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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om utvalda matematiska problem fungerar som stöd 

vid identifiering av barn med förmåga och fallenhet för matematik. Studien ämnar även till att 

visa hur förmågorna enligt Krutetskii kan visa sig på ett konkret sätt. Ytterligare ett syfte är att 

inspirera andra lärare och skolledare till att stödja och stimulera barn med förmåga och 

fallenhet för matematik.  

I en fallstudie följer vi en pojke under höstterminen i årskurs 4. Fallstudien visar att de utvalda 

problemen fungerar väl som identifikationsmedel av barn med förmåga och fallenhet för 

matematik. Med flera konkreta exempel visar studien hur förmågorna kan ge sig till känna i 

arbetet med problemlösning som matematisk aktivitet. Glädjen och tillfredsställelsen pojken 

visar när han lyckas lösa och förstå problem som utmanat honom matematiskt är även värt att 

notera. 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate if chosen mathematical problems work as a support 

for the identification of children with high abilities in mathematics. The study aims to identify 

the children with these abilities, according to Krutetskii, in a concrete way. Another purpose 

is to inspire other teachers and leading persons within the school world, to support and 

stimulate children with high abilities in mathematics. 

In a case-study, we follow a boy during the autumn term in the fourth grade. The study shows 

that the chosen mathematical problems work well to identify children with a high ability in 

mathematics. With several concrete examples, the study shows how theses mathematical 

abilities within the child are revealed in the work with problem solving as a mathematical 

activity. The joy and satisfaction the boy shows, when he succeeds in solving and 

understanding the mathematical problems that have challenged him, is also worth taking 

notice of. 
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1 Inledning 

År efter år träffar jag elever i gymnasiet som lyckats lysande genom hela grundskolan. De 

säger att de aldrig behövt läsa en läxa, men har ändå skrivit bra på alla prov och fått höga 

betyg i de flesta ämnen. Helt plötsligt fungerar det inte för dem, en del lyckas nätt och jämt få 

godkänt i kurserna, andra som strävar efter MVG når inte fram. Varför? Hur kan det ha blivit 

så? Inte har väl barnen blivit sämre bara för att de börjat på gymnasiet? 

2006 var jag på matematikbiennalen och lyssnade på Arne Engström, han höll ett föredrag om 

”Matematikbegåvningar i grundskolan”. Han pratade om att de begåvade barnen som inte får 

några utmaningar riskerar att hamna utanför skolsystemet bland annat på grund av att de 

aldrig fått lära sig att handskas med svårigheter, de har aldrig fått lära sig någon studieteknik. 

Avsaknaden av studieteknik på grund av tidigare understimulans skulle kunna vara en 

förklaring på mina gymnasieelevers problem ovan. De kanske inte vet inte hur de ska göra 

med läxor, de kanske aldrig har stött på större utmaningar i skolan tidigare. 

I Sverige är det ett vanligt tankesätt att de som är duktiga, de klarar sig alltid. Vidare är vi 

mycket duktiga på att stimulera och stödja de elever som presterar lågt i jämförelse med sina 

jämnåriga kamrater. Det är något vi ska vara stolta över som nation. Men i läroplanen (Lpo 

94) står det att alla barn ska ha möjlighet att utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2006). 

Det är alltså lika viktigt att även stimulera och stödja de elever som presterar högt i jämförelse 

med sina jämnåriga kamrater. 

Det är ingen självklarhet att de elever som har lätt för matematik har det lätt i skolan. En 

longitudinell Schweizisk studie ”Frühlesen und Frührechnen als soziale Tatsachen 1995–

2008” (Stutz & Stamm, 2006) har visat att av de barn som redan kan läsa och/eller räkna när 

de börjar skolan är det många som faller ur skolsystemet. I studien togs närmare 200 barn ut 

som innan skolstart kunde läsa, tidiga läsare (TL), räkna, tidiga räknare (TR), eller både och, 

tidiga läsare och räknare (TLR). År 2006 när barnen avslutat sin obligatoriska skolgång hade 

några tydliga grupper identifierats. En av dessa innehöll barn som visade avtagande 

prestationer efter årskurs 3. En annan grupp, 13% av barnen, visade ett ofrånkomligt dalande i 

prestationer från mitten av årskurs ett. Anmärkningsvärt för denna grupp var att barnen själva 

lärt sig läsa och/eller räkna och de fick högsta poäng i intelligenstest. Trots det hade de nätt 

och jämnt blivit godkända i tyska och bara lyckats aningen bättre i matematik. De tenderade 

att ha dålig självkänsla, låg motivation för att lära sig kursmaterial, svårt att arbeta under 
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stress, rädsla för prov. Barnen i denna grupp var till största del TLR-barn. Barnen i gruppen 

benämndes som underpresterare (underachievers) (Stutz & Stamm, 2006). 

År 2005 startade projektet ”Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” 

vid Växjö Universitet, finansierat av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté 

(Wistedt, 2008, s. 132). Syftet med projektet är bland annat att studera hur de matematiska 

förmågorna uttrycks hos skolelever, samt att undersöka hur den pedagogiska verksamheten 

kan utvecklas för att passa elever med förmåga och fallenhet för matematik (ibid, s. 132). 

Jag vill poängtera att resurser, tid och pengar, för att stödja barn med stora förmågor i 

matematik inte är tänkt att tas från de elever som har svårt för matematik. Stöd och stimulans 

till barn med matematikiska förmågor kanske till och med kan leda till ett minskat antal elever 

som behöver stöd för att de är lågpresterande. Om man utmanar och stimulerar barnen på 

deras kunskapsnivå kan understimulans och underprestation undvikas. Understimulerade barn 

riskerar att bli uttråkade och presterar då under sin förmåga. 

Positiva utmaningar till elever med uttalade förmågor kan ge positivt resultat för hela klassen. 

Till exempel visar Eva Petterssons (2008) fallstudie om barn med förmåga och fallenhet för 

matematik att hela klassens attityd till matematiken ändrades under studiens gång. Eleverna i 

klassen som inte deltog i fallstudien ville också lära sig mer (Pettersson, 2008, ss. 122-123). I 

skolverkets rapport ”Elevgrupperingar” nämns att lärarens förväntningar på gruppen och 

individens prestationer har stor betydelse. Loveless (1998) refererar till andra forskare som 

redovisar hur katolska skolor i socialt tunga områden i USA har använt utmanande 

undervisning och därmed fått eleverna att höja sin nivå betydligt (jfr. Wallby, Carlsson, & 

Nyström, 2001, s. 100). I rapporten ”Elevgrupperingar” nämns även ett projekt som kallas 

Quasar-projektet där svårigheter möts med en undervisning med höga mål i kombination med 

höga förväntningar, en undervisning som enligt Silver & Stein (refererade i Wallby, Carlsson, 

& Nyström, 2001, s. 100) visat sig vara mycket framgångsrik. Höga förväntningar på eleverna 

kan få elever som tidigare har underpresterat att utnyttja hela sin förmåga och därmed prestera 

bättre än förväntat. En del av dessa underpresterande elever har kanske stora matematiska 

förmågor. Om barnen och dess förmågor identifieras och ges stöd tidigt i sin skolgång blir de 

troligtvis aldrig underpresterare. 

Skolan bör ta ett större ansvar för att stödja och stimulera elever med förmåga och fallenhet 

för matematik. Om inte skolan gör det på ett mer aktivt sätt finns risken för ökad segregering i 

samhället; De familjer som värderar utbildning högt och har ekonomiska möjligheter kommer 
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troligtvis se till att deras barn får möjlighet att utveckla sina förmågor på annat sätt om inte 

skolan stimulerar barnen. Barn med stora matematiska förmågor i familjer som inte värderar 

utbildning högt eller inte har ekonomiska möjligheter att ge eleverna stimulans på annat sätt 

kommer inte att få möjlighet att utveckla hela sin matematiska förmåga. 

Det finns exempel på hur man kan stödja barn med förmåga och fallenhet i matematik. I 

Hamburg drivs ett projekt som kallas för ”Der Mathe-Treff für Mathe-Fans” (Nolte, 2004). 

Universitetet i Hamburg söker aktivt efter barn i tredje och fjärde årskurs som har stora 

matematiska förmågor. Bland Hamburgs cirka 14200 barn i denna åldersgrupp väljs varje år 

ut 90 som träffas på universitetet med jämna mellanrum och löser matematiska problem. 

Övriga barn erbjuds att vara med på en matematikstudiecirkel, dit alla matematikintresserade 

barn är välkomna (ibid). Eva Pettersson (2008) har i sin studie träffat barn med stora 

matematiska förmågor och stimulerat dem med matematiska problem. En av eleverna som 

presenteras i studien var inledningsvis mycket uttråkad i skolan. Hans pappa och lärare sa om 

honom att ”han är smart men lat”. Under studiens gång ändrades både elevens och 

klasskamraternas attityder mot matematikämnet i en positiv riktning (Pettersson, 2008, s. 65). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka om det med ett antal utvalda matematiska problem går 

att identifiera matematiska förmågor hos ett grundskolebarn. Ett annat syfte med mitt arbete 

är att en grundskolelärare, årskurs 1 – 4, som tror sig ha ett barn med förmåga och fallenhet 

för matematik ska kunna använda sig av mitt arbete för att verifiera sin misstanke. Arbetet är 

också avsett att inspirera andra lärare att stimulera elever med stora matematiska förmågor. 

Det första läraren måste göra för att kunna hjälpa ett barn med matematiska förmågor är att 

identifiera vilka förmågor barnet har. Frågan som ligger till grund för studien är:  

 Hur kan de matematiska förmågorna (enligt Krutetskii) identifieras med hjälp av de 

utvalda problemen? 

För att svara på frågan har jag genomfört en fallstudie av en 10-årig pojke, som här kallas 

Marcus och som av sin lärare i årskurs 1-3 ansågs vara matematikbegåvad. I fallstudien följde 

jag Marcus under hela höstterminen i årskurs 4. Vi träffades varannan vecka under klassens 

ordinarie matematiklektioner. Vid varje tillfälle arbetade Marcus med av mig utvalda 

matematiska problem. 

  



9 
 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Matematikundervisningens dilemma 

I boken ”Matematikundervisningens dilemma” skriver Löwing (2006) hur olika skolpolitiska 

reformer har lett fram till den läroplan som gäller idag, Lpo 94. Den organisatoriska 

differentieringen har försvunnit, det vill säga parallellskolsystemet och vi har fått en 

sammanhållen grundskola. Fokus i den pedagogiska diskussionen har lagts på de arbetssätt 

och arbetsformer läraren skall använda sig av för att individualisera inom klassens ram. Detta 

har lett till att formerna för undervisningen har överordnats innehållet. Detta har speglats 

såväl i lärarutbildningen som i kompetensutveckling av lärare (Löwing, 2006, s. 27). Löwing 

skriver (med referens till Alexandersson, ibid s.27) att konsekvenserna av detta är att de flesta 

lärare fortfarande riktar sin uppmärksamhet mot metoden medan innehållet blir sekundärt. 

Vidare menar Löwing att den så kallade individualiseringen, som ofta innebär att eleverna får 

arbeta på egen hand, har lett till att samtalen mellan läraren och eleverna inskränker sig till ett 

par minuter per elev och lektion. Eleverna får då söka nya kompetenser på egen hand (ibid 

s.95). I följande citat görs ett försök till förklaring varför ovanstående metod inte fungerar väl. 

Eleverna behöver helt enkelt undervisning för att lära sig matematik: 

As the learning of mathematics does not take place spontaneously and 

automatically, mathematics needs to be taught. (Niss, 1994, s. 368) 

En annan brist i matematikundervisningen som Löwing tar upp är att lärarna inte har kontroll 

på vilka förkunskaper eleven faktiskt har. Eleverna i Löwings studie fick, oberoende av 

förkunskaper och förmåga, samma förklaringar och räknade på samma uppgifter om än i olika 

tempo, vilket var en av orsakerna till att många elever till slut gav upp (Löwing, 2006, ss. 

196-201). 

2.2 Barns kunskapsutveckling sker olika fort 

De 15% lägst presterande eleverna i årskurs 9 har matematikkunskaper som motsvarar en 

genomsnittlig elev från årskurs 4. Dessa skillnader i matematikfärdigheter kan observeras 

redan i årskurs 3. De ovan nämnda eleverna uppvisar då matematikfärdigheter motsvarande 

en normal elev i årskurs 1. Skillnaderna ökar under åren och när dessa elever når slutet av 

grundskolan är de sedan länge utslagna från skolans matematikundervisning (Engström & 

Magne, 2006, s. 3). Pettersson (2008) drar slutsatsen i sin licentiatavhandling att det finns 

elever med särskilda matematiska förmågor i de flesta svenska klassrum. Hon tolkar sina 
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resultat som att dessa elever är fler än 2-5% (Pettersson, 2008, ss. 24,114). Ovanstående 

siffror visar att det finns en mycket stor spridning av barns matematiska förmågor i ett 

normalt svenskt klassrum, vilket naturligtvis är ett dilemma för den undervisande läraren och 

samma kunskapsspridning finns även i andra länder. Vilket följande citat visar: 

Undersökningar från bl a England har visat att i årskurs 5 är den normala 

variationen ungefär ± 3 år. Vi kan m a o i en femteklass ha elever som de 

facto befinner sig på allt från åk 2- till åk 8-nivån. Innebörden i begreppet 

normal variation är att man är lika normal var man än befinner sig på denna 

skala. Det är bara mindre vanligt att man ligger på en nivå med åk 2 eller åk 

8 när man går i femman. (Engström, s. 2). 

2.3 Undervisningens betydelse 

Om ett barn ska förstå ny kunskap behöver barnet kunna koppla det nya till något redan känt. 

Elever uttrycker det själva som att matematik är roligt när de förstår och tråkigt när de inte 

förstår. En viktig uppgift läraren har är att välja arbetsmetoder där läraren kan upptäcka både 

svagheter och styrkor hos eleverna i ett tidigt skede. Det kan vara en möjlig väg för att 

undvika att lusten för matematik går förlorad. Elevernas motivation för matematik är hög när 

de upplever matematiken som meningsfull och begriplig, vilket i sin tur starkt främjar lusten 

att lära (Skolverket, 2003, s. 29).  

När jag i analysen av fallstudien beskriver hur Marcus når förståelse använder jag mig av 

begreppen ”aktuell utvecklingszon” respektive ”närmaste utvecklingszon”. Dessa begrepp är 

definierade av den ryske pedagogen Lev Vygotskij (Bråten, 1998). Vygotskij menade att 

undervisning är helt avgörande för individens psykologiska utveckling. Han menar då att 

skolans undervisning är den viktigaste källan till barns utveckling. Vygotskij införde 

begreppet: ”zonen för den närmaste utvecklingen”. Han delade in barns utveckling i två zoner. 

Den första är barnets aktuella utvecklingszon, som visar vad ett barn eller en elev kan göra 

självständigt utan hjälp. Den andra zonen är den för barnets närmaste utveckling, det barnet är 

i stånd att lösa med hjälp/vägledning av vuxna eller andra mer kunniga individer. Att barnet 

får hjälp av mer kompetenta människor, vuxna, lärare eller kamrater, har en mycket stor 

positiv betydelse för att barnet ska utvecklas i sin zon för närmaste utveckling. Det handlar 

inte om att frånta den enskilde individens ansvar för sitt eget lärande. Det betyder att det inte 

får vara så stort kunskapsglapp mellan det som eleverna redan kan och det nya som de får 

presenterat för sig i olika undervisningssituationer. Genom samarbete med vuxna och eller 
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andra barn styrs barnet mot högre nivåer i sin egen utveckling. Vygotskij hävdade att det i 

många sammanhang är lärandet som styr utvecklingen (Bråten, 1998). 

Jag åskådliggör Vygotskijs utvecklingszoner med nedanstående enkla bild. 

Figur 1 Utvecklingszoner, enligt Vygotskij (Bråten, 1998). 

Varje människa har en individuell närmaste utvecklingszon (på engelska zone of proximal 

development förkortat ZPD). Vissa individer har en snäv ZPD andra har en vid, det är där 

människans potential ligger. 

2.4 Acceleration respektive berikning 

Den närmaste utvecklingszonen kan vidgas med stöd av andra elever eller lärare. Två sådana 

former för stöd finns beskrivna i litteraturen om elever med särskilda behov på grund av 

särskild förmåga, acceleration och berikning. 

Acceleration innebär att barn ibland tillåts hoppa över en årskurs eller två. Det kan också 

innebära att barnet börjar skolan tidigare (Winner, 1999, ss. 222-223). Acceleration kan även 

innebära att barnet tillåts arbeta vidare i sin egen takt med nya områden i matematiken. En 

fördel med detta är att barnet inte behöver vänta in sina klasskamrater innan det tillåts börja 

med nästa område. En nackdel är att barnet då kan gå miste om gemensamma genomgångar 

och diskussioner. Ytterligare en nackdel kan vara att barnets ordinarie lärare saknar 

ämneskunskaper för att hjälpa barnet vidare i högre kurser (Pettersson, 2008, ss. 50-51). 

Berikning innebär att barnen får arbeta med samma matematikområde som sina klasskamrater 

men på en annan nivå, t.ex. genom att fördjupa sina kunskaper inom det aktuella området. 

Berikning kan även, enligt Rita Barger (refererad i Pettersson, 2008, s. 50), innebära att 

Aktuell 

utvecklingszon 

Närmaste 

utvecklingszonen 
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barnen får arbeta med sådan matematik som normalt inte behandlas i skolan. En fördel med 

berikning är att eleven kan vara med på gemensamma genomgångar och de följer också den 

ordinarie kursplaneringen. Fördjupningsuppgifterna måste dock vara noggrant genomtänkta 

och förberedda. En svårighet är då att det inte är självklart att läraren vare sig har tid eller 

kunskap till att förbereda sådana uppgifter (Pettersson, 2008, s. 51). 

Vilken modell som passar bäst måste alltid avgöras med hänsyn taget till den enskilde 

individens behov. Metoderna kompletterar dock varandra. Båda modellerna följer också 

varandra: För att accelerera på ett positivt sätt krävs även berikning, eftersom djupare 

förståelse krävs för att klara högre kurser. När berikning används för att fördjupa förståelsen i 

något område som tas upp i kursplanen, t.ex. bråkräkning, blir troligtvis resultatet att eleven 

även accelererar. Djup förståelse i något område ökar sannolikheten för att detta kan 

behandlas snabbt av eleven. Berikning kan även användas för att ta upp områden i 

matematiken som normalt inte tas upp i skolmatematiken, vilket då inte nödvändigtvis innebär 

att acceleration blir en följd. Många barn som redan kan läsa och skriva när de börjar skolan 

upplever snabbt skolan som tråkig då de inte möter utmaningar. Barnen som aldrig har behövt 

läsa en läxa, får det svårt när kraven sedan ökar på högstadiet eller gymnasiet om barnen inte 

har några fungerande arbetsvanor eller studieteknik. Många av barnen klarar då inte de ökade 

krav och kan få svårt att koncentrera sig och det händer då att deras prestationer faller 

dramatiskt (Engström, 2006). Berikning kan också ske genom att andra aktiviteter används, 

t.ex. problemlösning utifrån rika matematiska problem, aktiviteter som används i denna 

studie. 

2.5 Förmåga och fallenhet  

Jag har valt att inte fördjupa mig i begreppet begåvning, jag kommer att använda mig av 

begreppet förmåga och fallenhet. Med förmåga och fallenhet menar jag att individen har 

möjlighet att utveckla en talang, till exempel att bli en framgångsrik matematiker.  

En nu verksam forskare Mönks (refererad i Pettersson, 2008) menar att det är samspelet 

mellan ett antal faktorer som bidrar till att förmågor t.ex. i matematik, utvecklas positivt. 

Faktorerna och dess samspel illustreras i Figur 2 (ibid, s. 29). 
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Figur 2 Olika faktorer enligt Mönks som när de samverkar på ett fruktbart 

sätt kan utveckla särskilda förmågor i matematik. (Efter Pettersson, 2008). 

Mönks menar att det är när dessa faktorer samverkar på ett fruktbart sätt som en individ kan 

utveckla en särskild förmåga. De inre ringarna symboliserar tre faktorer som i sin tur är 

relaterade till individens personlighet; det vill säga, motivation, kreativitet och särskilda 

förmågor. Utanför dessa finns tre yttre sociala faktorer som är de mest avgörande för 

individens positiva utveckling av förmågan; familj, vänner och skola (ibid, s. 29). 

Den ryske forskaren V. A. Krutetskii (1976), genomförde åren 1955-1966 en studie av cirka 

200 barn. Han undersökte barnens matematiska förmågor och hans definitioner, som jag 

återkommer till, är fortfarande väl refererade i nutida forskning om matematik undervisning 

både nationellt och internationellt. En sökning på www.google.com med sökord: V.A. 

Krutetskii research, gav den 6 maj 2009, 1470 träffar. Bland träffarna fanns 

forskningsrapporter från bland annat Storbritannien, Italien, Holland, USA och Sverige. 

Krutetskii skriver bland annat följande: 

 Förmågor är alltid ett resultat av utveckling. De formas och utvecklas under livet 

genom aktiviteter, instruktioner och träning (Krutetskii, 1976, s. 60). 

http://www.google.com/
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 Förmågor är inte de enda villkoren för att en individ ska lyckas väl i en aktivitet 

(ibid, s. 72). 

 Förmågor är alltid förmågor kopplade till en aktivitet; de existerar bara i denna 

specifika aktivitet. Därför kan de enbart studeras i aktivitet (ibid, s.66). 

 Förmåga är ett dynamiskt koncept. Den inte bara visar sig och existerar i en 

aktivitet, den skapas och utvecklas också i den (ibid, s. 66) 

När jag använder mig av begreppet förmåga och fallenhet för matematik, menar jag alltså att 

individen har en stor potential att utveckla sina matematiska förmågor. När individen får stöd 

av omgivningen och träning i den aktivitet förmågorna visar sig i, kan individen utveckla de 

specifika förmågorna och därmed bli framgångsrik i den aktivitet förmågan visar sig i. 

2.6 Barn med stora förmågor behöver också stöd 

Europarådets rekommendation 1248, (Europarådet 1994 i Wistedt, 2005; 2008), slår fast att 

barn med särskild begåvning är i behov av särskilt stöd. Europarådet varnar samtidigt för 

särbehandling av dessa barn, de förordar undervisning i vanlig klass. Växjö universitet fick i 

budgetpropositionen 2002/03 i uppdrag att utveckla pedagogiken för matematiskt 

högpresterande barn. Våren 2005 startade forskningsprojektet ”Pedagogik för elever med 

förmåga och fallenhet för matematik” vid Växjö Universitet finansierat av Vetenskapsrådet 

(Wistedt, 2005; 2008). Barn med stora förmågor är annorlunda barn, de känner, tänker och 

handlar annorlunda än andra barn. De har ett mer flexibelt och infallsrikt tänkande än andra 

barn. De är ofta mer känsliga för kritik och oförätter, de behöver bekräftelse och beröm. Barn 

med stora förmågor känner sig ofta missförstådda av sin omgivning och blir ofta uttråkade i 

skolan. Det är inte ovanligt att lärarna upplever dessa barn som störande och besvärliga 

(Engström, 2005a). Det är vanligt att barn med höga akademiska förmågor, (med akademiska 

förmågor menar jag, förmågor inom språk, naturvetenskap och matematik), på egen hand och 

utan hjälp, lär sig att läsa och/eller räkna innan de börjar skolan (Krutetskii, 1976; Winner, 

1999). Det finns dock exempel på barn med stora förmågor som ligger efter i sin 

språkutveckling. Till exempel sa Albert Einstein knappt ett ord innan han fyllt tre år 

(Engström, 2005a). 

Barn med stora förmågor behöver stimulans tidigt, ju tidigare desto bättre. Barn med stora 

förmågor som inte stimuleras riskerar att bli håglösa under senare tiden av skoltiden, de kan 

bli underpresterare eller understimulerade. Barnen presterar långt under sin förmåga och 

hamnar i en negativ spiral (ibid). 
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Många forskningsrapporter visar att en av de viktigaste faktorerna för elevers utveckling är 

lärarkompetensen (Gustafsson & Myrberg, 2002; Löwing, 2006; Wahlström, 1995; 

Pettersson, 2008; Wallby, Carlsson, & Nyström, 2001). En bra matematiklärare bör kunna 

fånga upp och vidareutveckla elevers idéer och frågor, en grund för att detta skall fungera är 

att matematikläraren har mycket goda ämneskunskaper (Pettersson, 2008, s. 35). Läraren 

måste också ha mycket goda ämnesdidaktiska kunskaper, detta för att kunna kommunicera 

undervisningens innehåll i den komplexa miljön som ett klassrum är (Löwing, 2006, s. 189). 

2.7 Matematisk förmåga och matematisk aktivitet 

I studien använder jag mig av V.A. Krutetskiis (1976) definitioner av matematiska förmågor. 

Mitt val motiveras av att Krutetskii är en välrefererad källa i forskning om 

matematikundervisning, både nationellt och internationellt (se avsnitt 2.5). 

Som jag nämnt menade Krutetskii att förmågor enbart kan studeras i en aktivitet. Detta 

innebär då att om matematiska förmågor ska studeras hos en individ måste individen vara 

sysselsatt med en matematisk aktivitet. Krutetskii menade att framsteg och höga prestationer i 

en aktivitet beror på ett komplex av förmågor som samverkar, vilket innebär att det finns, inte 

en, utan flera matematiska förmågor (Krutetskii, 1976, s. 76). Han påpekade också att vissa 

förmågor kan kompensera brister i andra, vilket innebär att man kan bli högpresterande i till 

exempel matematiska aktiviteter utan att nödvändigtvis ha alla matematiska förmågor (ibid). 

Krutetskii använde sig av problemlösning som matematisk aktivitet. Han identifierarade 

problemlösningens tre steg på följande vis (ibid, s. 183-184): 

1) Samla information om problemet – förstå problemet. 

2) Processen – lösa problemet genom att använda den upptäckta informationen från steg 

1) och få ett önskat resultat. 

3) Bibehålla/minnas problemstrukturen. 

Krutetskii definierade följande matematiska förmågor, som nedan återges på engelska (ibid, 

s.350-351). 

1. Obtaining mathematical information 

a. The ability for formalized perception of mathematical material, for grasping 

the formal structure of a problem. 

2. Processing mathematical information 
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a. The ability for logical thought in the sphere of quantitative and spatial 

relationships, number and letter symbols; the ability to think in mathematical 

symbols. 

b. The ability for rapid and broad generalization of mathematical objects, 

relations, and operations. 

c. The ability to curtail the process of mathematical reasoning and the system of 

corresponding operations, the ability to think in curtailed structures. 

d. Flexibility of mental process in mathematical activity. 

e. Striving for clarity, simplicity, economy, and rationality of solutions. 

f. The ability for rapid and free reconstruction of the direction of a mental 

process, switching from a direct to a reverse train of thought (reversibility of 

the mental process in mathematical reasoning). 

3. Retaining mathematical information 

a. Mathematical memory (generalized memory for mathematical relationships, 

type characteristics, schemes of arguments and proofs, methods of problem-

solving, and principles of approach). 

4. General synthetic component 

a. Mathematical cast of mind. 

I denna studie tolkas dessa förmågor på följande sätt: 

1a ”The ability for formalized perception of mathematical material, for grasping the formal 

structure of a problem.” Förmåga att fånga den formella matematiska strukturen. 

Barn med denna förmåga vill förstå problemets matematiska struktur. De intresserar sig inte 

bara för enskilda variabler, utan för samband mellan olika variabler. Barn med denna förmåga 

har ett behov av att förstå problemets matematiska struktur och att upptäcka de samband som 

finns för att koppla ihop sambanden till en lösning. Barn som saknar denna förmåga testar sig 

osystematiskt fram. De utnyttjar de matematiska samband de känner till på det som finns givet 

i problemet – de letar inte efter den matematiska strukturen. 

2a ”The ability for logical thought in the sphere of quantitative and spatial relationships, 

number and letter symbols; the ability to think in mathematical symbols.” Förmåga att tänka 

logiskt och förstå matematiska symboler. 
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Barn med denna förmåga tänker logiskt och har inga problem med att förstå och arbeta med 

matematiska symboler. 

2b “The ability for rapid and broad generalization of mathematical objects, relations, and 

operations.” Förmåga till snabba och breda generaliseringar av matematiska objekt, relationer 

och operationer. 

Förmåga att generalisera matematiskt material kan ses i två nivåer: 

(1) Kunna applicera ett känt generellt samband på specialfall. Att utifrån ett känt generellt 

samband föreslå ett specialfall (Krutetskii, 1976, s. 237). 

(2) Att utifrån specialfall kunna sluta sig till ett generellt samband. Det är en sak för eleven att 

applicera en känd formel på ett specialfall och en annan att själv ta fram en formel (som 

tidigare var okänd) baserad på ett specialfall (ibid, s.237). 

Med snabbhet (rapid) menas inte i första hand tid, utan hur många specialfall som krävs innan 

eleven kan se det generella sambandet (ibid, s.237-238). 

Följande slutsatser drar Krutetskii om förmågan att generalisera (ibid, s. 261-262). 

1) Metoden att gradvis generalisera är inte den enda för generalisering. Eleverna med 

denna förmåga behöver inga jämförelser eller ledtrådar från läraren för att se samband. 

De generaliserar matematiska objekt, relationer och operationer direkt baserat enbart 

på analysen av ett fenomen. De arbetar fram en generell metod (algoritm) för att lösa 

problem av den givna typen. 

2) Elever med denna förmåga generaliserar matematiskt material inte bara snabbt utan 

också brett. De hittar snabbt det viktiga och generella i specialfallen, det gömda 

generella i det som ser ut att vara olika matematiska uttryck och problem. 

3) Elever med dessa matematiska förmågor generaliserar lösningsmetoderna och 

principer för att angripa problemlösning. Därför inkluderar förmågan att generalisera 

även sättet att angripa icke typiska eller icke standardproblem.  

2c “The ability to curtail the process of mathematical reasoning and the system of 

corresponding operations, the ability to think in curtailed structures.” Förmåga att förkorta 

och förenkla matematiska resonemang och operationer. 
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Barn med denna förmåga förkortar den mentala processen när de löser problem, men om det 

blir nödvändigt kan de återvända och återge ett fullt detaljerat resonemang. De hoppar alltså 

över tankesteg. 

Tecken på att eleven använder sig av ett förkortat tänkande (ibid, s. 271). 

1) Svar ges snabbt. Ibland kommer svaret direkt efter att frågan är ställd. 

2) Resonemanget flyter och är sammanhängande, det uppstår inga pauser mellan olika 

delar i resonemanget. 

3) Svårigheterna som eleverna upplever när de ombeds att snabbt ge en detaljerad 

redovisning av sitt resonemang. 

2d “Flexibility of mental process in mathematical activity.” Förmåga till ett flexibelt 

tankesätt. 

Barn med denna förmåga hindras inte av kända metoder. De försöker inte applicera problemet 

till känd metod. Det viktiga för dessa barn är sökandet efter lösningar och de byter lätt 

lösningsstrategi (ibid, ss. 275-283). 

 2e ”Striving for clarity, simplicity, economy, and rationality of solutions.” Strävan efter 

enkla, ekonomiska och rationella lösningar. 

Denna förmåga visar sig i barnets strävan efter att finna den mest rationella lösningen till ett 

problem, de söker den klaraste, enklaste, kortaste och därför den mest eleganta vägen till 

målet (ibid, s. 283). 

2f “The ability for rapid and free reconstruction of the direction of a mental process, 

switching from a direct to a reverse train of thought (reversibility of the mental process in 

mathematical reasoning.” Förmåga att känna igen och arbeta med det omvända problemet. 

Barn med denna förmåga löser lätt det omvända problemet utan några speciella instruktioner. 

De identifierar snabbt detta som motsatsen till det de nyss hade löst och det är inte svårt för 

dem att växla mellan ett direkt och ett omvänt tankesätt (ibid, ss. 287-291). Divisionen  

är till exempel det omvända problemet till multiplikationen . 

3a “Mathematical memory (generalized memory for mathematical relationships, type 

characteristics, schemes of arguments and proofs, methods of problem-solving, and principles 
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of approach).” Förmåga att minnas matematiska relationer, argument, bevis och metoder för 

problemlösning. 

Elever med förmåga att bevara matematisk information observerar problemtypen, upptäcker 

de generella metoderna för att lösa problemen. De basala bevisen och de logiska mönstren 

memoreras direkt och minnet finns kvar. Eleverna kommer ihåg problemtypen i upp till 9 

månader. Konkreta data och numeriskt material memoreras och används under 

problemlösningstiden men glöms snabbt bort därefter (ibid, s. 339). 

4a ”Mathematical cast of mind” Matematiskt sinne. 

Denna förmåga uttrycks genom att barnet ser olika fenomen och sin omgivning med 

matematiska ögon. Barnet noterar geometriska och kvantitativa förhållanden, matematiska 

samband och funktionella beroenden överallt. Tendensen till detta börjar ofta i 7, 8 års åldern, 

Krutetskii pratar om en tendens eftersom barnen vid yngre åldrar inte har tillgång till 

matematiska sätt att uttrycka sig (ibid, s. 302). 

2.8 Exempel på ytterligare definition av matematiska förmågor 

Jag har i avsnitt 1 hänvisat till den Schweiziska longitudinella studien ”Frühlesen und 

Frührechnen als soziale Tatsachen” (Stutz & Stamm, 2006), i den refererade studien används 

Käpnicks definition av matematiska förmågor. Därför vill jag även belysa denna definition. 

Professor Dr. Friedhelm Käpnick vid universitetet i Münster har delat in de matematiska 

förmågorna i två huvudgrupper. En med matematikspecifika begåvningskännetecken och en 

med begåvningsstödjande allmänna personlighetsegenskaper. Nedan återges förmågorna först 

utan översättning: 

 

Mathematikspezifische Begabungsmerkmale 

 Fähigkeit zum Speichern mathematischer Sachverhalte im Kurzzeitgedächtnis unter 

Nutzung erkannter mathematischer Strukturen, 

 mathematische Fantasie, 

 Fähigkeit im Strukturieren mathematischer Sachverhalte, 

 Fähigkeit im selbstständigen Transfer erkannter Strukturen, 

 Fähigkeit im selbstständigen Wechseln der Repräsentationsebenen und im 

selbstständigen Umkehren von Gedankengängen beim Bearbeiten mathematischer 

Aufgaben, 
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 mathematische Sensibilität 

Begabungsstützende allgemeine Persönlichkeitseigenschaften 

 hohe geistige Aktivität, 

 intellektuelle Neugier, 

 Anstrengungsbereitschaft, 

 Freude am Problemlösen, 

 Konzentrationsfähigkeit, 

 Beharrlichkeit, 

 Selbstständigkeit und 

 Kooperationsfähigkeit. 

(Käpnick & Fuchs, 2004, ss. 333-334) 

Tolkat till svenska av Arne Enström (från en powerpoint presenterad på Matematikbiennalen 

2008) blir detta: 

Matematikspecifika begåvningskännetecken 

 Matematisk sensibilitet 

 Originalitet och fantasi 

 Tankeförmåga för matematiska sakförhållanden 

 Struktureringsförmåga 

 Förmåga att växla representationsformer 

 Förmåga till reversibilitet och transformationer 

 Rumslig föreställningsförmåga 

Begåvningsstödjande allmänna personlighetsegenskaper 

 Hög mental aktivitet 

 Intellektuell nyfikenhet 

 Ansträngningsförmåga 

 Problemlösningsglädje 

 Koncentrationsförmåga 

 Självständighet 

 Samarbetsförmåga 

På en direkt fråga från mig till Professor Dr. Käpnick om och hur hans definition skiljer sig 

från Krutetskiis svarade han att kärnan och grunden är samma i Krutetskiis och Käpnicks 
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definition. Professor Käpnick säger också att han expanderar systemet till att även innefatta 

kännetecken och egenskaper hos begåvade personligheter som till exempel nyfikenhet och 

mjuka egenskaper i allmänhet. Han säger också att det är väldigt viktigt att fokus baseras och 

läggs på barnets möjligheter att utvecklas (jfr. Käpnick, 1998). 

2.9 Exempel på hur barn med förmåga och fallenhet för matematik får stöd, 

internationellt och nationellt 

I Hamburg arbetar man aktivt med att stödja och stimulera barn med stora förmågor i 

matematik. Matematikintresserade barn i årskurs 3 och 4 bjuds in för att delta i en Matteträff 

för mattefans på universitetet under två dagar (fredag – lördag) (Nolte, 2004; Engström, 

2005b). På denna träff får barnen arbeta med olika problemställningar; spännande och 

utmanande sådana. Uppgifterna strävar efter att skapa glädje hos barnen, de är annorlunda än 

de vanliga uppgifterna barnen möter i sina läroböcker. Barnen får lång tid på sig att arbeta 

med problemen och olika lösningsstrategier uppmuntras. Barnen blir också testade: 

matematiktest, begåvningstest och ett självvärderingstest. Sammanlagt får 90 elever delta i 

den fortsatta verksamheten. De elever som valts anses då vara särskilt matematikintresserade 

och anses ha en stor uthållighet att arbeta med problem. De elever som inte får plats, erbjuds 

att delta i matematikcirklar på sin egen skola. De utvalda eleverna träffas varannan vecka på 

universitetet. Avsikten är inte att de ska gå fortare fram i sina vanliga matematikkurser utan 

att de ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom viktiga matematiska områden 

(Engström, 2005b). 

I USA, erbjuds matematiskt begåvade elever att delta i en speciellt för dem utformad läroplan: 

”The Academically Gifted Program”. Med hjälp av specialutbildade pedagoger ges eleverna 

möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper inom till exempel matematik. Målet med 

läroplanen är att stimulera eleven till att nå sin högsta potential inom det personliga, 

akademiska och sociala planet. Oftast sker undervisningen i det ordinarie klassrummet 

(Mathis refererad i Håkansson & Lembrér, 2009). 

Eva Pettersson (2008) har i sitt forskningsarbete arbetat med att träffa barn med stora 

matematiska förmågor enskilt. Barnen har varit i olika åldrar. Pettersson har arbetat med 

stimulerande lustfyllda matematiska problem i möten med barnen. För dessa barn har Evas 

möten med dem haft en stor positiv betydelse både socialt och för deras matematiska 

utveckling. Utöver träffarna med Eva har barnen deltagit i klassens normala undervisning 

(Pettersson, 2008). 
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På gymnasienivå startar i Sverige hösten 2009 tio stycken spetsutbildningar varav två inom 

matematik. Följande står att läsa på Skolverkets hemsida om spetsutbildningarna: 

”Spetsutbildningarna ska ge de gymnasieelever som har förutsättningar för 

matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora stimulans i 

sin kunskapsutveckling. Vid sidan av gymnasiestudierna kommer eleverna 

att kunna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Utbildningen 

måste fokusera på ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig 

forskning.” (Skolverket, 2008)  
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3 Metod 

Jag har gjort en kvalitativ fallstudie där jag studerar ett fall av hur matematiska förmågor 

framträder och hur de kan stimuleras. Genom denna studie vill jag visa ett sätt att i den 

praktiska skolverkligheten identifiera de matematiska förmågorna. Jag vill också visa hur det 

konkret går att arbeta med att stimulera barn med förmåga och fallenhet i matematik utan att 

skilja dem från den ordinarie klassen. Att hitta ett fungerande sätt att använda i skolorna för 

att identifiera matematiska förmågor är ett komplex problem. Matematiska förmågor dyker 

sällan upp ensamma utan uppträder oftast i kluster. I min studie har jag försökt ge konkreta 

exempel på hur man kan identifiera och stödja matematiska förmågor i en praktisk verklighet. 

I min undersökning sökte jag efter matematiska förmågor hos ett barn. Jag sökte förmågorna 

genom att studera hur barnet löste matematiska problem. Studien har således en deskriptiv 

ansats, där strävan efter beskrivningar och förklaringar snarare än förutsägelser som baseras 

på orsak och verkan står i fokus (Merriam, 1994). 

Barnet som jag benämnt Marcus, gick i årskurs 4 hösten 2008 då den praktiska delen av 

fallstudien utfördes. Han var identifierad av sin lärare i årskurs 1 - 3 som mycket duktig i 

matematik. För att studera de matematiska förmågorna hos en individ måste denna vara 

sysselsatt i en matematisk aktivitet (Krutetskii, 1976). Jag valde att arbeta med matematiska 

problem som matematisk aktivitet. Problemen var valda så att de skulle vara utmanande för 

barnet. De matematiska förmågorna kan både bibehållas och utvecklas i en väl vald 

matematisk aktivitet (ibid). Problemen skulle utmana barnet för att barnet skulle stimuleras att 

komma ut i periferin av sin aktuella utvecklingszon eller helst ut i sin närmaste 

utvecklingszon (Bråten, 1998). Problemen som användes i studien var av varierande slag, jag 

strävade mot att ta upp olika delar av matematiken i problemen, bland annat geometri, 

algebra, aritmetik. Detta gjorde jag dels för att våra träffar skulle bli lustfyllda 

matematikmöten, dels för att jag ansåg att det gav mig möjlighet att studera de matematiska 

förmågorna på olika sätt. 

Marcus och jag träffades på hans skola en gång varannan vecka under höstterminen 2008. 

Han och jag hade ett eget rum tilldelat till oss, och jag hade varje gång med mig olika typer av 

matematiska problem (se avsnitt 4). Marcus hade 50 minuter på sig att lösa problemen samt 

att förklara sina tankegångar för mig. Jag spelade in samtliga tillfällen utom det första och 

ytterligare ett föll bort på grund av tekniska missöden. Marcus klass hade ett vanligt 

matematikpass parallellt med vårt arbete. Direkt efter varje träff transkriberade jag det 
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inspelade materialet. Därefter analyserade jag materialet enligt Krutetskiis definitioner på 

matematiska förmågor samt med Vygotskis utvecklingszoner i åtanke.  

För att samla bakgrundsinformation om Marcus intervjuade jag Marcus föräldrar. Detta 

gjorde jag muntligt hemma hos dem vid köksbordet en vardagskväll. Syftet med intervjun var 

att undersöka om det fanns likheter mellan Marcus och de barn som har ingått i den 

Scweiziska studien ”Frühlesen und Frührechnen als soziale Tatsachen 1995–2008” 

(Engström, 2006; Stutz & Stamm, 2006).  

Under avsnitt 4 finns samtliga problem som användes i studien presenterade. Där finns även 

de viktigaste bitarna i lösningsprocesserna återgivna, dels som beskrivande text, dels som 

transkriberat muntligt material, då återgivet i kursiv text. Efter varje problem finns även 

angivet hur de matematiska förmågorna visat sig. 
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4 Genomförande och analys av respektive problem 

4.1 Presentation av problemen 

Problemen nedan är presenterade i den ordning Markus fick dem. Ordningen på problemen 

ansåg jag vara viktig för att ha möjlighet att upptäcka förmåga 3a, hur det matematiska minnet 

uttrycks. Vissa av problemen liknade varandra i den matematiska strukturen varför jag tyckte 

det var intressant att undersöka om Marcus såg detta. Samtliga problem valdes för att de går 

att lösa på många olika sätt, vilket innebär att jag från början hade en bild av vilka 

matematiska förmågor Marcus skulle kunna visa upp genom att lösa dessa problem. Jag har 

dock valt att presentera de förmågor Marcus faktiskt visade i arbetet med problemen. 

4.2 TORNET (träff 1) 

Vid träff 1 löste Marcus TORNET (Taflin, Hagland, & Hedrén, 2008, s. 85). Problemet går att 

lösa på många sätt, till exempel med hjälp av konkret material, genom att rita, göra tabell eller 

genom logiskt resonemang. Problemet är en påbyggnadsuppgift, det vill säga det utmanar 

eleven genom att tornet hela tiden blir större och större. Även om barnet börjar lösa problemet 

med konkret material eller genom att rita, måste barnet byta lösningsstrategi när tornet blir för 

högt för att kunna ritas eller byggas.  
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TORNET 

a) Hur många kuber behövs det för att bygga tornet på bilden? 

b) Hur många kuber behövs det för att bygga ett liknande torn som är 12 kuber 

högt? 

c) Hur många kuber behövs det för ett liknande torn som är n kuber högt? 

d) Hitta på ett liknande problem. Lös det. 

 

Marcus tittar på problemet i knappt 30 s, och säger; 

Marcus: 28 st 

Jag frågar honom hur han tänker. 

Marcus: Det är ju 6 på en sida, det är 4 sidor, alltså gånger 4, sedan 3 plus 1 för den 

i mitten, det blir 28. 

Figur 3 Bild till problemet TORNET. Tecknare Anders Suneson. 
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Jag följer inte problemformuleringen utan låter tornet öka i höjd enligt följande. När tornet 

växer till 6 kuber högt respektive 10 kuber högt använder Marcus samma strategi. Han 

adderar kuberna i en sida och multiplicerar sedan med 4. Därefter adderar han stapeln i 

mitten. Han gör allt i huvudet utan att göra någon anteckning. Det tar honom mindre än 2 

minuter att beräkna antalet klossar i tornet som är 10 klossar högt.  

Jag frågar Marcus om han kan räkna ut hur många klossar det finns i tornet som är 20 klossar 

högt och jag frågar också om han kan skriva hur han tänker. Marcus skriver ingenting, han 

skruvar sig på stolen så att hans rygg kommer mot mig, tittar ut i luften och säger efter knappt 

2 minuter: 

Marcus: Något på 200. 

Elisabet: Det stämmer inte helt, kan du förklara hur du tänkte? 

Marcus: Jag försökte på ett annat sätt nu. Jag tog alla tiotal först 11 till 19, de är 9 

st, 9 gånger 10 är lika med 90. Sedan tog jag alla ental 1 till 10, de blir 55, nej nu vet jag vad 

jag gjorde fel, det blir 190. 

Markus hade tidigare i problemet (10 klossar högt torn) adderat talen 1 till 9 och hade då 

memorerat denna summa varför han visste att den var 45, vilket gjorde att han snabbt och lätt 

kunde arbeta med denna summa. 

Elisabet: Glömde du kanske också att multiplicera med 4? 

Marcus: Ja, just det 190 gånger 4, då tar jag 100-talen först, alltså 400, sedan 9 

gånger 4 är lika med 36, nej 360 menar jag, det blir 760 sedan plus 20, det behövs alltså 780 

klossar. 

Marcus tänker lika snabbt som han pratar. 

Jag utökar problemet till att bli 100 klossar högt. Marcus visar upp en enastående 

huvudräkningsförmåga, men resultatet blir fel. Jag frågar honom om han vill se ytterligare ett 

sätt att lösa problemet på. Han är mycket nyfiken. Jag visar honom med konkret material att 

tornet som är 4 klossar högt kan byggas om till en mur som är 4 klossar högt och 7 klossar 

brett (se Figur 4). 
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Figur 4 TORNET 4 klossar högt ombyggt till en mur. 

 

Markus ser hur han kan räkna och säger: 

 Då kan vi räkna ut det som 4 gånger 3 gånger 2 plus 4, det blir 28. 

Vi behöver bygga ett torn som är fem klossar högt (se Figur 5) innan han ser sambandet. 

Direkt när detta torn är byggt säger han: 

 

Figur 5 TORNET 5 klossar högt ombyggt till en mur 

 

Marcus: Ja just det, då blir det ju fyra där! 

Sedan hoppar han direkt på problemet där tornet är 100 klossar högt och säger: 

Marcus: Då blir det ju 100 gånger 99 gånger 2, plus 100. 

Därefter räknar han ut det i huvudet på följande sätt: 
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Marcus: 9900 gånger 2 är lika med, 10000 gånger 2 som är 20000, 20000 minus 200 

är 19800, sedan plus 100 för dom i mitten, det blir 19900! Ja, det skulle det vara! 

Jag frågar honom nu om han kanske till och med kan skriva upp hur många klossar som 

behövs om tornet ska vara 1 miljon klossar högt. Han ler lite och säger: 

Marcus: 1 miljon gånger 999999 gånger 2, plus 1 miljon. 

4.2.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

När Marcus arbetar med TORNET visar han snabbt att han har förstått problemets 

matematiska struktur, det vill säga förmåga 1a (sid 15). Direkt delar han upp tornet i 4 sidor 

och en mittbit, han inser att han bara behöver räkna klossarna i en sida för att sedan 

multiplicera denna summa med 4.  

Förmåga 2a (sid 16), logiskt tänkande, finns med genom hela Marcus arbete med problemet. 

Genom att Marcus efter knappt två specialfall (när jag bygger ”murar”) lyckas generalisera 

lösningsmetoden uppvisar han förmåga 2b, förmåga att generalisera (sid 16). 

Marcus ger korrekta svar på de olika problemställningarna mycket snabbt, vilket är ett tecken 

på att han har förmåga 2c (sid 16). Det vill säga att han har ett förkortat tänkande, hoppar över 

tankesteg. 

Marcus växlar mellan olika lösningsstrategier när han adderar talen 1 till 9, respektive 11 till 

19. I detta arbetssätt uppvisar han förmåga 2d, förmåga till flexibelt tänkande (sid 16). 

Han blir lycklig över att hittat ett enkelt sätt att beräkna hur många klossar som ingår i ett torn 

med höjden 1 miljon klossar. Här uppvisar han en tendens till förmåga 2e, det vill säga 

strävan efter enkla, rationella lösningar (sid 16). 

Marcus engagemang och den intensitet han visar när han arbetar med problemet visar att han 

även har förmåga 4a, ett matematiskt sinne (sid 16). 

Marcus närmaste utvecklingszon vidgades även i arbetet med TORNET. Han behövde hjälp 

med att hitta ett nytt angreppssätt på problemet för att kunna generalisera. Vilket han fick när 

jag hjälpte honom att bygga om tornet till en mur. Jag behövde bara hjälpa honom lite. 

Glädjen över att själv kunna ta sig vidare med denna lilla hjälp i rätt riktning (in i närmaste 

utvecklingszonen) var uppenbar. 



30 
 

4.3 SUNES TRÄDGÅRD (träff 1) 

SUNES TRÄDGÅRD 

1. Sune har ett blomland. Han vill lägga plattor runt det lilla landet. 

Blomlandet har fyra lika långa sidor och en platta är lika stor som 

blomlandet. Hur många plattor behöver han köpa för att de ska räcka 

runt blomlandet? 

 

Figur 6 SUNES TRÄDGÅRD med ett blomland och plattor runt om. 

2. Sune bestämmer att han ska ha två små blomland bredvid varandra. 

Hur många plattor behöver han då? 

 

Figur 7 SUNES TRÄDGÅRD med två blomland och plattor runt om. 

3. Hur många plattor går det åt om han vill ha 10 blomland bredvid 

varandra? 

4. Hur många plattor går det åt om han vill ha 30 blomland bredvid 

varandra? 

5. Sune har lite svårt att bestämma sig. Nu vill han ha ett väldigt långt 

blomland som är 90 land bredvid varandra. Finns det något knep för 

hur man enkelt kan räkna ut hur många plattor som behövs? 

6. Sune har 50 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till? 

7. Sune har 79 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till? 

På samma sätt som TORNET går detta problem att lösa på många sätt. Problemet påminner 

om tornet, eftersom man även här kan bygga med klossar eller rita för att lösa problemet. 

Detta problem blir också till slut omöjligt att lösa genom att rita eller bygga. Eleven måste 

arbeta strukturerat och finna sambandet mellan antalet blomland och antalet plattor. I slutet 

kommer dessutom ytterligare en svårighet in eftersom lösningen får en rest. Detta innebär att 

eleven måste vara kreativ och idérik för att kunna lösa problemet. 
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Precis som med TORNET ser Marcus bara på problemet och ger ett snabbt svar på första 

delfrågan. Marcus tänker mycket snabbt och ger rätt svar direkt. När jag kommit till fråga 3: 

Hur många plattor som krävs för 10 blomland frågar jag hur han tänker. 

Marcus: Det är ju 10 blomland, också två på varje sida, det blir 12, gånger 2, det 

blir 24. Sedan är det ju två på kanterna också, alltså 26. 

Jag testar Marcus upp till 90 blomland. Svar kommer korrekt på kort tid och utan att Marcus 

antecknar något. Vi går över till fråga 6: ”Sune har 50 plattor. Hur många trädgårdsland 

räcker det till?” Marcus tänker lite längre nu men inte mer än 3 minuter. Svaret kom felaktigt, 

24 blomland. Jag frågar hur han tänkte. 

Marcus: Tog först bort de där två (pekar på de två ”sidbitarna” (se Figur 8)) då blev 

det 48, sedan dela med två, det blir 24. Alltså 24 blomland. 

       

       

       

Figur 8 Visar hur Marcus tänker. 

Rätt svar är 22 blomland. Jag ritar en bild med 5 blomland och stenar runt och markerar hur 

jag tänker (se Figur 9). 

       

       

       

Figur 9 Visar hur Elisabet tanker. 

Elisabet: Man kan ju räkna baklänges för att kolla att man räknat rätt. Vi testar. 

Jag berättar för honom hur jag resonerar för att undersöka om han kan byta tankesätt. Jag 

poängterar att mitt sätt att tänka bara är ett annat sätt varken bättre eller sämre. Marcus är helt 

säker på att han har gjort rätt, men hänger villigt och utan svårigheter med i mitt resonemang. 

Elisabet:  Jag tänker: Dubbla antalet stenplattor jämfört med blomland, sedan lägger 

jag till 6 eftersom det alltid är 6 på sidorna. Då kan vi kontrollera. Om man har 24 blomland 

hur många stenplattor behövs? Då får man först två rader med stenplattor som är … 

Längre än så kommer jag inte. 
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Marcus:  Det måste ju vara 22 blomland. 

Vi kontrollerar svaret enligt hans metod att tänka (se Figur 8). Raderna med stenplattor blir 22 

+ 2 plattor lång. Det är två sådana, alltså 2*24 = 48 st. Till sist 2 plattor på sidorna, 50 stycken 

totalt. Det stämde. 

Vår tid (50 minuter) är på väg att ta slut. Det är 5 minuter kvar och jag märker att Marcus är 

trött, jag föreslår därför att vi ska sluta. Marcus ser att det finns ytterligare en fråga på lappen, 

nr. 7: ”Sune har 79 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till?” Han vill göra den också 

innan han går tillbaka till sin klass. Jag påtalar att det bara är 5 minuter kvar. Marcus 

replikerar: 

Marcus: Jag hinner! 

Efter 2 minuter: 

Marcus: 36 blomland och det blir en platta över. 

Elisabet: Hur tänkte du? 

Marcus: Först letade jag efter något som var rimligt. 

Av Marcus resonemang framkom att han testade 34 och 31 blomland, men kom fram att det 

måste vara 36 blomland och att det blev en platta över. 

4.3.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

I likhet med TORNET fångar Marcus snabbt problemets matematiska struktur, förmåga 1a 

(sid 15). Han ser att antalet stenplattor i övre respektive undre raden är lika många som antalet 

blomland samt ytterligare 2. Detta antal måste sedan dubbleras därefter kan de två 

sidoplattorna adderas (se Figur 8). 

Förmåga 2a (sid 16), logiskt tänkande, finns med genom hela arbetet med problemet. 

Förmågan att generalisera, förmåga 2b (sid 16), visar Marcus att han har när han förklarar hur 

han tänkte i fallet med 10 blomland i rad. ”Det är ju 10 blomland, också två på varje sida, det 

blir 12, gånger 24, det blir 2. Sedan är det ju två på kanterna också, alltså 26.” I detta 

uttalande märks det att han har sett ett generellt mönster. Visserligen tappade han bort sig när 

det omvända problemet presenterades: 50 plattor, hur många blomland räcker det till. Han 

insåg sitt misstag och rättade till det. 
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Även i arbetet med SUNES TRÄDGÅRDLAND ger Marcus snabba och korrekta svar, vilket 

innebär att förmågan till ett förkortat tankesätt visar sig, förmåga 2c (sid 16). 

Marcus lätthet att byta tankesätt visar sig här i att han inte har några svårigheter att följa med i 

resonemanget när jag förklarar hur jag tänker. Det är förmågan till flexibelt tänkande, förmåga 

2d (sid 16), som visar sig. 

Problemet blir omvänt när antalet stenplattor anges och antalet blomland skall beräknas 

istället för tvärtom. Marcus har inga svårigheter att växla mellan de olika formuleringarna. 

Han använder sig till exempel av samma bild för att visa hur han tänker i de olika 

problemformuleringarna. Han gör fel i första försöket (50 stenplattor, hur många blomland), 

men inser snabbt vad felet är och korrigerar. Här visar Marcus förmåga 2f (sid 16), det vill 

säga han visar att han behärskar det omvända problemen och inser att det är motsatsen till det 

först givna. 

Marcus ihärdighet visar att han har ett matematiskt sinne, förmåga 4a (sid 16). Efter att ha 

arbetat oavbrutet i 45 minuter med problem på en nivå han troligen aldrig kommit i kontakt 

med tidigare, vill Marcus ändå avsluta lösningen av problemet: Jag hinner! Säger han. 
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4.4 HANDSKAKNINGSPROBLEMET (träff 2) 

Jag börjar denna träff med att tala om att vi ska arbeta med två problem: Ett problem som 

handlar om att skaka hand och ett problem som handlar om glassar. 

HANDSKAKNINGSPROBLEMET 

 

Figur 10 Illustration till HANDSKAKNINGSPROBLEMET. Tecknare 

Christina Alvner. 

5 personer träffar varandra på en fest, alla hälsar på varandra genom att 

skaka hand. Hur många handskakningar blir det? 

Hur många handskakningar blir det om det är:  

10 personer på festen,  

20 personer,  

100 personer? 

Kan du räkna ut hur många handskakningar det blir oavsett hur många 

personer som kommer på festen? 

Kan du hitta på ett liknande problem och lösa det? 

Detta problem liknar både TORNET och SUNES TRÄDGÅRD. Som i TORNET leder 

lösningen fram till en aritmetisk summa. Om problemen görs i ovanstående ordning finns 

möjlighet att undersöka om barnet använder sig av tidigare erfarenheter i sin lösningsstrategi. 
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Precis som vid förra träffen börjar Marcus med att tänka, inte skriva, rita eller jobba med 

konkret material (som jag hade med mig i form av klossar). Marcus missuppfattar först 

problemet och svarar att det blir 20 handskakningar. Jag illustrerar för honom med klossar 

som får symbolisera gubbar, att när två personer hälsat på varandra en gång så räcker det. 

Marcus tar snabbt över materialet och flyttar dem över bordsskivan och låter dem hälsa på 

varandra, säger sedan: 

Marcus: Då blir det 10 handskakningar. 

Jag ber honom skriva upp det som en addition, som visar hur han tänkte, han skriver: 

 4+3+2+1=10 

När problemet utökas till 10 personer skriver Marcus: 

 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45 

Elisabet: Hur tänkte du? 

Marcus: Jag la ihop 9+1, 8+2, 7+3, 6+4 sedan blir det 5 kvar, alltså 45. 

När problemet utökas till 20 personer skriver Marcus följande: 

20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=215 

Marcus hittar själv räknefelet, (summan ovan blir 210), och att han inte skulle adderat 20. När 

jag frågar hur han tänkte när han la ihop summan ovan svarar han: 

Marcus: 20+10, 19+11, 18+12, 17+13, 16+14, sedan är 15 kvar, det blir då 165, 

sedan har vi 9+8+7+..+2+1=45 kvar, det blir 210. Ja då var det något fel i förra. 

När problemet utökas till att 100 personer kommer på festen och alla ska hälsa på varandra, 

kommer Marcus fram till nedanstående (jag lärde honom att han kunde skriva … för att visa 

att serien fortsätter). 

(99+1)+(98+2)+… +(53+47)+(52+48)+(51+49)+50, sedan säger han: 

Marcus: Då har jag 49 st 100, eller hur ska jag säga? 

Elisabet: Du kan säga så. 
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Marcus: Då blir det 4950. Han fortsätter direkt självmant. Om det då är t.ex. 5000 

personer på festen, då tar man en mindre än hälften, alltså 2499 och multiplicerar med 5000 

(Jag skriver ned det han säger på mitt papper 2499*5000), sedan lägger man till hälften 2500. 

(Jag fyller på på mitt papper 2499*5000+2500). Fast det blir lite jobbigt att räkna ut. 

Jag tänjde hårt på Marcus närmaste utvecklingszon efter detta, jag ledde honom till att se 

sambandet mellan TORNET från träff 1 och aritmetiska summor. Jag lade talen som staplar 

med klossar. Dessa kan sedan läggas bakvänt och på varandra så att den dubbla summan 

bildas (se Figur 11). 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

Figur 11 Bilden visar hur man kan tänka för att förstå hur en aritmetisk 

summa beräknas. 

Marcus förstår och beräknar därefter summan av talen 1 till 24 på följande vis: 

 1+2+3+4…+23+24 = (24*25)/2 

Jag trodde att jag hade pressat honom för hårt och var rädd att han kanske inte ville fortsätta 

med våra träffar. Tiden är slut och jag börjar avsluta för denna gång. Återigen förvånar han 

och frågar: 

Marcus: Var det inte något med glassar också? 

Jag visar honom problemet, GLASSPROBLEMET (Taflin, Hagland, & Hedrén, 2008, s. 

219).  
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GLASSPROBLEMET 

 

Figur 12 Bild till GLASSPROBLEMET. Tecknare Anders Suneson. 

Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon 

vill ha två glasskulor. På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? 

Han läser problemet, funderar en stund och kommer snabbt fram till ett korrekt svar. Därefter 

ler han och säger: 

Marcus: Det blir ju samma som på handskakningsproblemet! 

4.4.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

I sin första ansats på problemet missar Marcus den matematiska strukturen. Med en liten 

ledning, det vill säga när jag börjar låta klossarna hälsa på varandra, hittar han den. När han 

väl förstått strukturen har han inga svårigheter med att låta antalet gäster på festen växa. 

Förmågan 1a (sid 15) att se den matematiska strukturen i problemet visar Marcus genom att 

han enkelt förstår strukturen med lite hjälp. Lika tydligt som i TORNET och SUNES 

TRÄDGÅRD visar den sig dock inte. 

Den logiska förmågan 2a (sid 16) visar sig genomgående. 
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Marcus utökar antalet gäster på festen självmant. När han i ett steg utökar antalet gäster från 

100 till 5000 syns det tydligt att han har förmågan att generalisera, förmåga 2b (sid 16). Han 

ser det generella mönstret och säger: Om det då är t.ex. 5000 personer på festen, då tar man 

en mindre än hälften, alltså 2499 och multiplicerar med 5000, sedan lägger man till hälften 

2500. Hans ”formel” stämmer bara om det är ett jämnt antal människor på festen, vilket jag 

valde att inte arbeta vidare med. 

Återigen ger Marcus snabba korrekta svar, vilket innebär att förmågan till ett förkortat 

tankesätt visar sig, förmåga 2c (sid 16). 

Det flexibla tänkandet, förmåga 2d (sid 16), visar sig i och med att han kan förstå min 

förklaring av hur man kan arbeta med aritmetiska summor. Han förstår även kopplingen 

mellan aritmetiska summor och handskakningsproblemet. 

Marcus ihärdighet visar igen att han har ett matematiskt sinne, förmåga 4a (sid 16). Efter att 

jag relativt hårt tvingat honom ut i hans närmaste utvecklingszon i arbetet med 

handskakningsproblemet och när jag tror att han var helt utmattad. Då efterfrågar han 

ytterligare ett problem, GLASSPROBLEMET. Glatt inser han att problemen är av samma typ. 
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4.5 LAS VEGAS (träff 3) 

Las Vegas är ett tärningsspel, där kunskaper inom sannolikhetslära hjälper till att skapa 

strategier. För ett barn som inte behandlat sannolikhetslära i skolan, vilket inte Marcus har 

gjort, handlar det om att se mönster och matematisk struktur. 

LAS VEGAS 

LAS VEGAS spelregler 

Tärningsspel för 2 till 6 deltagare. Dela upp er på två lag, ett lag på varje sida om 

spelplanen. Varje lag skall ha två tärningar samt 10 spelmarker. Ni bestämmer vilket av de 

tre nedanstående räknesätten ni skall använda och sedan satsar ni era spelmarker. Ni får 

satsa hur många marker ni vill på varje ruta/tal.  

Addition:  

Ni slår tärningarna och beräknar summan. Om ni satsat på detta tal får ni ta bort en av de 

marker ni satsat. Sedan går turen över till andra laget. 

Subtraktion: 

Ni slår tärningarna och beräknar differensen mellan den tärning som visar det högsta talet 

och den som visar det lägsta. Om ni satsat på detta tal får ni ta bort en av de marker ni 

satsat. Sedan går turen över till andra laget. 

Multiplikation: 

Ni slår tärningarna och beräknar produkten. Om ni satsat på detta tal får ni ta bort en av de 

marker ni satsat. Sedan går turen över till andra laget. 

Den som först har samlat tillbaka sina marker har vunnit. Sedan är det bara att börja om 

från början igen och fundera på om ni vill satsa på samma sätt. 

Lycka Till! 
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SPELPLAN 

  0   

     
1  13  25 

     
2  14  26 

     
3  15  27 

     
4  16  28 

     
5  17  29 

     
6  18  30 

     
7  19  31 

     
8  20  32 

     
9  21  33 

     
10  22  34 

     
11  23  35 

     
12  24  36 

Figur 13 Spelplan till LAS VEGAS 

Vi börjar spelet med addition som räknesätt. Marcus inser direkt att det bara går att ”satsa” på 

talen mellan 2 och 12. Han ifrågasätter varför övriga tal finns med på spelplanen. När han får 

reda på att vi även ska använda spelplanen för andra räknesätt än addition konstaterar han att 

talet 36 är för multiplikation och talet 0 är för subtraktion. 

Markus satsar 2 marker vardera på talen 5, 6, 7, 8 och 9. Jag satsar 1 st på 5, 3 st på 6, 3 st på 

7, 2 st på 8 1 st på 9. Vi spelar på utan att fördjupa oss i matematiken, Marcus har noggrann 

kontroll på vem som leder. Spelet är mycket jämnt hela tiden. Jag vinner. 

Jag frågar Marcus varför han bara satsade på 5, 6, 7, 8 och 9. 

Marcus: Det kändes som om det var större sannolikhet där. 
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Elisabet: Ja, det är helt rätt att det är större sannolikhet där. Kan du fundera ut 

varför det är det? 

Marcus: Det är i alla fall större sannolikhet än att få tolv och ett, nej två, för då 

måste man liksom få samma tal. Också typ om jag ska ha 11 måste jag slå sexan och femman, 

men ska jag slå åttan kan jag slå  4:4, 3:5, 6:2 och så. 

Elisabet:  Det kallas, att för att få tolv finns bara ett utfall. 

Marcus: Ja, så är det för 11 också. 

Jag dröjer, visar tveksamhet men säger inget. 

Marcus: Nej just det, det kan vara så också. Han vänder på tärningarna så att den 

som visade 6 förut nu visar 5 och vice versa. 

Efter detta lyckas Marcus ta fram hur många utfall det finns för respektive möjliga summor. 

Till slut har han följande på sitt papper: 

2+5 1+6 3+4 4+3 5+2 6+1 

1+5 2+4 3+3 5+1 4+2 

1+4 2+3 3+2 4+1 

1+3 2+2 3+1 

1+2 2+1 

1+1 

Marcus:  Ha, ha, kolla 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Han är uppriktigt glad över att det matematiska mönstret blev så snyggt. 

Elisabet: Kommer du ihåg hur många det var på åttan? 

Marcus:  Det var fem! (lyckligt). 

Han rabblar utfallen tvärsäkert och glatt fram till 12:an. Han drar också självsäkert slutsatsen 

att han borde ha satsat fler markörer på talet 7. Han vill dock inte testa om teorin stämmer. 

Han vill byta räknesätt och gå över till subtraktion. Jag frågar om han först vill fundera med 
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hjälp av papper och penna hur han ska satsa sina markörer, vilket han vill. Jag får inte 

tjuvtitta. För då är det fusk. Marcus skriver och tänker i lite drygt 2 minuter. Jag lägger ut 

mina markörer under tiden. När Marcus tänkt klart visar han hur han tänkt. Vi har gjort upp 

att jag inte får flytta mina markörer, de ligger fast. Vi har en liten kort diskussion om att det 

alltid är det största talet som skall tas först, vilket innebär att till exempel utfallet (6:5) ger 

samma resultat som (5:6). I slutändan har Marcus följande på sitt papper: 

1-1 6-5 6-4 6-3 6-2 6-1 

2-2 5-4 4-2 4-1 5-1 *2 

3-3 4-3 5-3 5-2 *2 2 

4-4 3-2 3-1 *2 4 

5-5 2-1 *2 6 

6-6 *2 8 

6 10 

Han kikar på mönstret och sjunger 2, 4, 6, 8. 10. Klassen har lärt sig alla tabeller i musikform 

i lågstadiet. Han satsar nu 5 st markörer på 1, 1 st på 0, 1 st på 3 och 3 st på 2. Tyvärr vinner 

jag igen, men det är mycket jämnt. 

Efter detta går vi över till multiplikation. Jag frågar om han vill tänka först nu också. Han 

inser att det kommer att bli mycket skrivande, och vill satsa direkt istället. Han lägger först ut 

markerna på 15, 16, 17 och 18. Jag frågar vilka tal han måste slå för att få 16. 

Marcus:  Till exempel 4 * 4. 

Elisabet:  Vad måste du slå för att få 17? 

Marcus letar igenom alla tabeller och inser ganska snart att det inte går med 17. Han får 

därefter lov att satsa om. Marcus resonerar tyst och vi diskuterar vissa tal, till exempel 15, att 

det finns två utfall för detta eftersom vi har två tärningar, 16 däremot finns bara ett utfall på. 

Så småningom kommer han fram till att 6 är ett bra tal, han tänker igenom tabellerna. (1*6, 

6*1, 2*3, 3*2. Även 12:an (6*2, 2*6, 3*4, 4*3) kommer han fram till att det är ett bra tal. ”Oj 

det blir många!” utbrister han. Han satsar hälften på 6 och hälften på 12. Han bryr sig inte om 
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att kontrollera andra tal, jag tror att han intuitivt vet att det är dessa tal som är mest sannolika. 

Jag lägger 3st på 6 och 3st på 12, 1st på 8, 1st på 15, 1st på 20 och 1st på 24. 

Tyvärr hinner vi inte spela klart. Marcus vill inte avsluta spelet, han frågar vad klockan är. Vi 

har en minut kvar.  

Marcus: Då skyndar vi oss istället! 

Vi hinner ändå inte helt klart, men Marcus korades som vinnare. Han avslutade med följande 

kommentar: 

Marcus: Det här var jättekul! 

4.5.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

Marcus inser direkt att det bara är aktuellt med talen mellan 2 och 12 för addition som 

räknesätt. Han drar också enkelt slutsatsen att talet 36 hör till räknesättet multiplikation och 

talet 0 till räknesättet subtraktion. Med de slutsatser han drar ovan visar han att han 

genomskådat spelets matematiska struktur, förmåga 1a (sid 15). Att han har förmågan styrks 

ytterligare av att han inser vilka utfall som är de mest sannolika redan i första spelomgången. 

Han arbetar logiskt och strukturerat när han listar de olika utfallen, förmåga 2a (sid 16). 

När Marcus listar de olika utfallen både för räknesättet addition respektive subtraktion ser han 

talmönstren som bildas. Därefter kan han dra slutsatser om övriga utfall utan att behöva 

kontrollera dessa. I detta arbetssätt visar Marcus den generella förmågan 2b (sid 16). 

Marcus arbetar tyst med huvudräkning för att kontrollera de olika utfallen. Han gör det 

mycket snabbt vilket märks speciellt när han kontrollerar hur han skall satsa sina marker i 

multiplikationsspelet. Detta kan vara ett tecken på förmågan till ett förkortat tankesätt, 

förmåga 2c (sid 16). 

Området sannolikhetslära var tidigare helt outforskat för Marcus. Intuitivt vet Marcus vilka 

utfall som är mest sannolika. När han får en metod att testa hur sannolika utfallen är anammar 

han den lätt och använder den för att bestämma hur han skall satsa i subtraktionsspelet. Vid 

multiplikationsspelet växlar han till huvudräkning där han kontrollerar vilka utfall som är 

möjliga och vilka som är mest sannolika. Hans söker efter lösningen till problemet och byter 

lätt till för honom nya lösningsstrategier. Arbetssättet visar på förmågan till flexibelt 

tänkande, förmåga 2d (sid 16). 
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Förmåga 2e, strävan efter enkla, korta och ekonomiska lösningar (sid 16) visar sig i Marcus 

glädje när han upptäcker det enkla matematiska mönstret i utfallen för addition. 

I likhet med HANDSKAKNINGSPROBLEMET vill Marcus inte avsluta denna träff. Han 

avslutar träffen med att spontant säga: Det här var jättekul! Hans entusiasm för att finna den 

matematiska förståelsen för spelet, som kan leda till vinst, samt hans uttalande ovan visar att 

han har ett matematiskt sinne, förmåga 4a (sid 16). 

Värt att nämna är att skillnaden på utfallet (5:6) och (6:5) är en självklarhet för Marcus. Detta 

är ett känt att vara ett svårt begreppsmässigt steg (Fischbein, Nello, & Marino refererade i 

Nilsson, 2006, s. 50). 

4.6 KÄNGURUN (träff 4) 

Marcus arbetar med Kängurutävlingen från 2008, Ecolier vt 2008 (bilaga 1). Uppgifterna från 

Kängurutävlingen är av olika svårighetsgrad och av annorlunda typ än den vanliga 

skolmatematiken. Många av uppgifterna testar den logiska förmågan och kanske framförallt 

det matematiska sinnet, förmåga 4a (sid 16). Avsikten med KÄNGURUN är att genom noga 

utvalda problem väcka nyfikenhet och lust att lära matematik och på så sätt stimulera intresset 

för matematik (NCM, 2009). 

Marcus arbetar tyst med uppgifterna och förklarar en efter en hur han har tänkt. De flesta 

uppgifter tar 20-50 sekunder att lösa. Med undantag för uppgift 10, 14, 16 och 18. Gemensamt 

för dessa uppgifter är att de har med geometri och rumsuppfattning att göra. Dessa uppgifter 

tar mellan 2 till 5 minuter att lösa. 

Totalt sitter vi i 45 minuter med provet. Marcus har då gjort alla uppgifter samt förklarat hur 

han tänkt på alla. Han får 68 poäng av 72. Totalt antal deltagare i årskurs 4 våren 2008 var 

7763. Av dessa hade 11% 58-72 poäng. Totalt antal deltagare i årskurs 3 var 5241. Av dessa 

hade 5% 58-72 poäng. Vi gör provet hösten 2008 när Marcus går i årskurs 4 varför det är 

intressant att jämföra Marcus resultat med båda grupperna. 

4.6.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

Jag har valt att inte analysera varje problem separat eftersom Marcus visat att han har nästan 

alla matematiska förmågor i arbetet med tidigare problem. De flesta matematiska förmågor 

kan troligtvis studeras även i arbetet med KÄNGURUN, jag väljer dock ut några där 

förmågorna framgår extra tydligt. 
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Det resultat Marcus får på provet visar att han hittat den matematiska strukturen i problemen. 

Hade han inte gjort det hade det visat sig genom ett sämre resultat. Förmåga 1a, Förmåga att 

fånga den matematiska strukturen (sid 15) visar sig alltså. 

Förmåga 2b (sid 16) förmågan till ett förkortat tankesätt visar sig genom den snabbhet han i 

regel löser problemen på. 

Problemen är av varierande typ men Marcus har inga problem med att byta lösningsstrategier 

mellan problemen. Genom det visar han förmågan till ett flexibelt tänkande, förmåga 2d (sid 

16). 

Återigen arbetar Marcus entusiastiskt med problemen vilket visar hans matematiska sinne, 

förmåga 4a (sid 16). 

Värt att notera är att genom arbetet med KÄNGURUN visar Marcus att han har något svårare 

för problem som handlar om geometri och rumsuppfattning. Han ”ser” inte lösningarna på 

problemen med samma snabbhet som de övriga problemen. 

4.7 KLIPPA GRÄS (träff 5) 

Klippa gräs (Taflin, Hagland, & Hedrén, 2008, s. 123) 

KLIPPA GRÄS 

 

Figur 14 Bild till KLIPPA GRÄS problemet. Tecknare Anders Suneson. 

Jenny klipper gräsmattan hos Bo på 2 timmar. Mona gör det på 4 timmar. 

a) Hur lång tid tar det om de hjälps åt? 

b) Hitta på ett liknande problem och lös det.” 
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Marcus börjar angripa problemet på följande sätt som leder in på gränsvärden: 

Marcus ritar upp en rektangel, markerar enligt Figur 15 nedan och säger: 

Marcus: Jenny klipper halva gräsmattan på 1 timme. Mona klipper en fjärdedel av 

gräsmattan på 1 timme.  

  

  

Figur 15 Det ljust färgade fältet visar hur stor del av gräsmattan Jenny 

klipper på en timme. Det mörkt färgade fältet hur stor del Mona klipper på 

en timme. 

Den resterande rektangeln delar han upp på samma sätt (Figur 16) och säger: 

Marcus:  Det tar 15 minuter för Jenny att klippa halva den rektangeln, då har Mona 

klippt en fjärdedel av den. 

    

    

    

    

Figur 16 Det ljust färgade fältet visar hur stor del av gräsmattan Jenny 

klipper på en timme och 15 minuter. Det mörkt färgade fältet hur stor del 

Mona klipper på en timme och 15 minuter. 

Nu försöker Marcus dividera 15 med 4 för att komma närmare lösningen på problemet. Detta 

är svårt för honom. Jag tar in honom i en diskussion om bråk, vilket leder honom till att inse 

att 15/4 är ganska nära 4 och exakt blir det 3 3/4. I diskussionen introducerade jag begreppen 

täljare och nämnare för honom. Under diskussionen om bråk inser Marcus att han aldrig 

kommer att bli klar på det sättet som han angripit problemet, det kommer alltid att finnas en 

liten rektangel kvar. Han inser också att han har ringat in klipptiden till att vara mellan 1 
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timme och 15 minuter och 1 timme och 30 minuter. Jag berättar för honom att det i 

matematiken finns något som heter gränsvärden men går inte vidare med det. 

Vi startar om och jag frågar honom om han vill ha en ledtråd. 

Marcus: Ja, men bara en liten.  

Elisabet: Rita upp gräsmattan igen på samma sätt som du gjorde för en timme. (Figur 

15) 

Marcus ritar upp samma bild som i Figur 15 igen. Jag hjälpte honom att resonera fram att 

eftersom Jenny klipper dubbelt så fort som Mona, så innebär det att då Jenny klipper 2/3 av 

gräsmattan så klipper Mona 1/3. Från sitt tidigare angreppssätt är Marcus låst i att tänka i 

fjärdedelar, men när jag talar om att rektangeln som finns kvar också kan delas in i tredjedelar 

lossnar det och Marcus säger direkt: 

Marcus: 1h och 20 minuter kommer det att ta. 

Detta problem tyckte Marcus var krånglig. 

Jag har med mig bråkstavar som vi tittar lite mer på. Vi undersöker samband som han inte 

tidigare sett, till exempel 1/12 + 1/12 = 2/12 = 1/6. 

Marcus tycker det är skoj att testa och se samband. Han testar på eget initiativ och drar bland 

annat följande slutsats. 

Marcus: Kolla här! 12/3 = 4. Tar jag då fyra såna (tolftedelsbitar) så borde det bli 1/3, 

finns det tredjedelar?  

Därefter kontrollerar han att det verkligen stämmer, 4 tolftedelsbitar är lika stora som en 

tredjedelsbit, alltså 4/12 = 1/3. 

Han upptäcker också att när man adderar bråk blir till exempel . Han ser att man i 

den nya täljaren adderade de gamla nämnarna och den nya nämnaren blev produkten av de 

gamla. 

4.7.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

Marcus hittar den matematiska strukturen även om han råkar välja ett angreppssätt han inte 

behärskar. Efter lite resonerande inser han själv att hans metod inte kommer leda fram till en 

exakt lösning. Det innebär att han även ser strukturen i sin valda metod och inser varför den 



48 
 

inte kommer att fungera. Förmåga 1a, Förmåga att fånga den matematiska strukturen (sid 15) 

visar sig väl. 

När han väl lyckas med att koppla bort tanken att dela in gräsmattan i fjärdedelar och förstår 

att den resterande biten kan delas in i tredjedelar kommer det korrekta svaret blixtsnabbt. Ett 

tecken på att han har ett förkortat tankesätt, förmåga 2c (sid 16). 

I arbetet med detta problem låste sig Marcus först vid sitt första angreppssätt med att dela in 

gräsmattan i fjärdedelar. Efter lite diskussion och resonemang växlar han till tankesättet att 

dela gräsmattan i tredjedelar. Här visar han förmågan till ett flexibelt tänkande, förmåga 2d 

(sid 16). 

I sitt resonemang med bråktalen, det vill säga: ”Kolla här! 12/3 = 4. Tar jag då fyra såna 

(tolftedelsbitar) så borde det bli 1/3, finns det tredjedelar?”, visar Marcus att han har förmåga 

att inse samband mellan omvända problem, förmåga 2f (sid 16). I detta fall ser han att 12/3 = 

4 medför att 4/12 = 1/3. 

Marcus arbetar och ger inte upp och visar inte ens någon tendens till att tröttna trots att han 

tyckte KLIPPA GRÄS problemet var krångligt. Direkt efter att problemet är löst ger han sig 

ut på nya marker och upptäcker matematiska samband om bråk. Hans matematiska sinne, 

förmåga 4a (sid 16) visar sig tydligt. 

4.8 LAKRITSFABRIKEN (träff 5) 

LAKRITSFABRIKEN 

Varje tal symboliserar en maskin i fabriken. Talet visar hur många gånger 

längre en lakritsstång blir om den körs genom maskinen. Barnet får i uppgift 

att ta bort alla onödiga maskiner. Till exempel kan en lakritsstång göras 4 

gånger längre genom att den körs två gånger genom 2:an. Alltså är 4:an 

onödig.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                   
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

                   
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

                   
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

                   
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
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Figur 17 Tal som symboliserar samtliga maskiner i lakritsfabriken. 

Marcus börjar med att ta bort 4:an eftersom det var på den min förklaring bygger. Sedan 

börjar han med att ta bort följande tal i skriven ordning 6, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 14, 

16, 18, 12, 9, 15, 25, 30, 35... Jag lyckas inte förstå hur han resonerar när han tar bort talen. 

Det är dock tydligt att han på något sätt arbetar sig igenom multiplikationstabellerna. När han 

är klar ser han att de tal som är kvar är speciella. Han uttrycker det: 

Marcus: De är sådana som inte går att gångra. 

Jag berättar för honom att talen kallas för primtal och de går bara att dividera med 1 och med 

sig självt. Jag frågar honom hur många primtal han tror att det finns. 

Marcus: Oändligt många, eftersom det finns hur många tal som helst. 

4.8.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

När Marcus arbetar med LAKRITSFABRIKEN tänker han tyst. Jag väljer att inte störa 

honom med för mycket frågor. Vissa förmågor lyckas jag ändå analysera. Han hittar den 

matematiska strukturen snabbt, förmåga 1a (sid 15). Det visar sig i och med att han förstår att 

han skall testa om talen finns med i multiplikationstabellerna.  

Det matematiska sinnet, förmåga 4a, visar sig här. Marcus visar inte någon tendens till trötthet 

eller ointresse trots att han gör LAKRITSFABRIKEN direkt efter KLIPPA GRÄS problemet. 

Tvärtom arbetar Marcus även med detta problem full av entusiasm. 
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4.9 TÅRTORNA (träff 6) 

Tårtorna (Taflin, Hagland, & Hedrén, 2008, s. 173) 

TÅRTORNA 

 

Figur 18 Bild till problemet TÅRTORNA. Tecknare Anders Suneson. 

Oskar och Frida fyller år och har fått var sin tårta. De skär upp en precis lika 

stor bit av sina tårtor. Oskars bit är en tredjedel av hans tårta. Fridas bit är 

två femtedelar av hennes tårta. 

a) Vem har fått den största tårtan? 

b) Hur stor är skillnaden mellan tårtorna? 

c) Oskars tårta jämförd med Fridas tårta är som Oskars ålder jämfört med 

Fridas ålder. Vem är äldst? 

d) Hur gamla kan Oskar och Frida vara? Ge flera exempel. 

e) Försök formulera en regel för vilka olika åldrar Oskar och Frida kan ha. 

f) Hitta på ett liknande problem och lös det. 

Tanken med detta problem var att det skulle koppla till KLIPPA GRÄS problemet som även 

det tog upp bråkräkning. Jag har med mig bråkstavarna även denna gång. De ligger upp och 

nedvända på bordet så att det inte går att läsa vilken bråkdel de visade. 

Marcus plockar snabbt åt sig tredjedelarna och femtedelarna. Han lägger två femtedelar över 

en tredjedel. 

Elisabet: Är tårtorna lika stora? 

Marcus:  Nej. 
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Marcus tittar på bitarna en stund och säger sedan att Oskar borde få den största tårtan. Jag ber 

honom förklara varför. 

Marcus:  Därför att 2 femtedelar är större än 1 tredjedel. Jag tror att han syftar på 

bitarna han lagt ut. 

Tillsammans formulerar vi att om tårtbitarna ska bli lika stora, då måste vi krympa de 2 

femtedelarna. Jag frågar vad som händer med Fridas tårta då. Marcus svarar att då måste hela 

tårtan krympa. Alltså är Fridas tårta mindre. 

På fråga b) ”Hur stor är skillnaden mellan tårtorna?” använder sig Marcus av bråkpusslet. Han 

lägger det enligt Figur 19. 

 

     

 

   

 

 

Figur 19 Marcus illustration till frågan ”Hur stor är skillnaden mellan 

tårtorna?” 

Marcus tittar på bilden och säger: 

Marcus: Då borde Oskar ha 1/5 mer av sin tårta eller en halv tårtbit. 

Jag försöker få Marcus att inse att Oskar har 1/5 av Fridas tårta mer än Frida, jag ritar upp 

Figur 20. 

Fridas tårta:  

      

 

Oskars tårta: 

      

Figur 20 Elisabets illustration av Fridas och Oskars tårtor för att jämföra 

deras storlek. 
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Jag frågar hur många femtedelar som behövs av Fridas tårta om man skulle få den att bli lika 

stor som Oskars tårta. 

Marcus kan tolka bilden och ser att det behövs 6/5 av den övre raden för att fylla upp hela den 

undre raden. Jag är inte säker på om Marcus helt kan förknippa detta med tårtorna. 

Fråga c) ”Oskars tårta jämförd med Fridas tårta är som Oskars ålder jämfört med Fridas ålder. 

Vem är äldst?” Det är självklart för Marcus att Oskar är äldst eftersom han har den största 

tårtan. 

Fråga d) ”Hur gamla kan Oskar och Frida vara? Ge flera exempel.” 

Marcus: Om Oskar är 60 år, också delat på 5, det blir 12, då är Frida 48 år. 

Han fortsätter att testa även andra varianter som inte heller stämmer. Jag tror att han har svårt 

att foga bilden till tårtproblemet. Därför ritar jag istället upp Figur 21. 

 Fridas hela tårta 

   

   

   

   

    

 Oskars hela tårta 

Figur 21 Elisabets illustration av sambandet mellan Fridas och Oskars 

tårtor respektive åldrar. 

Elisabet: Om nu Frida är 60 år och du ska fördela hennes ålder i bitarna, hur många 

år ska det vara i en bit? 

Marcus:  12 

Elisabet: Hur många bitar finns det i Oskars tårta? 

Marcus: 3 

Elisabet:  De där 12 åren, de tog ju inte upp en hel tårtbit för Frida, utan bara en 

halv, eller hur? 
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Marcus: Då är Oskar 72 år! 

Nu har Marcus knäckt systemet, snabbt radar han upp ett antal förslag på åldrar som Oskar 

och Frida kan ha. 

Oskar Frida 

72 år 60 år 

48 år 40 år 

Elisabet: Hur gamla de kunde de vara om de gick i skolan? 

Marcus: De ser äldre ut på bilden! 12 år och 10 år. 

Uppgift e) ”Försök formulera en regel för vilka olika åldrar Oskar och Frida kan ha.” 

Jag förklarar vad som menas med frågan och jag skriver följande på ett papper: 

 ”Om Frida är [      ]  år gammal, då är Oskar [    ] år gammal.”  

Marcus har ändå lite svårt att förstå vad jag menar. Då ber jag honom att titta på de tal han 

skrivit upp. Han börjar då kontrollera vilka åldrar som var möjliga för Frida. Jag frågar hur 

han tänker. 

Marcus: Jag kollar efter de tal som går att dela med 5. 

Elisabet: Alltså du kollar efter de tal som finns i 5:ans tabell? 

Marcus: Ja just det, det stämmer ju! 

Jag ber honom att skriva ned det han kommit fram till om Fridas ålder. Han skriver följande: 

 ”Fridas ålder måste va med i femmans tabell.” 

Jag frågar om han kunde hitta något liknade för Oskars ålder. Marcus tror det ska bli svårt. 

Men rätt snabbt säger han att Oskars ålder måste vara med i 6:ans tabell. Då skriver han till: 

 ”Oskars ålder måste va med i sexans tabell.” 

Elisabet:  Räcker villkoren? Kan jag till exempel säga att Frida är 5 år och Oskar 48 

år? 
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Marcus: Nej. 

Elisabet: Då för vi försöka hitta ytterligare en regel. 

Marcus upplever detta som svårt. Jag tolkar det som att han saknar verktyg att arbeta med. Jag 

hjälper honom lite på vägen och säger: 

Elisabet: Om vi skriver upp din tabell på åldrarna igen fast att vi skriver också ut 

multiplikationerna så att det blir så här: 

Sedan skriver jag nedanstående på ett papper. 

Oskar Frida 

 5*1 = 5 

 5*2 = 10 

Då förstår Marcus snabbt hur han ska göra och fyller i tabellen så här (se Figur 22). 

6*1=6 5*1=5 

6*2=12 5*2=10 

6*3=18 5*3=15 

6*4=24 5*4=20 

. . 

. . 

. . 

  

Figur 22 Fridas och Oskars åldrar där sambandet via multiplikation syns. 

Här tycker Marcus att han är klar eftersom mönstret tydligt syns, men jag tänker att han bör 

kunna förstå ytterligare ett steg. Att införa bokstäver kan vara att ta det hela till ytterligare en 

abstraktionsnivå, därför väljer jag att använda en stjärna istället för n. 

Jag fyller i under Fridas spalt under prickarna   5* 

Då fyller Marcus i även på Oskars sida. Jag frågar vad som ska stå i stjärnan. Samma tal 

konstaterar Marcus, vilket han får skriva dit. Nu ser tabellen ut på följande sätt, Figur 23. 
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6*1=6 5*1=5 

6*2=12 5*2=10 

6*3=18 5*3=15 

6*4=24 5*4=20 

. . 

. . 

. . 

6*     = O 5*     = F 

”Det ska vara samma tal i stjärnan” 

Figur 23 Generellt samband mellan Fridas och Oskars åldrar. 

4.9.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

Arbetet med TÅRTORNA tar mycket kraft och energi för Marcus. En stor bidragande orsak 

är att jag inte helt förstår Marcus tankesätt. När jag i efterhand analyserar problemet 

misstänker jag att Marcus löste hela problemet redan när han lägger ut de två femtedelarna 

över en tredjedel. För honom är det självklart att Fridas och Oskars tårtor är olika stora. När 

han skall förklara hur han drar slutsatsen att Oskars tårta är större säger han: ” Därför att 2 

femtedelar är större än 1 tredjedel.” I detta uttalande visar han att han inser att om tårtbitarna 

ska vara lika stora måste Fridas ”hela” tårta krympa, vilket innebär att Oskars tårta är störst. 

Jag rör troligtvis till det hela för Marcus med alla mina frågor. Trots det hänger han med och 

lyckas hela tiden svara korrekt. Marcus visar att han fångat problemets matematiska struktur, 

förmåga 1a (sid 15). 

Att han hänger med i mitt resonemang trots att han troligtvis vet att han redan svarat korrekt, 

visar att han har en stor flexibilitet i sitt matematiska tänkande, förmåga 2d (sid 16). 

Den logiska förmågan, förmåga 2a (sid 16), visar sig i att Marcus lätt accepterar att stjärnan i 

figur 17 symboliserar en siffra som avgör Fridas och Oskars ålder. Det är en självklarhet för 

honom att det måste stå samma siffra i stjärnan hos både Frida och Oskar. Han har förmåga 

att tänka i matematiska symboler. 

Förmågan att generalisera, förmåga 2b (sid 16), visar sig dels när Marcus fyller i tabellen med 

Fridas och Oskars möjliga åldrar i form av multiplikation (Figur 16). Han gör detta efter att 

jag visat honom två möjliga åldrar på Frida med hjälp av multiplikation. Förmågan visar sig 

även i Marcus acceptans av införandet av stjärnan (Figur 22). 
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Efter att jag säger: De där 12 åren, de tog ju inte upp en hel tårtbit för Frida, utan bara en 

halv, eller hur? Säger Marcus omedelbart: Då är Oskar 72 år! Snabbheten som svaret 

kommer från Marcus är ett tecken på att han har förmågan till ett förkortat tankesätt, förmåga 

2c (sid 16). 

Att Marcus har ett matematiskt sinnelag, förmåga 4a (sid 16), är tydligt i arbetet med 

TÅRTORNA. Han upplever uppgiften som krånglig och svår, men strävar ändå hela tiden 

efter förståelse. Han vill se matematiken som förklarar problemet. 

4.10 DATASPEL (träff 6) 

Marcus spelar CHEFRENS PYRAMID från ALEGA Skolmaterial AB. 

Syftet med detta är dels att skapa ett lustfyllt annorlunda möte med matematiken och dels att 

locka in Marcus på sådana delar av matematiken som han tidigare inte kommit i kontakt med. 

Till exempel procenträkning och koordinatsystem. 

Procent kan Marcus trots att han inte arbetat med det i skolan. Koordinatsystemet behöver han 

en liten lätt genomgång av innan han enkelt kan arbeta med detta. 

4.10.1 Vilka förmågor kan identifieras och hur visar de sig? 

I likhet med KÄNGURUN analyserar jag inte varje problem separat.  

Marcus tar sig lätt igenom de matematiska problemen i spelet. Vid nya moment som till 

exempel koordinatsystem ger jag en kort introduktion. Marcus förstår snabbt. Den enkelhet 

med vilken han tar sig genom problemen är ett tecken på att han ser den matematiska 

strukturen i varje enskilt problem. Förmåga 1a, Förmåga att fånga den matematiska strukturen 

(sid 15) visar sig. 

Förmåga 2b, förmågan till ett förkortat tankesätt (sid16) visar sig genom den snabbhet han i 

regel löser problemen på. 

Problemen är av varierande typ, Marcus har inga problem med att byta lösningsstrategier 

mellan problemen. Genom det visar han förmågan till ett flexibelt tänkande, förmåga 2d (sid 

16). 

Återigen arbetar Marcus entusiastiskt med problemen vilket visar hans matematiska sinne, 

förmåga 4a (sid 16). 

  



57 
 

5 Familjen 

Marcus bor i en villa med sina två småbröder och sin mamma och pappa. Marcus är fyra år 

äldre än den äldste av småbröderna. Han började prata tidigt, de första orden kom när han var 

ungefär 10 månader gammal. Vid 17 månaders ålder kunde han många ord och vid 2 års ålder 

pratade han obehindrat med fullständiga meningar. Föräldrarna upptäckte att han kunde läsa 

när han var 5 – 6 år gammal, han läste text-TV. Ungefär vid denna tidpunkt upptäckte de 

också att han kunde skriva. Vid 6 års ålder upptäckte föräldrarna att han även kunde räkna. 

Marcus lärde sig både skriva och räkna på egen hand. 

Föräldrarna tror att Marcus tycker skolan är rolig, även om han aldrig skulle uttrycka det 

själv. Det passar sig inte att säga det när man är kille och 10 år gammal. Det går mycket bra 

för Marcus i samtliga skolämnen, framförallt de teoretiska. Läxorna gör han mycket fort och 

han är irriterad på att han inte får göra dem i skolan. Det sociala samspelet med klassen går i 

vågor. Marcus är mycket känslig och regelstyrd och reagerar snabbt på orättvisor. Det är lätt 

att starta konflikt med honom eftersom han har en kort stubin. Han har lätt för att koncentrera 

sig om han är motiverad eller har någon typ av morot, till exempel ett tävlingsmoment. Han är 

mycket tävlingsinriktad.  

Han har ett stort kompisgäng runt sig och kamraterna ringer ofta. Marcus är ofta en knutpunkt 

mellan andra barn. Föräldrarna litar helt och fullt på Marcus förmåga att ta hand om sina 

småsyskon som han ibland får passa korta stunder. Precis som andra storasyskon är han en 

mästare på att få dem att bråka. Marcus har humor, föräldrarna kallar humortypen för 

”Simpsonhumor”. Marcus kompisar har samma typ av humor.  

När det är någon aktivitet ger sig oftast hela familjen iväg. Familjen gör många saker 

tillsammans. Andra familjer tycker att de är påhittiga. 

Föräldrarna tycker att det sätt jag arbetat med Marcus på är bra. Marcus är nöjd och tycker det 

är kul. Föräldrarna tror att dessa möten varit bra för hans självkänsla. De har inte hört några 

kommentarer från utomstående angående dessa träffar, varken positiva eller negativa. 
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6 Analys 

Det är tydligt i min analys att en matematisk aktivitet är nödvändig för att kunna upptäcka de 

matematiska förmågorna. På samma sätt som Krutetskii valde jag att arbeta med matematiska 

problem som matematisk aktivitet, vilket också visade sig vara lyckat (se även Pettersson, 

2008).  

6.1 Frågeställningar 

6.1.1 Hur fungerade problemen?  

Problemen jag valde var annorlunda än de uppgifter Marcus normalt arbetar med i skolan. I 

arbetet med tre av problemen, SUNES TRÄDGÅRD, KÄNGURUN och 

LAKRITSFABRIKEN befann sig Marcus i ytterkanten av sin aktuella utvecklingszon. Det 

vill säga han kunde använda sig av sina tidigare kunskaper i matematik för att lösa problemen. 

De övriga problemen tvingade Marcus ut i den närmaste utvecklingszonen. För att lösa dessa 

behövde han en liten ledtråd eller hjälp för att komma fram till lösningarna. Det blev tydligt 

hur viktigt det är att undervisningen sker på rätt nivå för eleven. Marcus visade en stor 

tillfredställelse när han själv lyckades lösa uppgifterna trots att det krävde stor ansträngning 

av honom. Han visade också intresse, motivation och engagemang i arbetet med de uppgifter 

som jag bara behövde hjälpa honom i TORNET, HANDSKAKNINGSPROBLEMET, LAS 

VEGAS och DATASPELET. I problemen där motståndet blev lite större KLIPPA GRÄS och 

TÅRTORNA upplevde jag det som om glädjen, motivationen och engagemanget minskade en 

aning. Min tolkning är att dessa problem pressade Marcus lite för långt ut i den närmaste 

utvecklingszonen för att stimulera hans intresse. Det var för mycket nytt för honom på en 

gång. 

Problemen fungerade mycket väl och kompletterade varandra bra. Problemen är varierande 

vilket dels stimulerar lusten för matematiken och dels underlättar möjligheten att finna de 

olika matematiska förmågorna. 

6.1.2 Vilka matematiska förmågor kunde identifieras genom de olika problemen 

Varje problem är i avsnitt 4 analyserat efter vilka matematiska förmågor som går att 

identifiera i Marcus arbete med problemen. Där finns även angivet hur förmågorna ger sig till 

känna. De flesta förmågorna visar sig upprepade gånger i flertalet av problemen. Undantaget 

är förmågan till ett matematiskt minne, förmåga 3a (sid 16), samt förmågan att sträva efter de 

enklaste, klaraste, mest rationella lösningarna, förmåga 2e (sid 16). 
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För att undersöka det matematiska minnet, förmåga 3a, bör barnet testas på samma eller 

snarlika problem med bestämda tidsintervall, till exempel 3 månader, 9 månader. I mitt arbete 

fanns inte utrymme för en sådan undersökning. Dock ser vi hur han ser likheter i 

lösningsstrategi i t.ex. TORNET och SUNES TRÄDGÅRSLAND där han har dragit 

slutsatser om en gemensam strategi giltig för båda problemen, ett slutsatsdragande som är en 

viktig förutsättning för det matematiska minnet. 

Förmågan att sträva efter enkla, klara, rationella lösningar visade Marcus att han har tendens 

till i arbetet med TORNET respektive LAS VEGAS. Denna förmåga är en som Marcus med 

stor sannolikhet kommer att utveckla ytterligare när han så småningom stöter på mer 

avancerad matematik. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Marcus har mycket stora matematiska förmågor.  

6.2 Har upplägget fungerat? 

Enligt Marcus lärare ser Marcus fram emot våra träffar, övriga klassen tycker inte heller att 

det är konstigt att jag sitter enbart med Marcus. Lite avundsjuka kan höras, eftersom Marcus 

får göra så roliga saker på matten! Upplägget har inte inneburit extra jobb för Marcus lärare, 

hon har varit nyfiken på vad vi gjort och jag har haft en god kontakt med henne under hela 

undersökningens gång. Ur undervisningssynpunkt anser jag att det inte är optimalt att sitta en 

lärare med en elev. Mycket av det matematiska samtalet som bör finnas mellan elever 

försvinner.  

6.3 Min roll 

Inför varje träff var jag mycket väl förberedd. Jag hade studerat flera tänkbara lösningsvägar 

på varje enskilt problem. Trots det missförstod jag Marcus när han löste TÅRTORNA. Tack 

vare det lyckades jag hänga med i Marcus tankegångar i övriga problem. Jag hade också nytta 

av mina ämneskunskaper i matematik. Tack vare dessa låg jag oftast ett steg före Marcus i 

tankarna. Jag kunde förstå hans matematiska tankegångar och därmed lotsa honom vidare i 

matematiken. För att stödja, uppmuntra och driva Marcus i matematiken krävdes en stor 

lyhördhet och ödmjukhet från min sida. När Marcus fastnade i lösningarna vid några tillfällen 

sa han: Vad dum jag är! Vilket jag naturligtvis snabbt dementerade. Många gånger 

poängterade jag för honom att han löste problem minst lika bra som mina gymnasieelever, 

varpå han sken upp. Jag var uppmärksam på när problemen blev aningen för svåra, men var 

noggrann med att inte ge för mycket ledtrådar. Det var viktigt att han själv kom fram till 

slutsatserna eller lösningarna. Att ge beröm var också en av mina viktiga uppgifter.  
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7 Diskussion 

7.1 Val av teoretisk grund för min studie av Marcus matematiska förmågor 

Min empiri bygger på definitioner av begrepp som gjordes av Krutetskii i slutet av 1960-talet. 

Det är både en svaghet och en styrka att använda dessa definitioner som utvecklats i en annan 

tid och ett annat samhällssystem. Svagheten består framförallt i att hänsyn inte har tagits till 

aktuell forskning som utvecklat och tillfört definitionerna aspekter som påverkar dagens 

elever. Styrkan består bland annat i att jag koncentrerar mig på kärnan, det mest väsentliga i 

definitionerna. Av de beskrivningar av matematiska förmågor jag tagit del av (Käpnick & 

Fuchs, 2004; Sheffield, 1994) är det ingen som skiljer sig väsentligt från Krutetskii. 

Stommen/kärnan är densamma. Jag drar slutsatsen att dessa inspirerats av Krutetskiis 

definitioner. Detta innebär då att min analys sannolikt inte har begränsats av mitt val av att 

använda Krutetskiis ursprungliga beskrivning av den matematiska förmågans karaktär. 

Den tidigare forskning jag anknyter till i min litteraturgenomgång skulle kunna utvecklas. Det 

finns ett stort antal svenska examensarbeten skrivna i ämnet och det finns en omfattande 

internationell forskning gjord i ämnet, där jag främst har tagit upp exempel från 

Tyskland/Schweiz. Att göra en litteraturstudie på internationell forskning som gjorts, och görs 

inom området ”barn med förmåga och fallenhet i matematik” skulle vara ett mycket intressant 

men omfattande arbete. Som exempel kan nämnas att en sökning på ”Mathematically gifted” 

på Google ger cirka 40400 träffar och en sökning på ”mathematically able” ger cirka 1540000 

träffar (22 april 2009). 

7.2 Arbetssättet 

Att träffa Marcus en gång varannan vecka vilket jag gjorde under hösten 2008 var ett mycket 

bra sätt att undersöka och stimulera hans matematiska förmågor. Jag är övertygad om att man 

måste följa ett barn under en längre tid för att kunna dra några slutsatser om dess förmåga 

(Engström, 2005a). Det får inte glömmas bort att de matematiska förmågorna både stimuleras 

och utvecklas i de matematiska aktiviteterna (Krutetskii, 1976) - vilket då innebär att det är 

mycket viktigt med extra stimulans för barn med högre förmågor. Marcus föräldrar ställde 

mig frågan vad som händer med Marcus matematikstimulans nu när jag är klar med honom. 

Det är bara att hoppas på att skolsystemet ska inse att även de barn med stor förmåga behöver 

stöd, vilket både läroplanen, Lpo 94, och Europarådet förespråkar (Skolverket, 2006; Wistedt, 

2005). Att sitta ensam med Marcus gjorde det enklare för mig att bara koncentrera mig på 

honom och hans förmågor. Jag tror dock att det hade varit en fördel om ytterligare en eller två 
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elever varit med på träffarna, detta för att lyfta de matematiska frågor barn har på ett tydligare 

sätt. 

7.3 Identifikation och stimulation 

De problem jag hade valt att använda för att identifiera och stimulera Marcus matematiska 

förmågor lämpade sig mycket väl för just honom. Nästan alla av de matematiska förmågorna 

enligt Krutetskii gick att studera i arbetet med de utvalda problemen. Den förmåga som var 

svårast att studera i dessa problem var det matematiska minnet, förmåga 3a (sid 16). Jag hade 

turen eller skickligheten att välja problem som inte låg alltför långt ut i hans närmast 

utvecklingszon. Jag tror att det var just detta som gjorde att våra matematikmöten både blev 

lustfyllda och givande. Med ett annat barn som inte har fullt så utvecklade matematiska 

förmågor som Marcus skulle risken finnas att problemen tar bort både glädjen och 

motivationen hos barnet. Jag märkte att Marcus genast blev lite mindre motiverad i de 

problem som han upplevde som svårast: KLIPPA GRÄS och TÅRTORNA. Med det 

omvända problemet, om barnet hade haft mer utvecklade matematiska förmågor än vad 

Marcus hade, skulle kanske inte uppgifterna alls stimulerat barnet och risken för 

understimulering skulle då finnas. Notera dock att jag skriver att det finns en risk. Jag har till 

stor del valt att arbeta med rika matematiska problem och dessa problem går att lösa på olika 

abstraktionsnivåer (Taflin, Hagland, & Hedrén, 2008). Något av det viktigaste är att läraren är 

lyhörd och kunnig om de olika sätt som problemet kan lösas på. Läraren bör ha djupa 

ämneskunskaper och goda ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna lotsa eleven ut i just den 

individens närmaste utvecklingszon och detta är viktigt oavsett hur välutvecklade elevens 

matematiska förmågor är. 

7.4 Slutsats 

Min slutsats är att de problem jag arbetat med går att använda för att identifiera och stimulera 

barn med förmåga och fallenhet för matematik, under förutsättningarna att läraren är lyhörd 

för vad barnet mäktar med, det vill säga kan känna av var barnets aktuella utvecklingszon är 

och välja rätt metoder för att hjälpa barnet ut i den närmaste utvecklingszonen. Det 

sistnämnda innebär att läraren måste ha goda ämneskunskaper och vara en god 

ämnesdidaktiker. Det är omöjligt för en specialpedagog att besitta dessa kunskaper i samtliga 

ämnen han/hon måste hjälpa till i. Kanske vore det aktuellt att införa någon typ av 

ämnesspecialpedagoger. Specialutbildning av pedagoger för att ta hand om barn med högre 

förmågor sker till exempel inom PriMa-projektet i Hamburg (Engström, 2005b). 

Specialutbildning av pedagoger uppmärksammas bland annat i Sverige i och med satsningen 
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på Växjö Universitet och projektet ”Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för 

matematik”. Vissa kommuner, till exempel Lilla Edet, har erbjudit samtliga lärare på en 

grundskola (inte bara matematiklärare) att gå en fortbildningskurs i matematik knuten till 

Göteborgs Universitet. Ett resultat av mattesatsningen är att skolan har startat en avancerad 

mattegrupp för de elever som vill (Hammar, 2009). 

Ytterligare en slutsats jag kan dra av studien är att Marcus har mycket stora och heltäckande 

matematiska förmågor. Med undantag av förmågan till matematiskt minne, 3a (sid 16), kunde 

jag identifiera samtliga av Krutetskiis förmågor hos honom. Hans bakgrund som intervjun 

med hans föräldrar avslöjade, visar att han stämmer väl överrens med bilden av begåvade barn 

enligt både Krutetskii och Winner. Bland annat har han på eget bevåg själv lärt sig att läsa och 

skriva (Krutetskii, 1976; Winner, 1999). Av resultatet efter intervjun med Marcus föräldrar 

ser man också att han stämmer mycket väl in i den bild av begåvade barn som Arne Engström 

återger i en debattartikel i nämnaren (Engström, 2005a). Begåvade barn är bland annat 

känsliga för oförätter, känsliga för kritik, behöver bekräftelse och beröm (ibid). 

7.5 Visioner 

Jag hoppas att mitt arbete kommer att vara till hjälp för grundskolelärare som funderar på hur 

de skall stödja de elever som visar stora matematiska förmågor. Min tanke är att en 

grundskolelärare skall kunna ta mitt arbete och genomföra samma undersökning som jag på 

de barn de tror behöver ha extra stimulans i matematik. Med hjälp av de exempel jag har 

presenterat och med hjälp av min analys av Marcus arbete med matematiken bör de kunna 

avgöra vilka matematiska förmågor som är starkast respektive svagast hos en elev. Som 

komplement kan rekommenderas boken ”Rika matematiska problem” (Hagland, Hedrén, 

Taflin 2008), där många olika typer av lösningsvägar presenteras på flera av de problem jag 

använt mig av. Min förhoppning är även att lärarna ska ha ork och tid att be gymnasielärare 

eller universitetslärare om hjälp om de känner att deras egna ämneskunskaper inte räcker till. 

Jag hoppas också att mitt arbete skall läsas av rektorer på grundskolor och att det skall leda till 

att även barn med stora förmågor får det stöd de behöver. 
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