1) 6:an (.) den va mest 

utmanande (.) tycker jag.” 

 

6.3 Hur ser dessa elever på arbetssätt som inkluderar interaktion med 
andra elever? 
 

Utifrån den utsaga elev A gav angående arbetssätt som inkluderar interaktion 

framkommer det att denna elev tycker det är roligt att arbeta i par- och 

gruppkonstellationer, om dessa är lottade. Han förklarar att det är av betydelse att 

samarbetspartnern är på ungefär samma nivå kunskapsmässigt på följande sätt: “Vi: (...) 

Tycker du att det är viktigt att man är på ungefär samma nivå när man arbetar 

tillsammans? A: Aa det tycker jag faktiskt (.) för om jag är med någon som inte är så 

bra då blir det mer att jag gör allt och så (1.1) det är viktigt att man är på samma nivå 

och så (1,4) och då har man roligare också för då blir det mer samarbete (3,1) och om 

det blir samarbete blir det roligare.”  Hans vilja att paren och grupperna blir lottade är 

ett återkommande tema under den avslutande delen av intervjun, vilket grundar sig i att 

han har svårigheter att hitta samarbetspartners: “A: Jag är inte jättebra på att hitta den 

bästa partnern eller så (.) men om man lottar ut en då tycker jag att det är rätt så roligt 

att arbeta i par eller i grupp (1,4) men inte när man väljer själv för det blir inte bra 

tycker inte jag då (.) men annars jobbar jag rätt så bra ensam (1,1) men om det är lottat 

då blir det oftast bäst om man ska jobba i par eller så.” 

 

Elev B och elev C  framför att enskilt arbete är det arbetssätt som de föredras. Elev B 

förklarar att hans ovilja till att arbeta i par- eller gruppkonstellationer grundar sig i att 

andra elever drar fördel av hans fallenhet, vilket leder till att de inte behöver fokusera 

när de arbetar med honom: “(...) det beror på vilka man kommer med för kommer man 

med vissa som är helt ofokuserade som håller på med annat då blir det bara jobbigt (...) 

typ Martin och dom (.) dom vill ju bara va med en för att man kan alla svaren typ. Elev 

C förespråkar enskilt arbete, men ser samtidigt en skillnad i att arbeta med en kompis på 
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samma kunskapsnivå eller med en kompis på en nuvarande lägre kunskapsnivå. Detta 

framgår i frågan angående hans och Karls samarbete: “Nu har inte vi jobbat så mycket 

(.) med varandra (2.6) men alltså jag tycker- jag vill ju helst arbeta själv (.) men det 

(1.8) det blir bättre om jag får jobba med honom för då slipper jag iallafall gör- göra 

*allt själv*.” 

 

Någon rekommendation av specifikt arbetssätt går inte att urskilja utifrån elev D:s 

utsaga angående frågor som berör interaktion med andra elever, vilket framgår i elevens 

svar angående vilket arbetssätt han förespråkar: “ D: <Äh> det spelar nästa ingen roll. 

Det funkar lika bra med alla.”. På frågan som berör samarbete med kompisar på olika 

matematiska kunskapsnivåer svarar han att han föredrar att samarbeta med en kompis på 

samma kunskapsnivå. Detta förtydligas i följande citat: “För att då (.) dom- om man- 

dom som är väldigt duktiga kanske har kommit på något annat sätt (.) liksom något bra 

sätt att tänka på och då kan man lära sig det av dem. *Om man nu arbetar med samma 

uppgifter eller så*.” 
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7 Diskussion 
 

I denna del diskuteras studiens metod, tillförlitlighet och resultat. Under rubriken 

metoddiskussion och tillförlitlighet diskuteras alla val som har gjorts utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Tillförlitligheten i studien genomsyrar hela metoddiskussionen och 

knyts avslutningsvis ihop i sammanfattningen. Studiens resultat diskuteras i 

resultatdiskussionen, där samtliga tre frågeställningar har en egen underrubrik. 

Avslutniningsvis redogörs studiens relevans för verksamheten och förslag till vidare 

forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion och tillförlitlighet 
 
7.1.1  Urval av elever  

 

För att få fram ett reliabelt resultat valdes eleverna ut efter Krutetskiis (1976) nio 

utmärkande drag för en elev med fallenhet för matematik. Eftersom studien 

genomfördes under en kort tid kan det inte säkerställas att de utvalda eleverna i studien 

är elever med fallenhet för matematik och detta kan göra att studien inte är helt reliabel. 

För att göra studien mer trovärdig utfördes den på åtta elever, varav de två första var 

pilottester. Utifrån Krutetskiis (1976) utmärkande drag för elever med fallenhet gjordes 

sedan en bedömning att enbart fyra av eleverna var elever med fallenhet för matematik 

och därför plockades två elever bort från studien.  

 
7.1.2  Elevlösningar 

 

Eleverna gjorde ett test med sju matematiska uppgifter där de hade tillgång till penna, 

suddgummi och diverse laborativt material. Bland det laborativa materialet fanns även 

icke ändamålsenligt material, med syfte att inte vägleda eleverna till att använda ett 

specifikt material. Valet att låta eleverna sitta och göra uppgiftsbladet ensamma grundar 

sig i Brymans (2015) kritik mot de olika samhällsvetenskapliga metoderna där han 

förklarar att undersökningspersonerna påverkas av forskarens närvaro både på gott och 

ont, vilket kan leda till att undersökningspersonen svarar på ett sätt denne inte hade 

svarat på egentligen, med hopp om att tillfredsställa forskaren. För att minimera denna 

risk fick eleverna arbeta med uppgifterna utan någon övervakning med syfte att lyfta 

fram deras tankar på ett sätt som möjligtvis hade försvårats om andra individer varit 

närvarande i rummet. Eftersom laborativt material fanns tillgängligt för eleverna fanns 

det en risk att de skulle använda det enbart för att de trodde att det skulle gottgöra 

studien. Därför förklarades redan från början att de skulle räkna uppgifterna på ett sätt 

de brukar göra och inte låta sig påverkas bara för att de tror att det ska göras på ett visst 

sätt. I vilken mån eleverna blev påverkade av det laborativa materialet går dock inte att 

säkerställa 

 
7.1.3  Elevintervjuer 

 

Studiens intervjuer var, som tidigare nämnt, semistrukturerade och valet föll på denna 

typ av intervjuform på grund av dess flexibilitet av frågornas ordningsföljd, samt 

möjligheten till att berika studien med följdfrågor. Innan eleverna intervjuades 

utformades en intervjuguide utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av en 

kvalitativ forskningsintervju. Intervjuguiden arbetades fram med syfte att ge samtliga 

respondenter samma förutsättningar i sina intervjuer, samtidigt som den fungerade som 
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en manual under processen. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram kritiska aspekter 

med semistrukturerade intervjuer och förklarar att det krävs skicklighet från intervjuaren 

att sätta sig in i respondentens livsvärld och instinktivt kunna ställa följdfrågor som 

berikar studien. I överensstämmelse med Starrin och Renck (1996) genomfördes, som 

tidigare nämnt, först pilottester på två elever med syfte att öva på att få fram rätt typ av 

följdfrågor för att senare få ut så mycket som möjligt under insamlandet av empiri från 

de fyra elever som deltog i studien..  

 

Dalen (2015) lyfter olika kritiska aspekter inom kvalitativa intervjustudier och förklarar 

att ett vanligt förekommande misstag innebär att den som intervjuar ställer ledande 

frågor eller frågor som inte är ändamålsenliga sett till syfte och frågeställning. Med 

inspiration från Dalen reviderades ovan nämnda intervjuguide ytterligare efter de två 

pilotstudierna med syfte att fokusera på de centrala teman studien var intresserad av att 

få reda på. Öppna intervjufrågor bearbetades fram för att täcka de viktigaste områdena i 

studien. För att i största möjliga mån undvika frågor som inte berikade studien ur något 

perspektiv låg studiens syfte och frågeställningar på samma bord som intervjufrågorna 

som ett hjälpmedel till att endast ställa frågor som riktade sig till studiens syfte och 

frågeställningar. 

 
7.1.4 Urval av uppgifter 

 

I studien valdes sju matematiska uppgifter ut med motiveringen att eleverna skulle få 

arbeta med olika typer av uppgifter. Valet att använda olika sorters uppgifter grundar sig 

i att studien intresserade sig av att synliggöra eventuella skiljaktigheter i val av 

representationsform. Häggblom (2013) lyfter användandet av textbaserade 

matematikuppgifter och menar att det kan medföra problem ifall det är en svag läsare 

som angriper uppgiften. Han lyfter betydelsen av att förstå innehållet i en textuppgift 

och menar att det krävs goda språkliga färdigheter för att angripa text- och framförallt 

problemlösningsuppgifter. De elever som deltog i studien påvisade inga läs- eller 

skrivsvårigheter, vilket minimerade feltolkningar i uppgiftsbeskrivningarna. 

 

De utvalda uppgifterna i studien innefattade multiplikation, division, omvandling av 

procent och volym. Även om studiens uppgifter är olika varandra finns det fortfarande 

mängder av andra typer av matematiska uppgifter, vilket medför en risk att studiens 

resultat hade sett annorlunda ut om det hade varit fler eller andra sorters uppgifter 

inblandade. Under pilottesterna framkom det att en elev ansåg att den roligaste 

uppgiften var uppgift 2, eftersom denne fick använda sig av kort division som eleven 

nyligen lärt sig. Det gav studien en ny kritisk synvinkel som kan haft en möjlig inverkan 

på resultatet. Det vill säga att nyligen inlärd matematisk information är nytt och 

spännande vilket möjligtvis kan speglat resultatet.  

 
7.1.5 Bearbetning av material 

 

Efter en granskning av elevernas användande av representationsformer transkriberades 

elevintervjuerna. En tabell med transkriberingskonvertioner skapades med inspiration 

från CAs modell (Tholander & Cekaite, 2015). Transkriberingarna granskades utifrån 

IPA-metoden och Giorgis analysmetod med syfte att svara på frågeställning två och tre. 

En kritisk aspekt med dessa två metoder är att det krävs att forskarna lyckas sätta sig in i 

respondenternas livsvärldar. Det är inte relevant ifall det respondenten har sagt är sant 

eller inte, utan huvudfokus ligger istället på forskarens tolkningar av dennes 

upplevelser, vilket var en utmaning i studien (Back & Berterö, 2016). 
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7.1.6  Sammanfattning 

 

Inom samhällsforskning finns det två frågor en forskare ska ställa när det gäller 

precisionen av forskningen. Dessa är ifall den insamlade datan är trovärdig och ifall den 

valda metoden är tillförlitlig. Begreppet trovärdighet betyder att empirin stämmer 

överens med verkligheten och att insamlad data är förankrad i studiens syfte och 

frågeställningar. Att en studie har tillförlitlighet innebär att den kan göras om igen, med 

samma metod av andra forskare, och få fram liknande resultat igen (Denscombe, 2004). 

I studien användes en datainsamlingsmetod där fyra elever med fallenhet för matematik 

i årskurs 5 blev tilldelade ett uppgiftsblad med en variation av olika matematikuppgifter, 

samt en efterföljande intervju. Detta val har motiverats både i metoddelen, samt i 

metoddiskussionen med ett mer kritiskt förhållningssätt och slutsatsen drogs att 

metoden var den mest ändamålsenliga, samtidigt som de utvalda eleverna var passande 

för att få fram tillförlitliga och trovärdiga resultat. Tillförlitligheten och trovärdigheten 

styrktes även genom att studiens olika delar är kopplade till syfte och frågeställningar 

och att varje val i studien är väl motiverat. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 
7.2.1  Vilka representationsformer använder eleverna när de löser olika typer av 
matematikuppgifter och varför använder de just dessa? 

 

Utifrån det resultat som presenterades under resultatdelen gick det att urskilja en tydlig 

prioritering av representationsform hos eleverna. Eleverna prioriterade 

representationsformen symboler på samtliga uppgifter med enbart ett fåtal undantag, 

främst på uppgift sex. Denna prioritering grundade sig i att eleverna såg symboler som 

den enklaste, snabbaste och mest ändamålsenliga representationsformen, samtidigt som 

relevansen av att använda andra representationsformer ifrågasattes. Detta står i linje 

med Pettersons (2011) beskrivning av eleverna Johan och Sara. Att hitta det enklaste 

lösningsförfarandet utmärkte dessa elever, vilket kan jämföras med denna studiens 

deltagare som även de sökte efter den mest ändamålsenliga representationsformen. Att 

symboler ansågs vara den mest ändamålsenliga representationsformen bestyrkas i 

uppgift sju då eleverna väljer att använda måtten av pizzakartongen, istället för att 

använda pizzakartongen som en konkret måttstock, alternativt bildmodell. Elevernas 

prioritering av symbolspråk överensstämmer även med den slutsats Krutetskii (1976) 

drog utifrån eleven Sonja, som han beskrev som en elev med ett utvecklat abstrakt 

tänkande. Detta abstrakta tänkande menar han  yttrade sig i hennes bortprioritering av 

visuell hjälp i form av laborativt material och bildmodeller, vilket även visade sig i 

majoriteten av denna studies elevlösningar. 

 

Det undantag som identifierades var två av elevernas val av representationsform på 

uppgift sex. Bryman (2015) lyfter reaktiva effekter vid kvalitativ forskning och förklarar 

att en kritisk aspekt kan uttryckas i att respondenten ändrar sitt beteende då denne deltar 

i samhällsvetenskaplig forskning. Detta menar han grundar sig i att respondenten vill ge 

ett gott intryck och besvara frågorna för att ge ett gynnsamt resultat. I denna studie är 

det svårt att fastställa i vilken utsträckning förekomsten av det laborativa materialet och 

känslan att bli observerad och intervjuad påverkade deltagarna. Det går dock att ana en 

viss påverkan utifrån de svar som eleverna gav under de efterföljande intervjuerna. Elev 

B använde sig till en början av representationsformen laborativt material i form av 

centikuber, som sågs som ett ändamålsenligt material sett till uppgift sex:s upplägg, 
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men avbröt denna lösningsstrategi kort därefter. Eleven fick frågan varför denne valde 

att avbryta sin påbörjade lösningsstrategi med laborativt material, varpå ha svarade: 

“(...) efter (.) 1:a kuben (.) så började jag fatta lite och då körde jag bara på pappret.” 

Elev C fick en fråga om tillämpandet av en bildmodell hjälpte honom framåt och 

svarade på följande sätt: “<Nja> (1.8). Jag hade hade kunnat göra det utan (.) det jag 

ritade också.” I intervjuerna framkom det även att eleverna sällan eller aldrig använder 

sig av bildmodeller eller laborativt material under de ordinarie matematiklektionerna, 

vilket styrker tesen att eleverna kan ha blivit påverkade av situationen.  

 
7.2.2 Vilken typ av uppgifter motiverar dessa elever? 

 

Under intervjuerna fick eleverna frågan om vilka uppgifter de ansåg vara mest 

motiverande, roligast och mest utmanande. Deras utsagor gav ett resultat som påvisade 

en preferens av de senare problemlösningsuppgifterna, med undantag för elev A:s svar 

angående vilken uppgift som var mest rolig. Elev A ville göra om en uppgift, i detta fall 

uppgift fyra, vilket Deal & Wismer (2010) menar att detta är en tydlig implikation på att 

eleven besitter en fallenhet för matematik. Samma elev hade redan arbetat med en 

uppgift liknande uppgift sju innan genomförandet av denna studiens undersökning och 

såg då den uppgiften som motiverade honom mest. Vid intervjutillfället förklarade han 

att den inte intresserade honom längre eftersom han redan hade arbetat med den en gång 

tidigare. Utifrån denna utsaga går det att dra kopplingar till Petterssons (2008) och 

Taflins (2007) beskrivning av begreppet problemlösning. De båda författarna förklarar 

att en problemlösningsuppgift ska vara utmanande på det sättet att eleven behöver 

anstränga sig för att finna rätt metod och lösningsstrategi. I elev A:s fall så var metoden 

och lösningsstrategin redan given, vilket gjorde att uppgiften varken var rolig, 

motiverande eller utmanande för honom under undersökningstillfället. Elevens 

brinnande intresse för uppgiften vid det första angripandet, i jämförelse med andra 

gången eleven skulle lösa uppgiften, visade tydliga implikationer på att en 

problemlösningsuppgift måste utmana eleven för att denne ska finna den rolig och 

motiverande. 

   

Utifrån den tolkning som genomfördes av intervjun och lärarens beskrivning av elev D 

framkom det att denna elev är understimulerad av ordinarie undervisning. Pettersson 

(2011) förklarar att fallenhet kan yttra sig på flera sätt och att det krävs olika 

tillvägagångssätt för att tillgodogöra varje elevs enskilda behov. Vissa elever ser det 

som utmanande att de tilldelas en hastighetsindividualiserad undervisning, medan andra 

elever inte får samma tillfredsställelse av att lägga boksidor och böcker bakom sig. Elev 

D:s fallenhet yttrar sig på det senast beskrivna viset vilket tydliggörs i dennes 

komprimerade lösningsmetoder på uppgift 1-4. Under intervjun framgick det även 

utifrån elevens implicita språk att dessa uppgifter inte motiverade honom. Denna slutats 

drogs eftersom hans engagemang och tonläge dämpades. Den uppgift som han ansåg 

mest motiverande sammanföll, utan undantag, med den uppgift som han ansåg roligast 

och mest utmanande. 

 

Elev B och C var de två elever som hade svårast att lösa alla uppgifter på 

uppgiftsbladet. En intressant aspekt i detta utfall är att de båda hade svårigheter med 

samma uppgifter och att de, trots detta, gav skilda svar angående frågorna som besvarar 

frågeställning två. Elev C stötte på svårigheter både på uppgift fem och sex och valde att 

beskriva uppgift fem som mest utmanande och uppgift sex som mest motiverande. 

Utifrån en granskning av elev C:s uppgiftsblad framkom det tydligt att eleven var på 

god väg att lösa uppgift sex, samtidigt som han påvisade större svårigheter i 
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lösningsprocessen på uppgift fem. En intressant aspekt i detta är att eleven samtidigt 

ägnade betydligt mer tid åt den senare uppgiften, i jämförelse med den tidigare. Att 

eleven valde att nämna uppgift sex som den mest motiverande kan kopplas till Imsens 

(2006) teori om inre motivation. I elev C:s fall låg en lösning närmre till hands på 

uppgift sex i jämförelse med uppgift fem, vilket främjade hans inre motivation att lösa 

den uppgiften. Detta står även i linje med Gärdenfors (2010) teori om att uppgifter 

måste fånga elevernas intresse för att utveckla ett meningsfullt lärande. I elev C:s fall så 

fångade uppgift sex ett större intresse än uppgift fem, vilket ledde till att han hade en 

större motivation att lösa denna. Detta står i motpunkt till elev B:s utsaga som kan 

tolkas att en rolig uppgift är en motiverande uppgift. Denna sorts motivation grundar sig 

i Gärdenfors (2010) forskning om att motivation skapas då individen förstår ett område 

och kan kontrollera området.  

 
7.2.3 Hur ser dessa elever på arbetssätt som inkluderar interaktion med andra 
elever? 

 

De mångfaldiga svaren, angående arbetssätt som inkluderar interaktion, står i linje med 

Petterssons (2011) beskrivning av elever med fallenhet för matematik. Hon menar att 

det återfinns skillnader mellan varje individ och att det därför inte går att generalisera en 

given prioritering av arbetssätt. Utifrån den empiri som samlades in går det dock dela in 

elevernas svar i två kategorier.  

 

I den första kategoriseringen inkluderas elev B och elev C. Utifrån deras svar framgick 

det att deras preferens av att arbeta enskilt grundade sig i dåliga erfarenheter av olika 

sorters arbetssätt som innefattar samarbete. Elev B uttryckte sig att flera kamrater på en 

lägre matematisk kunskapsnivå dragit fördel av hans fallenhet genom att de inte bidragit 

något till lösningsprocessen, vilket har lett till att han föredrar att arbeta enskilt. Elev 

C:s utsaga påminde i stor utsträckning om den beskrivning elev B gav, endast med 

avvikelse att de hanterar par- och grupparbeten olika. Elev B valde i dessa fall att lösa 

uppgifterna själv utan hjälp av sin parkompis, medan elev C:s tillvägagångssätt innebar 

att han och hans parkompis räknade varannan uppgift. Utsagan att dessa elever föredrog 

att arbeta med en kamrat på en jämlik kunskapsnivå står i linje med Vygotskijs idé om 

den proximala utvecklingszonen. Hans teori grundar sig i att kunskap utvecklas i 

interaktion med läraren eller en kompetent kompis (Säljö, 2014). Utifrån denna vetskap 

dras slutsatsen att det inte fanns någon kamrat i de båda klasserna, utöver Edvin och 

Karl, som ansågs kompetenta, vilket bidrog till att elev B och elev C föredrog att arbeta 

enskilt.  

 

I den andra kategoriseringen återfinns elev A och elev D. Utifrån intervjun och en 

åtföljande diskussion med diverse klasslärare framkom det att den sociala aspekten har 

en  inverkan på dessa elevers val av arbetssätt. Som det tidigare framkom under rubrik 

5.2.1 har elev A:s fallenhet påverkat hans sociala situationen i klassen på ett negativt 

vis. Detta har enligt klassläraren lett till att han under det senaste året påvisat en 

reduktion av uppvisad matematisk kunskap. Pettersson (2011) förklarar att detta är ett 

vanligt förekommande fenomen som grundar sig i att elever med fallenhet är rädda att 

bli utstötta av sina kompisar. Elevens vilja att lotta par och grupper styrker detta 

antagande i det avseende att eleven har svårigheter att hitta den rätta partnern, både ur 

ett kunskapsperspektiv och  ett socialt perspektiv. Elev D har en liknande utsaga som 

dock grundar sig i en annan social ställning. Denna elev visade sig, utifrån klasslärarens 

beskrivning, ha en hög social status vilket inte bara grundar sig i hans talang inom 

fotbollen, utan även hans preferens till att diskutera. Klassläraren förklarade att denna 
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förkärlek till diskussioner är en återspegling från hans föräldrar, vilket går att anknyta 

till Blooms (1985) teori om familjens påverkan på elever med fallenhet. Bloom 

förklarar att föräldrarna spelar en betydelsefull roll i utvecklandet av en elevs med 

fallenhet förmågor genom att de redan i tidig ålder diskuterar fenomen med sitt barn. 

Klassläraren förklarade att elev D redan under förskolan utmärkte sig genom att ständigt 

diskutera och ifrågasätta.  

 
7.2.4 Sammanfattning 

 

Representationsformen symboler var den i synnerhet mest använda 

representationsformen vilket framkom tydligt i elevlösningarna. Detta berodde på att 

denna metod ansågs mest ändamålsenlig, samtidigt som eleverna vid flera tillfällen 

ifrågasatte relevansen av att använda andra representationsformer. Angående vilka 

uppgifter som motiverade eleverna mest framkom det att de uppgifter som motiverade 

dem låg nära anknutet till de uppgifter som de ansåg vara roligast och mest utmanande. 

Problemlösningsuppgifterna ansågs utan undantag vara roligast och mest utmanande, 

vilket resulterade i att de även ansågs vara mest motiverande. Angående arbetssätt som 

inkluderar interaktion framkom det att både kunskaps- och sociala aspekter spelade roll 

i elevernas utsagor. Hälften av eleverna föredrog att arbeta enskilt, medan de två andra 

inte prefererade något specifikt arbetssätt. Den generalisering som dock gick att urskilja 

var att samtliga elever ansåg att ett homogent samarbete, ur den aspekten att deltagarnas 

nuvarande kunskapsnivå bör ligga på en jämn nivå, är av stor betydelse för att 

samarbete ska främja deras kunskapsutveckling. 

 

7.3 Relevans för den fokuserade verksamheten och förslag till vidare 
forskning 
 

Detta resultat för med sig betydelsefulla implikationer på att läraren bör prioritera att 

identifiera roliga och utmanande uppgifter till elever med fallenhet för att motivera dem. 

Resultatet påvisar även att andra representationsformer i form av laborativt material och 

bildmodeller inte bör påtvingas på elever med fallenhet eftersom de föredrar att arbeta 

med abstrakt matematik genom att använda sig av representationsformen symboler. 

Relevansen att som lärare tänka igenom och motivera valt arbetssätt både utifrån en 

kunskapsaspekt, men även utifrån en social aspekt, är av betydelse eftersom detta både 

påverkar elevernas inlärningsprocess och deras sociala relation i klassen. Dessa tre ovan 

nämnda aspekter för med sig stor relevans till verksamheten med fokus på hur elever 

med fallenhet bör tillgodoses utifrån flera perspektiv.       

 

Utifrån denna studies resultat återfinns en intressant aspekt angående dess 

generaliseringsbarhet på alla elever. En intressant ingångspunkt i en fortsatt forskning 

hade varit att genomföra samma metod i form av ett liknande uppgiftsblad och en 

efterkommande intervju på flera elever med inriktning på flera olika målgrupper. Detta 

hade resulterat i att eventuella olikheter sett till val av representationsform, prioritering 

av olika uppgiftstyper och preferens av arbetssätt hade uppenbarats, där en 

kategorisering sett till genus, etnicitet och nuvarande kunskapsnivå hade gått att 

genomföra. Detta hade givit en bred bild av elevers preferenser av representationsform, 

uppgifter och arbetssätt, vilket är av stor relevans för den fokuserade verksamheten.   
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

I forskningssammanhang benämns det att 2-5 % av eleverna i den svenska 

skolverksamheten är elever med fallenhet. Denna typ av elev brukar i regel få relativt 

lite uppmärksamhet från lärare eftersom de antas klara sig själva. I denna studie hamnar 

elever med fallenhet för matematik i fokus med koncentration på vilka 

representationsformer de använder sig av, vilken typ av uppgifter som motiverar dem 

och vad de anser om arbete som inkluderar samarbete med andra elever. Med 

föregående examensarbete, Självständigt arbete 1, som litteraturbakgrund och en 

djupdykning inom motivation samt olika typer av matematiska uppgifter fanns en stabil 

grund att stå på när data skulle samlas in. Fyra elever med fallenhet för matematik i 

årskurs 5 valdes ut att delta i studien och de fick först arbeta med ett uppgiftsblad med 

olika typer av uppgifter och därefter blev de intervjuade i semistrukturerade intervjuer. 

För att få ut så mycket som möjligt av datan granskades elevlösningarna utifrån ett 

begreppsligt ramverk. Därefter transkriberades och analyserades intervjuerna  ur ett 

fenomenologiskt perspektiv med inspiration från IPA-metoden och Giorgis 

analysmetod. 

 

Tidigare nämnd information ledde till att ett resultat kunde arbetas fram med en 

efterföljande analys. Det som framkom i studien var att elever med fallenhet för 

matematik anser att problemlösningsuppgifter är den typ av matematisk uppgift som 

motiverar dem mest och att den representationsform de använder är nästan uteslutande 

symboler. Utifrån studiens tredje frågeställning framkom skillnader mellan eleverna i 

studien. Hälften av eleverna ansåg att de helst arbetar själva och resten menade att de 

helst arbetar i par. I diskussionsdelen diskuteras resultatet på frågeställningarna och 

utifrån en tolkning, angående resultatet på den tredje frågeställningen, framkom det att 

den sociala aspekten har stor betydelse ifall eleverna hellre arbetar med andra elever, 

eller arbetar själva med matematiska uppgifter. Studien är analyserad ur ett 

fenomenologiskt perspektiv med tolkningar av fyra elevers upplevelser om hur de helst 

arbetar med matematik och tillförlitligheten bör därför också bedömas utifrån detta.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej vårdnadshavare i årskurs 5! 
 

Vi heter Tobias Bergfors och Jonathan Stark och vi är två lärarstudenter som går vår sista 

termin vid Linnéuniversitetet. Vi skriver ett examensarbete som är inriktat på 

matematikundervisning med fokus på elever med fallenhet för matematik. Vi ska genomföra en 

undersökning i två steg. Först får eleverna lösa ett antal matematikuppgifter och därefter följer 

en intervju där eleverna får berätta om hur de löst uppgifterna, vilka eventuella svårigheter de 

stötte på o.s.v. Intervjun kommer även innehålla ett inslag där eleverna får berätta vad de tycker 

om olika typer av matematikuppgifter samt vad de tycker om par- och grupparbete.  

 

Studien utgår ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att det material vi 

samlar in endast kommer användas för att uppfylla vårt forskningssyfte. Era barns namn och 

vilken skola de går på kommer avkodas vilket gör det omöjligt för utomstående att identifiera 

vilka barn som har varit med i undersökningen. Deltagande i studien är helt frivilligt och det är 

ditt/ert val om ni inte vill att ert barn ska vara med i studien. 

 

Om ni har några frågor och funderingar angående studien och/eller dess utformning så får ni 

gärna höra av er till någon av oss. Ni når oss enklast via telefon men ni kan även skicka mail 

med era tankar. 

 

Tobias Bergfors 

Mobil: xxx 

Mail: xxx 

Jonathan Stark 

Mobil: xxx 

Mail: xxx 

 

Mvh Tobias och Jonathan, lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Tack på förhand! 

 

 

(Klipp)-----------------------------------------------------------------------------------------------(Klipp) 

 

JA. Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

NEJ. Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(Barnets namn) 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(Vårdnadshavare) 

 

……………………………………….. Datum:……………….. 

(Underskrift) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Inledning: 

 Förklara syftet med studien och intervjun och vad vi är intresserade att få reda 

på. 

 Fråga om vi får spela in intervjun. Förklara att ingen annan kommer få höra 

bandet och att denne inte kommer kunna tjänas igen. 

 Avslutningsvis att eleven får hoppa över vissa frågor och/eller intervjun om 

denne skulle önska det. 

 Fråga eleven om denne har några frågor? 

______________________________________________________________________ 

 

Frågeställning 1 
1. Eventuellt då vi känner att vi behöver en förklaring angående hur eleven (Hur 

tänkte du när du löste denna/dessa uppgift/uppgifter?) 

2. Visste du direkt hur du skulle lösa uppgiften? 

3. Hade du olika idéer om hur du skulle göra? 

4. Varför valde du just den metoden? 

5. En elev som bara gör samma sak. “Brukar du alltid rita etc.” 

Frågeställning 2 
1. Vilken av uppgifterna tyckte du var roligast att göra? Varför? 

2. Vilken uppgift tyckte du var mest utmanande? Varför? 

3. Vilken uppgift tyckte du var mest motiverande? Varför? 

4. Vad skiljde denna från övriga uppgifter? 

(Angående de uppgifter som inte kommit upp på tal än) 

1. Vad tyckte du om dessa uppgifter? 

2. Varför var inte dessa roliga? 

3. Vad var det som gjorde att ni inte blev utmanade av dessa uppgifter? 

Frågeställning 3 
1. Hur föredrar du att arbeta? Enskilt, i par eller i grupp? 

2. Varför gillar du mer att arbeta……… istället för att arbeta…………. ? 

3. Spelar det någon roll vem du arbetar med och i så fall varför? 

Avslutning 
 Hur kändes det? 

 Har du några frågor eller något mer att tillägga? 

 Vill du lyssna lite på bandet? 

  



  
 

III 

Bilaga 3: Transkribering elev A 

 

Vi: Och så har vi tagning med Anton på Gustavslund. Hur känns det att vara här? 

A: *Bra* 

Vi: Vi kommer börja med att ställa lite frågor om dina uppgifter hur du har löst dom. 

Sen kommer vi ställa om vad du tyckte var roligast och sen på slutet om samarbete. 

Men om vi tittar på din uppgift där så vill jag veta hur du gick tillväga när du löste 

uppgift 5, 6 och 7. Så du kan få börja med att berätta hur du gjorde på uppgift 5. 

A: Mhm (.) Jo (.) Mhm (.) Nu ska vi se (.) Mhm (.) Jo (.) Här 5 a (.) Hur hög är a och b 

efter 5 dagar (.) då tog jag här på 5 a (.) 5 gånger 3 för att räkna ut a då eftersom att den 

växte 3 cm per dag och det var 5 dagar (.) och på b så gjorde jag likadant fast 5 cm för 

att den växte 5 (.) och då fick jag fram de (1,2) ah så och på b (1,0) nu ska vi se jag ska 

bara läsa frågan (.) Hur höga kommer de att vara när de är lika långa (1,0) och då tog 

jag och kollade hur mycket b tog in efter typ 5 dagar eller nåt sånt för jag visste ju redan 

det (.) då fick jag fram att dom är (.) 50 cm långa (1,8) 150 cm (1,3) när dom är lika 

långa (1,5) och jag tror att jag fick fram att det efter (1,5) NEJ (.) efter 20 dagar tror jag 

att det var om jag kommer ihåg rätt om jag kan tyda det här. 

Vi: Haha tycker du att det är lite svårtydligt det du skrivit? 

A:  Ja jag skriver inte snyggt ( 1,5) nu ska vi se (1,3) NEJ (.) nu ska vi se (.) aa (.) NEJ 

DET ÄR tio dagar jag fick fram till *att det var* 

Vi: Och sen 5 c då? 

A: Aah där fick jag fram 60. 

Vi: Hur fick du fram 60 där? 

A: Jo ehm då kollade jag först 10 dagar hur mycket b tog in eh (1,1) och eh (0,7) på 10 

dagar så tar b in 20 cm på a (.) eller blir 20 cm högre än a (.) efter tio dagar då (1,0) och 

då kollade jag (.) det skulle ju vara 100 cm högre (1,0) ju (0,8) nu ska vi se (0,7) jag 

kommer inte ihåg hur jag gjorde (.) men det var typ så. 

Vi: Vi kan titta i din uppgift sen efter. Sen så på den med kuben. Hur gjorde du där? 

A: Här (.) 3 sidor målade då tog jag först räknade jag ut här uppe först 4 och sen 4 här 

nere (.) på a va (.) ah (1,5) det är 8 (.) 4 här uppe plus 4 här nere (1,0) ehm 12 här (1,1) 

det var hur många har 2 sidor målade 1, 2, 3, 4 och sen är det 3 lager med dom (2,8) så 

då borde jag egentligen ha skrivit (1,3) 3 4 plus- 4 gånger 3 (1,8) ah där men i vilket fall 

som helst och sen c är en sida målad det är 6 eftersom det är 6 här (.) och där är det 6 

gånger 1 eftersom det är 1 i mitten då (.) och 0 sidor målade (.) det är d (.) ingen sida 

målad då är det eh (.) där vet jag faktiskt inte hur jag gjorde men det är en kub i mitten 

som inte blir målad alls (2,0) och på e då gjorde jag likadant fast då räknade jag ut att 

den 64 med 64 kuber skulle ha och då ville jag veta hur stor den skulle vara kuben och 

då testade jag med 4 gånger 4 det är 16 gånger 4 det blev 64 ju (1,5) 5 gånger 5 det är 

25 (.) ja det blir 125 (.) men jag gjorde inte 125 där för det var eller (.) stod det. 

Vi: Hade du kunnat lösa den uppgiften på något annat sätt tror du?  

A: Jag vet inte. 

Vi: Vi hade ju laborativt material här, och du hade ju även möjligheten att rita en bild. 

varför använde du inte det?  

A: Jag gillar inte laborativt material och jag gillar inte heller att rita (.) jag gillar att sitta 

och räkna. 

Vi: Varför gillar du inte laborativt material? 

A: Det vet jag inte. 

Vi: Ett annat alternativ hade ju varit att du hade ritat av den här kuben och sen gjort den 

större och så. Varför gjorde du inte det?  

A: *Det vet jag inte* 



  
 

IV 

Vi: Pizzakartongerna då. Hur löste du den? Och hur löste du den när du gjorde den i 

klassrummet? Den är vi mer intresserade av. Hur gjorde du då? 

A: Ehm jo (.) då räknade jag ut längden här och här och så ((pekar på pizzakartongen)) 

och sen så gjorde jag det på klassrummet också och sen så kollade jag hur många 

pizzakartonger som fick plats på längden, bredden och höjden och sen gångade jag bara 

ihop det (1,0) och det är typ 60000 jag fick fram till. 

Vi: Använde du dig av pizzakartongen någon gång på det sättet att du satte den så här? 

((Använder den som måttstock mot väggen)) 

A: Nej. Jag använde linjal och sen räknade jag. Det hade varit ganska jobbigt att sätta 

ut  60000 pizzakartonger. Jag vet inte om någon skulle orkat det haha. 

Vi: Nej det tror inte vi heller haha. Det var även snetak i rummet. Hur gjorde du för att 

räkna ut det?  

A: I klassrummet menar du? 

Vi: Ja. 

A: Jo då tog jag och mätte på ena hållet där ((pekar på den del av taket som är högst)) 

och på andra hållet där ((pekar där på den del där taket är som lägst)) och sen så tog jag 

medelvärdet av de. ((Råkar sparka ner en stol)) Jag är inte så bra med stolar. 

Vi: Om vi tittar på dom här uppgifterna, allihopa, om du skulle få plocka ut en uppgift, 

vilket uppgift tyckte du var roligast att göra?  

A: Jag vet faktiskt inte. 

Vi: Var det inte någon du tyckte var rätt rolig? 

A: Den hade varit rolig ((pekar på uppgift 4)) om det hade varit typ (.) typ 400 personer 

som skulle åka. 

Vi: Varför hade den blivit roligare då?  

A: För då skulle (.) för då skulle det liksom varit en fälla som man skulle skriva halv (.) 

fast man kan ju inte åka en halv linbana typ (2,1) eller kan man? 

Vi: Naa det vet vi inte. Så du tyckte inte att någon uppgift var rolig då?  

A: Sådär (.) det var ingen jag gillade extra mycket iallafall inte vad jag vet. 

Vi: När du fick göra pizzakartongen i klassrummet. Tyckte du att den var rolig då? 

A: Rättså. 

Vi: Varför var den rättså rolig? 

A: Eller (.) jätterolig för den är KLURIG (.) jag gillar kluriga (2,0) men jag hade redan 

gjort den en gång tidigare så det var därför jag inte var så jättesugen på den. 

Vi: Hade du tyckt att 7:an var roligast annars då? 

A: Jag tror det. 

Vi: Då undrar vi, tänk att du inte hade gjort sjuan tidigare, vilken av alla dessa 

uppgifterna tyckte du utmanade dig mest? 

A: Hmm (3,5) hmm (2,1) *det är svårt att säga*  

Vi: Vilken utav uppgifterna är det som motiverar dig mest? Den uppgiften som får dig 

att vilja räkna mer matte. Vilken uppgift var mest så? 

A: Hmm (2,3) om jag inte hade gjort 7:an i klassrummet tidigare skulle jag sagt den. 

Vi: Varför pizzakartongen då? 

A: För den är utmanande. 

Vi: Vad tyckte du om dessa uppgifterna, uppgift 1 till 4? 

A: Jo det här är liksom bara att räkna ut och det tycker jag är tråkigt (0,7) men 1:an och 

2:an (.) men 3:an och 4:an (.) det är mer problemlösning och det gillar jag mer (2,2) 

MEN som jag sa om det hade varit 400 personer som skulle åka så hade den varit 

roligare. 

Vi: Vad är det som gör 3:an och 4:an till problemlösningsuppgifter då? 

A: Jag vet inte riktigt (1,6) nej men (1,0) jag tycker det finns olika sätt att räkna ut det 

(.) det är inte bara ett tal. 



  
 

V 

Vi: Men du tyckte inte 1:an och 2:an var roliga då. Varför tyckte du inte det? 

A: Det är liksom bara att räkna ut (.) jag vill ha problemlösning och tänka, inte bara 

räkna (2,5) även ifall det är ett jättejobbigt tal och jättesvårt så är det inte roligt om det 

inte är att man behöver tänka och så (.) utan det bara är räkna (1,9) jag tycker 

problemlösning är roligt men inte bara tal (.) det är jättetråkigt (1,0) men det är bara jag. 

Vi: Och det är dina tankar vi vill ha reda på här, så du får säga precis vad du vill. Vi 

kommer över lite till arbetssätt. Om du skulle få välja om du får arbeta själv, i par eller i 

grupp. Hur vill då arbeta då?  

A: Jag är inte jättebra på att hitta den bästa partnern eller så (.) men om man lottar ut en 

då tycker jag att det är rätt så roligt att arbeta i par eller i grupp (1,4) men inte när man 

väljer själv för det blir inte bra tycker inte jag då (.) men annars jobbar jag rätt så bra 

ensam (1,1) men om det är lottat då blir det oftast bäst om man ska jobba i par eller så. 

Vi: Om du skulle fått välja någon att arbeta med i klassen, vem hade du valt att arbeta 

med då?  

A: Jag vet inte (1,9) kanske Algot för att han är snäll och bra på matte och så. 

Vi: Så han är bra på matte säger du. Tycker du att det är viktigt att man är på ungefär 

samma nivå när man arbetar tillsammans?  

A: Aa det tycker jag faktiskt (.) för om jag är med någon som inte är så bra då blir det 

mer att jag gör allt och så (1.1) det är viktigt att man är på samma nivå och så (1,4) och 

då har man roligare också för då blir det mer samarbete (3,1) och om det blir samarbete 

blir det roligare. 

Vi: När känner du att du blir bäst på matte? När får du ut mest av en lektion? Är det när 

du jobbar själv, i par eller i grupp? När lär du dig mest? 

A: När jag lär mig mest (3,5) hm (1,5) det är svårt att säga (5,2) men antingen är det i 

grupp eller ensam skulle jag säga. 

Vi: Vad tycker du om grupparbete?  

A: Jag tycker det är roligt eller så (.) det är det faktiskt. 

Vi: Är det speciellt roligt i matte eller är det andra ämnen?  

A: Speciellt roligt i matte skulle jag säga (.) tror jag eller jag vet inte (1,1) det är roligt i 

andra ämnen också (1,2) men jag tycker inte det blir bra (.) man arbetar inte bra när man 

är med sina bästa kompisar eller så (.) utan (.) det är därför jag tycker det är bra att lotta 

(2,1) då blir det mer att alla pratar och så (.) tror jag (1,3) det blir bättre tror jag skulle 

jag säga men sen är det svårt att säga vad man lär sig mest av (3,5) jag tror jag lär mig 

mest av genomgångar faktiskt (2,7) men jag är lättlärd ju (.) så en genomgång räcker för 

att jag ska lära mig det. 

Vi: Tycker du att det blir jobbigt när det är flera genomgångar då?  

A: Jag vet inte (.) två eller tre är okej kanske men sen blir det bara tjatigt. 

Vi: Vad gör du när det blir tjatigt då?  

A: Jag hänger med (3,2) men jag tycker det blir för enkelt då (1,1) jag behöver ha 

utmaning (.) matten ska vara rolig och så behöver det vara utmaning och 

problemlösning. 

Vi: Hur tycker du att det kändes med det här upplägget med att du fick göra en uppgift 

sen får du berätta för någon hur du gjorde och lite vad du tycker. 

A: Det är rätt så roligt (1,1) inget tråkigt iallafall (1,2) men det enda tråkiga var att jag 

behövde hoppa över läsningen. 

Vi: Aha du tycker om att läsa? 

A: Det är det bästa som finns (.) typ. 

Vi: Vad är det som är så roligt med att läsa då?  

A: >Jag vet inte<. 

Vi: Har du några frågor till oss eller någonting mer att tillägga?  

A: Nej det tror jag inte.  



  
 

VI 

Vi: Okej, då tackar vi för oss och avslutar inspelningen. 

  



  
 

VII 

Bilaga 4: Transkribering elev B 

 

Vi: Sådär, då har vi tagning med Felix på Gustavslund. Välkommen! Hur känns det? 

B: Bra. 

Vi: Hur tycker du det kändes när du löste uppgifterna? 

B: Det (.) funkade bra men det var några uppgifter *jag inte fattade*. 

Vi: Då undrar vi hur du gjorde på uppgift 5? 

B: Med växterna? 

Vi: Ja, precis. 

B: Mhm (.) på a (.) så är frågan hur höga är a och b är efter 5 dagar (.) så då (1,9) bara la 

jag på (1,5) för a-växten den växte 3 centimeter per dag och b-växten (.) eh (.) växte 5 

cm per dag (.) så då om jag börjar med a-växten så är den 120 cm från början (.) sen 

gångade jag 3 för det var det den växte varje dag gånger 5 för det var 5 dagar (.) sen la 

jag ihop 120 cm plus 15 cm så är det 135 cm. 

Och på b så är växten 100 cm från början (.) och så växer den 5 cm varje dag (1,0) så 

tog jag 5 gånger 5 för det var 5 dagar och så la jag ihop 100 och 25 så är det 125. 

Och på b (.) så skrev jag såhär dag 1 (1,2) sen plus 3 e på a-växten och plus 5 på b-

växten och sen fortsatte jag så tills det blev lika och då är det på dag 5 när båda blev 150 

cm. 

Och den c. Efter hur många dagar är b 100 cm högre än a (1,0) DEN DEN 

MISSFÖRSTOD JAG. 

Vi: Mhm, vi antog det lite. 

B: Jag trodde bara det skulle vara högre (.) men ja (.) det är väl förmodligen rätt mycket. 

Vi: Ja men vi antog att du hade missförstått uppgiften när du hade läst den där. Hur 

hade du tänkt om du hade räknat ut den nu då? 

B: Jag hade nog fortsatt så här (1,0) *en stund* tills jag (.) kom på nåt annat sätt typ. 

Om man gångar 5 och 30 med 10 och sen kör så (.) *sen kollar hur mycket det går*. 

Vi: Har du använt det laborativa materialet vi hade med (.) till vilken uppgift och hur 

isåfall? 

B: Mhm (.) den här använde jag ((plockar upp pizzakartongen)) och lite med dom små 

kuberna (1,0) pizzakartongen använde jag när jag skulle räkna ut hur många 

pizzakartonger det fick plats i rummet (.) och kuberna (.) använde jag lite för att fatta 

*vad det var (.) uppgift vad var det (.)* uppgift 6. 

Vi: På vilket sätt använde du kuberna då?  

B: Eh (1,1) jag byggde ihop små kuber men det var typ efter (.) 1:a kuben (.) så började 

jag fatta lite och då körde jag bara på pappret. 

Vi: Du gjorde ju nånting där ((pekar på en bild F har ritat)), du utgick ifrån den bilden 

(.) vad gjorde du där?  

B: Jag eh på a (.) ehm på a är det den vanliga 3 gånger 3-kuben (.) och då (.) på en kub 

är det alltid 8 hörn (.) så då är det tre synliga sidor (1,2) och på den här 3 gånger 3-

kuben (.) så är det när man bara ser 2 sidor av kuben eh av de små kuberna som den är 

uppbyggd av så är det 12 stycken (.) och som man bara ser 1 sida av så är det 6 stycken 

för att (.) det är 6 stycken sidor och sen är den ((pekar på mittersta lilla kuben i den stora 

kuben på bilden)) i mitten så ser man bara den yttersidan på den (1,0) och 0 sidor är en 

för det är den allt är byggt på (2,0) och sen på (1,6) eh (.) 2:an(.) när det är (2,2) *vad 

var det* (1,1) den 64:an <så är det ju 8 hörn> (1,0) *som* det är på alla kuber (.) och 

sen var <lite svårt> för att (.) det är svårt att tänka (.) asså i 3D i huvudet <så> (1,3) ja 

(.) sen kom jag fram till att av 2 sidor som var synliga så var det 24 och 1 sida (3,3) 24 

har jag skrivit där med (2,2) och 0 sidor är <det 8> (1,2) och på den eh (.) c eller vad 

man kan säga (1,0) eh (.) 125 kuber är allt uppbyggt av så är det (1,0) 8 stycken 3-sidor 



  
 

VIII 

som är synliga och 36 stycken 2-sidor som är synliga (.) och eh (.) eh (.) 54 stycken (.) 

<ensidiga> som man ser (.) och inuti är det 27 stycken kuber. 

Vi: Hittar du något samband mellan a, b och c? 

B: På den här på hur många 2-sidor det var (.) är det 12-hopp (.) mellan (1,6) och eh- 

(1,2) ah de (1,7) för att på den eh- (1,6) inuti eller så (1,2) den finns inget samband i 

som jag hittade iallafall. 

Vi: Om vi hoppar över till pizzakartongerna (.) den uppgiften (.) hur använde du 

pizzakartongerna (.) hur gjorde du för att lösa den uppgiften? 

B: Först mätte jag hur lång den var (.) eller höjden på den (.) och det var 5 centimeter (.) 

och sen 1,2) kollade jag hur (.) högt rummet var ungefär (.) och det var 3 meter för det 

är snetak (1,1) och eh (.) och sen kollade jag <hur> (.) asså (.) arean (.) på rummet (.) 

och då utgick jag ifrån <den> 1-meterskvadratplattan ((pekar på den uppritade 

kvadratplattan på golvet)) (.) så gick jag med ungefär 1-meterssteg (.) så då gick jag (.) 

om (.) jag började här i hörnet så mätte jag hur långt uppåt det var (.) och sen mätte jag 

hur brett det var (2,2) och sen gångade jag det till kvadratmeter (2,1) hm- (1,2) och sen 

kollade jag hur många pizzakartonger det fick plats i en kvadratmeter och då fick det 

plats 11 pizzakartonger (2,0) och sen tog jag om det var så kom jag fram till att det var 

32 stycken eller 32 kvadratmeter i detta rummet (1,6) och sen gånger 11 och då kom jag 

fram till 552 pizzakartonger i rummet (3,2) >eller nej<  det var det på ytan (.) i rummet 

sen här var (.) eh- svaret (1,8) att det fick plats >vad står det här< (.) eh 331200 

pizzakartonger i rummet.  

Vi: Om vi tittar på uppgift 6 och 7.Visste du direkt hur du skulle lösa uppgifterna? 

B: Inte 6:an med kuben (.) men 7:an kom jag på rätt lätt *<hur man skulle göra>*. 

Vi: Hade du några andra idéer hur du skulle göra? 

B: Med pizzan? 

Vi: Ja, eller någon annan uppgift? 

B: Inte- (1,2) Inte så för att med pizzakartongen tycker jag att det är lättare om man 

mäter hur stor pizzakartongen är och hur stort rummet är *och sen kollar man hur 

många som får plats på pappret*. 

Vi: Om du får välja. Man kan skriva en uträkning så här ((pekar på en uträkning där 

respondenten använt sig av representationsformen symboler)), göra en bild av det, eller 

använda det konkreta materialet. Hur brukar du göra? 

B: I klassrummet använder jag inte konkret material (1,4) men de (.) om man skulle 

räkna ut pizzakartongerna (.) jag är inte jättebra på att asså (1,1) chansa till hur stort 

saker är (1,8) *så att jag mätte då*. 

Vi: Då ska vi inte längre fokusera på lösningarna. Nu undrar vi vilken av uppgifterna du 

tyckte var roligast att göra och varför? 

B: Den med pizzakartongerna. För de (.) de man ska mäta och sen ska man räkna med 

rätt höga tal och det tycker jag är roligt. 

Vi: Vilken uppgift tycker du var mest utmanande? 

B: Den med kuben (.) nummer 6. 

Vi: Varför det då? 

B: För jag förstod inte riktigt hur man skulle göra (3,0) med sidorna och det. 

Vi: Vilken uppgift är det som motiverar dig mest? Alltså vad som får dig att vilja mer 

om det här och något som gör att du vill arbeta mer med matematik. 

B: Det är ju den med pizzakartongerna, för den är ju liksom roligast. När man har löst 

den här kanske man vill ha något ännu större rum (2,2) eller något ännu mindre föremål. 

Vi: Nu har vi fokuserat väldigt mycket på uppgift 5 och framförallt 6 och 7. Men om vi 

tittar på 1 till 4, vad är det som skiljer dom från dom andra? Varför har inte dom varit på 

tal egentligen när det kommer till vilka som har varit roligast och som utmanade dig 

mest och så? 



  
 

IX 

B: För att dom här (.) 1 (.) till (.) eller 1:an och 2:an (1,1) asså de asså- jag tycker det är 

mer simpla tal det finns inte man kan inte (.) skriva upp asså något jättelångt svar eller 

vad man kan säga (2,9) men på typ 3:an med jackorna (.) det är lite kul för då får man ju 

med både procent, bråk och (1,2) gånger och delat med. 

Vi: Du sa att 6:an och 7:an utmanade dig. Vad var det som gjorde att dom här inte 

utmanade dig? ((Uppgifterna 1-4)) 

B: För jag tycker dom här är lite lättare för typ det här med jackorna det har vi jobbat 

med rätt mycket (.) både typ (1,4) 3:an 4:an och 5:an (.) så då kan man liksom det och 

då blir det liksom bara lite repetition (.) men inte (.) inte sån repetition efter så här 

<repetition> 3 dagar i veckan (1,1) men att man får kolla att man kan det (.) men ja (.) 

man kan liksom det så det blir inte lika roligt då. 

Vi: Vi ska avsluta med några frågor om arbetssätt. Om du skulle få välja hur du skulle 

vilja arbeta, du får välja mellan enskilt, i par eller i grupp. Hur vill du arbeta då? 

B: >Enskilt<. 

Vi: Varför då? 

B: Jag tycker det beror på när man jobbar i par och grupp det beror på vilka man 

kommer med för kommer man med vissa som är helt ofokuserade som håller på med 

annat då blir det bara jobbigt (.) för sen när man ska om man jobbar med epa sen när 

man ska jobba i gruppen och dom frågar alla (1,1) och dom frågar dom som inte varit 

med alls då får alla i gruppen (.) asså (.) skit för det (.) för att (.) dom inte har varit 

aktiva. 

Vi: Har du någon du känner att du arbetar bättre med? 

B: Inte så (1.4) det (.) Edvin är rolig och (.) asså (.) jobba med (.) för han kan komma in 

på något helt annat så kan det bli helt konstiga tal (1,1) men ja (.) inte annars. 

Vi: Om du skulle jobba med någon som ligger på en ganska låg nivå. Vad hade du tyckt 

om det samarbetet?  

B: Det (.) om man om personen hade varit fokuserad (.) då är ju- (.) asså det kanske 

hade funkat (.) men då blir det lätt om- (.) asså personen om den inte säger någonting då 

blir det lätt att man gör allt själv (.) *och det blir ju inte bra*. 

Vi: Om du hade haft någon som är på din nivå matematisk. Vad hade du tyckt om det 

tror du? 

B: Jag vet inte men det hade säkert varit kul eller (.) jag vet inte vad man kan säga för 

att asså (1,2) hellre att jobba med någon som asså (.) hög (.) nivå eller *som jag är då* 

(.) än att jobba med någon som inte är det. Men det beror på lite vem man är med (.) typ 

Martin och dom (.) dom vill ju bara va med en för att man kan alla svaren typ. 

Vi: Då skulle vi bara vilja avsluta med att fråga hur detta kändes med att först få göra en 

uppgift och sen så blev du intervjuad om den och lite arbetssätt och så. Hur kändes 

detta?  

B: Det kändes bra (.) det var (.) asså (.) mest var det väl skönt att man slapp musiken. 

Vi: Haha jaså du gillar inte musiken? 

B: *Nej det är jättetråkigt*. 

Vi: Har du någonting mer du vill tillägga eller några frågor till oss? 

B: Nej. 

Vi: Då stoppar vi bandet där. 
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Bilaga 5: Transkribering elev C 

 

Vi: Då har vi Elias från Gustavslund här. Och då vill jag börja med att fråga, vi ser att 

du har gjort en bild på uppgift 6 därvid. På vilket sätt hjälpte bilden dig att lösa 

uppgiften? 

C:Ehm (1,2) den visade då vilka rutor (.) ehm (.) man skulle (.) eller blev färglagda och 

hur många sidor (.) på grund av att frågorna var ju liksom hur många av de små kuberna 

har sedan tre sidor målade, två sidor målade, en sida målad och ingen sida målad (3,2) 

och (.) då visade den ju då vilka som man kan se vilka som är målade. 

Vi: Vi ser att du har utvecklat den sedan på uppgift E. Hur tänkte du där?  

C: Ehm  jag tog- (1,5) då blev det en med 64 smårutor i en kub då är den inte 3x3 utan 

4x4 på en sida av kuben (3,2) då så blir det (.) liksom (1,5)  

Vi: Känner du att det hjälpte dig framåt i uppgiften av att göra en bild? 

C: Ja. 

Vi: Angående fråga 7, hur gjorde du när du löste uppgift 7 med pizzakartongen?  

C: Ja jag skulle nog (.) ehm (1,1) uppe (.) jag chansade hur långa sidor det var på 

väggarna sen tog jag det som jag chansade på och sen skulle jag se hur många 

pizzakartonger som kunde få plats i rummet (.) ungefär hur många (.) och då så visade 

det sig att en sida var då 4 meter och pizzakartongen är 30 gånger 30 cm och då 

dividerade jag då 40 dividerat på 3 för jag tog 4 meter och 30 cm till decimeter så blev 

det 40 decimeter dividerat på 3 decimeter  och då blev det ungefär 13. På en annan sida 

av rummet blev då 9 meter (.) då gjorde jag det till decimeter. Då blev det 90 dividerat 

på 3 och det är 30. Och sen höjden på rummet (.) är då 2.5 meter (.) men sen gjorde jag 

den på centimeter för höjden av pizzakartongen var 4 centimeter (.) och så blev det 

mycket enklare *än att ha den* 0.4 istället för 4 (1.1) så dividerade jag det (.) 250 

dividerat på 4 (.) och då fick jag 62. Och sen multiplicerade jag 62 med 10 så det blev 

<äh> centimetrar igen (.) och då så tog jag 62 gånger 30 gånger gånger 13 (.) det 

blev  24180. 

Vi: Övervägde du någon gång att ha pizzakartongen och använda den som en måttstock 

att du först använde den där ((sätter den längs med väggen)) och sen som nästa längd 

och nästa längd. 

C: *Mmm* NEJ. 

Vi: Varför inte det då? 

C: Jag (2.1) Jag tog ju då (.) 30 centimeter i dom här metrarna (.) eller då 3 decimeter i 

dom här (.) decimetrarna istället för att (.) tänka ett litet steg i taget. 

Vi: Varför tänkte du så? 

C: DET GÅR MYCKET SNABBARE (.) och är enklare. 

Vi: Använde du dig av laborativt material eller en bild  till någon uppgift förutom 6 och 

7? 

C: Ehm (1,3) nej. 

Vi: Varför gjorde du inte det då? 

C: Dom andra uppgifterna var ju mer liksom att man skulle göra meningar till tal och 

lösa tal (.) det var inte samma sak (.) de var inte så komplicerade eller så. 

Vi: Vilka uppgifter tycker du var roligast att lösa? 

C: Nummer 6 och 7. 

Vi: Varför då? 

C: De var lite svårare (.) än dom andra (1,6) och dom hade liksom nåt i sig som gjorde 

att man ville fortsätta räkna. 

Vi: Vad var det de hade i sig specifikt då? 

C: Att det inte var så himla svår- eller lätta och att (2,0) det tar lite tid. 

Vi: Vilken utav uppgifterna tycker du var mest utmanande då?  



  
 

XI 

C: Nummer 5 c. 

Vi: Varför 5 c? 

C: Eh (1.4) för att jag (.) tänkte då att antingen man skulle göra det ganska svårt för sig 

och komma på det snabbt eller att man tar det ett litet steg i taget, som att sätta 

pizzakartonger (.) sådär 30 centimeter, 30 centimeter, 30 centimeter *eller så*. 

Vi: Vilken uppgift motiverar dig mest? Vilken får dig att vilja arbeta mer med matten? 

C: Hmm (1.6) den med kuben(.) jag klarade inte riktigt den och ja- *jag hade velat göra 

den igen*. 

Vi: Om vi kommer in på övriga uppgifter. Vad skilde egentligen uppgifterna 1-4 från 

resten av uppgifterna?  

C: Ehm (1,2) 1 och  2 och 3 och 4 är ju liksom mest (1,2) eller 3 och 4 är ju 

problemlösningar som är ganska enkla, dom har ju nått som viss kan se snabbt på att 

liksom (.) >ja det borde vara det<  som 4:an då (.) 360 personer i en kabinbana och så 

kan ju en kabinbana bara ta 60 personer (.) då såg man ju direkt att 6 gånger 6 är 36. 

Vi: Såg du direkt hur du skulle lösa nummer 4? 

C: Ja. 

Vi: Vad tyckte du om dom uppgifterna, 1-4 därvid? 

C: Mhm (1,2) de var rätt så enkla. 

Vi: Var dom roliga? 

C: Nej. 

Vi: Varför var inte dom roliga då? 

C: Jag gillar utmaningar. 

Vi: Så dem var inte roliga för att dem inte utmanade dig? 

C: Nej. 

Vi: Var det några uppgifter som utmanade dig då?  

C: Mja (.) 5 och 6 och 7. 

Vi: Hur föredrar du att arbeta? Enskilt, par eller i grupp?  

C: Enskilt. 

Vi: Varför vill du jobba enskilt? 

C: Då kan man ha sin egen (.) liksom (.) man kan ta det på sitt sätt (.) som om den ena 

vill ta det på division och sen man själv kanske vill ha det på multiplikation (1,3) och 

aah- (1.1). 

Vi: Om vi nu säger att du på en lektion säger att du ska arbeta i par. Vem hade du helst 

velat arbeta med då?  

C: Hmm (3,4) Karl. 

Vi: Vad är det som gör Karl till en bra samarbetspartner då? 

C: Han kan väldigt mycket (.) och han (.) brukar alltid vilja förenkla så himla mycket 

som möjligt (.) före han skriver svaret. 

Vi: Du sa att Karl är duktig på matte. Tycker du att ni ligger på ungefär samma 

matematiska nivå?  

C: Ja typ. 

Vi: Vad tycker du om ert samarbete? 

C: Nu har inte vi jobbat så mycket (.) med varandra (2.6) men alltså jag tycker- jag vill 

ju helst arbeta själv (.) men det (1.8) det blir bättre om jag får jobba med honom för då 

slipper jag iallafall gör- göra *allt själv*. 

Vi: Om du får någon, du ligger på den här nivån ((håller upp handen högt)) som har en 

lägre matematisk förmåga än din ((håller den andra handen lägre)). Vad tycker du om 

det samarbetet då?  

C: Hm (4,2) då kanske man fastnar då med den här andra för att man liksom inte vill 

skriva allting själv (.) man vill låta den andra tänka också (.) eller så kan man köra 

vartannat tal. 
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Vi: Så om vi har förstått dig rätt nu så blir det mer samarbete med någon som är på 

ungefär samma nivå som dig än om du arbetar med någon som är sämre? 

C: Ja. 

Vi: Om du skulle få lägga upp den perfekta matematiklektionen. Hur hade den sett ut 

då? 

C: Ett matteprov med svåra tal. 

Vi: Vad är svåra tal då? 

C: Problemlösningar som finns (.) ehm som man kan göra på flera olika sätt (1,1). 

Vi: Hur kändes detta att göra? Först att göra ett test och sen bli intervjuad?  

C: Mja (1,0) bra! 

Vi: Har du några frågor eller något du vill tillägga? 

C: Nej. 

Vi: Då tackar vi för oss. 

  



  
 

XIII 

Bilaga 6: Transkribering elev D 

 

Vi: Tagning med Erik på Gustavlundskolan. hur gick du tillväga när du löste uppgift 6 

Erik? 

D:(4.8) Jag typ rö-, tänkte hur- att- hur den såg ut på andra sidan och (.) sen att det bara, 

att det- för man ser liksom 50 procent av kuben (.) och sen (2.1) Man ser halva kuben, 

eller hälften av sidorna (1.8) och (4.1). Sen får man tänka hur det ser ut liksom inuti 

också (.) och det eftersom att den var så bara 3 gånger 3 gånger 3 så (.) är det bara en 

inuti (2.6) och på den E så blev det ju fler inuti och så. 

Vi: Ja. Hur gick du tillväga sen när det stod 64 kuber? Hur gjorde du löste den? Hittade 

du några samband på något sätt? 

D:Men typ (.) Att- Nej men <ja> (5.1) 

Vi: Var det några sidor som ändrades mycket, var det några sidor som var likadana, att 

det inte ändrades någonting? 

D:Det är ju fortfarande lika många som har 3 sidor målade (.) för att det är ju alla hörn 

(.) men sen blir det liksom (.) eftersom de blir större så blir det fler (.) både inuti och på 

(1.7) på (1.1) asså- med 2 sidor blir det fler (.) mycket fler. Fast det blir inte fler hörn så 

och (.) sen blir det bara (.) sen blir det dubbelt (1.0) *3, 3, 4* 4 gånger så många i- med 

en sida. 

Vi: Du sa att du utgick från bilden. Du hade konkret material också (.) och det använde 

du dig inte av? 

D:Nej inte så mycket. 

Vi: Varför gjorde du inte det? 

D:För att (2.2) jag behövde inte det. det räckte liksom med det som (.) jag såg på bilden. 

Vi: Om vi tittar på uppgift 7. Hur gjorde du när du löste den uppgiften?  

D:<Jag> räknade ut typ (.) asså (.) typ hur (.) <äh> arean på golvet, eller man räknar ut 

hur mycket det blir på golvet, sen tar man det gånger höjden, då får man kubik *kubik*. 

Och sen kan man räkna hur många såna (.) om man räknar dens längd ((pekar på en av 

pizzakartongens längder)), area och sen gånger höjden ((pekar återigen på kartongen)) 

så kan- får man liksom dens *volym*. 

Vi: Men då hade du- du visste hela rummet och du visste pizzakartongen. Hur använde 

du denna information sen för att få reda på hur många pizzakartonger det skulle få plats 

i detta rummet?  

D:Man bara- eller jag bara tänk- jag bara tog liksom den summan jag fick av  de- eller 

det svaret jag fick av de (.) av pizzakartonger ochdet jag fick av rummet och sen tar man 

liksom (.) tar man hur många som får plats i det- i den. 

Vi: Vi tänker med pizzakartongen. Hur använde du den? Du var ju tvungen att använda 

den på något sätt. Hur valde du att använda den? 

D:<Mmm> (.) Nej jag bara mätte- jag liksom- (.) man mäter hur- hur (1.1) hur liksom 

lång (.) ääh- längden gånger bredden gånger höjden (.) och så får man liksom svaret i 

centimeter (.) sen tar man hur många såna- det talet du får av de- av pizzakartongen 

(1.4) det tar man så många gånger man kan i (.) det svaret man fick av hur stort rummet 

är. 

Vi: När vi tittar på ditt papper som du har skrivit så ser vi heller inga bilder. Har du 

använt bilder eller konkret material någonting, utöver pizzakartongen, när du löst 

uppgifterna här?  

D:Nej 

Vi: Varför har du inte gjort det? 

D:Nej men ja- (.) jag tycker inte jag behöver det. 

Vi: Övervägde du att göra det någon gång? 

D:<Nej> Egentligen inte. 
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Vi: Hur brukar du göra? Brukar du använda dig av konkret material eller brukar du bara 

skriva? Använda symboler som det heter? 

D:Nej jag brukar inte göra det. 

Vi: Då kommer vi över till lite andra frågor. Av dem här sju uppgifterna, vilken av 

uppgifterna tyckte du var roligast att göra? 

D:Den (.) nummer 6. 

Vi: Varför just nummer 6 då? 

D:För att den var liksom (.) mest utmanande och det- ja (3.4) 

Vi: Den andra frågan var vilken uppgift du tyckte var mest utmanande och då sa du 

nummer 6 och det står du kvar vid? 

D:Mmm. 

Vi: Varför var den mest utmanande då? 

D:För att- ja- äh- vi har liksom inte (.) ja vi har inte jobbat med det så mycket och (.) då 

kan jag inte det så bra <och då> kändes det mest utmanande och sen ja- (1.9). 

Vi: Om vi nu utgår ifrån 6:an. Vad var det som skiljde den framförallt mot de andra 

uppgifterna? Vad var det som gjorde den mest rolig och mest utmanande i jämförelse 

med de uppgifter på andra sidan pappret. Uppgift 1 till 4 till exempel. ((eleven vänder 

på uppgiftsbladet där uppgift 1-5 finns beskrivna)). 

D:Där var det mer liksom (.) bara att nästan räkna ut talen för att få svar, på dem 4 

första. Det var lätt (.). Det var liksom annorlunda uppg- det var inte dem- de 2 sista var 

liksom (.) andra uppgifter typ. 

Vi: Tyckte du att dessa uppgifterna var roliga? 

D:*Ja men* (.) dem var- (1.4) om man liksom- om man vet hur man ska (.)om man vet 

hur man ska skriva det och räkna ut det (.) då blir det rätt så- då går det rätt så snabbt 

och rätt *lätt*. 

Vi: så om vi förstår dig rätt så kände du att dem utmanade dig inte speciellt mycket, så 

därför var de inte roliga att göra. Stämmer det? 

D:Mmm. 

Vi: Vilken uppgift motiverar dig? Vilken får dig att vilja räkna mer matte? 

D:Äh (2.1) 6:an (.) den va mest utmanande (.) tycker jag. 

Vi: Om du skulle få bestämma om arbetssätt, hur du ska arbeta. Du kan välja mellan 

enskilt, i par eller i grupp. Hur vill du arbeta då, om du får välja? 

D:(5.0) <Äh> Spelar ingen roll. 

Vi: Men om vi tänker: Det kommer en stor uppgift och så kommer klassläraren antingen 

säga: Ni får välja om ni ska arbeta enskilt, i par eller i grupp. Vad hade du valt då? 

D:Antingen par eller grupp (.) jag vill inte liksom (1.4) jag gillar att diskutera uppgifter 

typ (.) så man kan (.) alltså typ (1.5) Veta- veta hur de andra tänker- asså hur andra 

tänker så man lär sig något nytt hur man kan räkna ut den.  

Vi: Om du skulle få välja någon i klassen som du gillar att arbeta med. Vem hade du 

plockat då?  

D:<Äh> det spelar nästa ingen roll. Det funkar lika bra med alla.  

Vi: Hade du varit lika glad med allihopa? 

D:Nästan alla. 

Vi: Vad är det som gör att det bara nästan går att jobba med alla? 

D:Men det är väl- att- vissa typ (.) att vi- (.) vi tänker på typ olika- VÄLDIGT olika sätt 

(.) och om man tänker på väldigt olika sätt så (.) blir det liksom att man inte riktigt 

kommer överens även om man liksom (.) kommer fram till samma sak. 

Vi: Om vi tänker samarbete. nu är ju du ganska duktig på matematik.Vi säger att du 

ligger här ((håller upp handen högt i luften)). Om du hade fått välja. Gillar du bäst att 

samarbeta med någon på ungefär samma nivå (.) eller någon som inte är lika duktig på 

matte? Vad hade du valt då?  
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D:Någon som är ungefär lika duktig.   

Vi: Varför det då? 

D:För att då (.) dom- om man- dom som är väldigt duktiga kanske har kommit på något 

annat sätt (.) liksom något bra sätt att tänka på och då kan man lära sig det av dem. *Om 

man nu arbetar med samma uppgifter eller så*. 

Vi: Varför valde du att inte säga någon som har lite svårare för matte? 

D:För att dom (.) tar liksom ja- kanske ofta tar (.) det funkar ju lika bra men-  oftast men 

att dom tar det lätta upp- dom lätta (.) gör det lätt att tänka (.) och det kanske tar lite 

längre tid. (1.5) Och då lär man sig inte så jättemycket nytt. *Om man jobbar med 

någon som är lite sämre*.  

Vi: då är vi klara med själva frågorna och då ska vi bara ha en avslutning. Hur kändes 

det här upplägget med att först göra uppgifter och sen få berätta om dem för att sedan 

bli intervjuad? 

D:*Det kändes väl* Det kändes bra. 

Vi: Har du några frågor eller något mer att tillägga till oss? 

D:Nej. 

Vi: Vill du lyssna en stund på bandet? hur det lät?  

D:*Ja*. Ja. 

 

 

 


