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The aim is to examine how students with attention difficulties may demonstrate their 

mathematical understanding through visual representations. A curiosity about how 

students think about mathematics, national tests and Concepts cartoons has also 

permeated the study.  

 

With help of observations combined with interviews and actively work for a week, the 

study shows an idea of how visual representations can help students with concentration 

difficulties to stay focused on their tasks. 

 

I chose a selection of pupils to do some mathematical tasks from the national tests which 

they had not been able to solve before. Now in the form of Concepts cartoons, which I 

designed, they managed to solve the same mathematics data. In my study treatment and 

interaction reveals as key pillars for a successful educational work with the students with 

concentration difficulties. Thus, all pupils who previously have been unable to solve these 

assignments on the National test were now able to show their mathematical understanding 

supported by visual representations. 
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Syftet var att undersöka hur elever med koncentrationssvårigheter kan visa sin 

matematiska förståelse med hjälp av visuella representationer inspirerade av 

Begreppsbubblor. En nyfikenhet kring hur elever tänker om matematik, nationella prov 

och Begreppsbubblor har också genomsyrat studien. En av mina frågeställningar rör även 

hur lärare bemöter koncentrationssvaga elever i verksamheten.  

 

Med hjälp av observationer och intervjuer med undervisande lärare fick jag en bild av hur 

visuella representationer kan hjälpa koncentrationssvaga elever att behålla fokus på sina 

uppgifter och vilken roll lärarens bemötande har. 

 

Jag valde att låta ett urval elever göra om några textuppgifter från de nationella proven, 

som de inte klarat tidigare, men nu med stöd av Begreppsbubblor, som jag själv 

konstruerat. I studien framkommer bemötande och interaktion som viktiga grundpelare 

för ett lyckat pedagogiskt arbete med koncentrationssvaga elever. Samtliga elever som 

inte klarat av de valda textuppgifterna på det nationella provet kunde med stöd av visuella 

representationer visa sin matematiska förståelse och därmed lösa uppgifterna.   

 

 

 

 

 

 

 



  5 (58) 
 

 

Innehåll 
1. Inledning ....................................................................................................................................... 7 

2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 10 

2.1   Syfte .................................................................................................................................... 10 

2.1.2 Frågeställningar ................................................................................................................. 10 

2.1.3 Avgränsning ....................................................................................................................... 10 

3. Teoretisk bakgrund ..................................................................................................................... 11 

3.1 Definition av koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörning ............................. 11 

3.1.1 Koncentrationssvårigheter/bristande koncentrationsförmåga ........................................ 11 

3.1.2 Arbetsminne ...................................................................................................................... 13 

3.2 Undervisningssituationen för elever med koncentrationssvårigheter ................................. 13 

3.2.1 Bemötandets betydelse för elevers självbild..................................................................... 14 

3.3 Matematisk förståelse .......................................................................................................... 16 

3.3.1Begreppsförståelse ............................................................................................................. 18 

3.3.2 Visuella representationer .................................................................................................. 19 

3.4 Kommunikationens betydelse för lärandet .......................................................................... 19 

4. Metod………… .............................................................................................................................. 21 

4.1 Metodval............................................................................................................................... 22 

4.2 Urval och bortfall .................................................................................................................. 22 

4.3 Val och konstruktion av uppgifter ........................................................................................ 23 

4.4 Genomförande ..................................................................................................................... 24 

4.5 Reliabilitet och validitet ........................................................................................................ 26 

4.6 Etiska ställningstaganden ..................................................................................................... 26 

5. Resultat ....................................................................................................................................... 28 

5.1 Elevernas visade matematiska förståelse ............................................................................. 28 

5.2 Bemötande ........................................................................................................................... 34 

5.3 Undervisningssituationen ..................................................................................................... 35 



  6 (58) 
 

5.4 Matematiklärarens syn på undervisning .................................................................................. 36 

6. Analys…………………………………………………………………………………………………………………………………….37 

6.1 Elevernas visade matematiska förståelse ............................................................................. 37 

6.2 Bemötande ........................................................................................................................... 39 

6.3 Undervisningssituationen ..................................................................................................... 39 

6.4 Matematiklärarens syn på undervisning .............................................................................. 40 

7. Diskussion och slutsats ............................................................................................................... 40 

7.1 Metoddiskussion................................................................................................................... 41 

7.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 41 

7.3 Slutsats .................................................................................................................................. 44 

7.4 Vidare forskning .................................................................................................................... 45 

Referenslista ................................................................................................................................... 46 

Bilaga 1 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Inledning 
För att elever ska kunna följa undervisningen, kräver vi i skolan att de har en 

förmåga att hålla fokus och vara uppmärksamma. Har en elev inte förmågan 

att kunna rikta sin uppmärksamhet gentemot en specifik företeelse, inre eller 

yttre, säger vi att de har koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter 

är idag ett problem i skolan, vi har många elever som inte kan tillägna sig all 

undervisning och därmed far illa. I undervisningssituationer exkluderas lätt 

koncentrationssvaga elever, då mycket av lektionstiden ägnas åt uppgifter 

som kräver fokus under en längre tid (Kadesjö, 2008).  

 

Senaste åren har rapporter visat en nedgång av svenska elevers 

matematikresultat, jämfört med övriga länder i studierna. I PISA 2009 

(Skolverket, 2010), visas en nedgång av matematikresultaten sedan PISA 

2003. Likaså visar TIMSS 2007 att Sverige är det land som av OECD-

länderna försämrats mest under perioden 1995 – 2008. Flera undersökningar 

pekar på att undervisning med variation i innehåll och arbetsformer med 

gemensamma samtal om begrepp och problemlösning, ökar möjligheter till 

lärande och delaktighet i matematik (Skolverket, 2003; SOU, 2004:97). I 

första hand måste vi komma bort från procedur och mer gå mot matematisk 

förståelse av begrepp, där kommunikation och reflektion är en viktig del av 

undervisningen (Löwing, 2006). Vi måste hjälpa våra elever att se samband 

och låta eleverna bli trygga i att använda alternativa representationsformer, 

genom att t.ex. rita bilder och figurer som förstärker förståelsen. Då 

matematik kräver god språkbehärskning är det viktigt att vi försöker finna 

former för undervisning där det tillåts att eleverna får använda det språk de 

behärskar bäst. Målet med skolmatematiken är att ge alla elever matematisk 

förståelse vilket är en nödvändighet för att de ska kunna fungera i dagens 

samhälle (Skolverket, 2011). Kunskapen om hur elever lär matematik samt 

kunskapen om vilken undervisning som gagnar inlärningen är högst 

intressant. Mycket forskning pågår kring elevers lärande och detta är i dag ett 

pedagogiskt och didaktiskt utvecklingsområde, inte enbart i matematik.  

 

Matematik är ett komplext ämne och det råder delade meningar om vad 

matematiksvårigheter är, vilket leder till en bristande samsyn kring 

matematiksvårigheter. Elever med inlärningssvårigheter i matematik får ofta 
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motivationsbrist och tappar intresset för ämnet, vilket i sin tur kan leda till 

stora kunskapsluckor (Magne, 1998).  

 

Jag anser att det finns behov av att finna alternativa arbetssätt och 

arbetsformer i matematik som kan gynna alla elever, framförallt avseende 

elever med koncentrationssvårigheter. Dessa elever har ofta svårt att se stoff i 

sitt egentliga sammanhang, de finner inte meningsfulla helheter vilket leder 

till att de har svårt att koppla samman ny kunskap med tidigare kunskap. Då 

de har dessa svårigheter utvecklar de inte heller metakognitiva strategier för 

sin inlärning, vilket medför att dessa elever inte kan lära sig olika strategier 

för sin kommande inlärning (Klingberg 2011, Kadesjö 2008). Lärare ser 

dessutom elever med koncentrationssvårigheter som ovilliga, besvärliga och 

krävande, vilket kan leda till att lärare vidmakthåller och förstärker elevers 

negativa beteende (Kadesjö, 2008). 

 

Att som lärare utmana sin egen pedagogik och se över vilka arbetsformer och 

arbetssätt som gagnar enskilda elevers lärande bäst kräver god 

interaktionsförmåga (Kadesjö, 2008).  Pedagogik och didaktik behöver även 

utvecklas i enlighet med kunskap om elevers möjligheter att utveckla sina 

exekutiva förmågor (Klingberg, 2011). Genom en varierad och strukturerad 

undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet (Skolverket, 

2011) kommer landets matematikundervisning att gagna fler elever i 

klassrummen.  

 

Jag har, under en längre tid, varit intresserad av det matematiska samtalet och 

hur det kan få elever delaktiga. När jag första gången stötte på det engelska 

materialet Concept Cartoons, började jag fundera på hur man skulle kunna 

använda det i matematikundervisningen. Jag fann att det redan gjorts viss 

forskning kring materialet. Här i Sverige kallas motsvarande material för 

Begreppsbubblor. Det som kännetecknar Begreppsbubblor är att de är 

designade för att väcka intresse, stimulera matematiska diskussioner och 

matematiska tankar. Genom att belysa matematiska begrepp eller problem 

med visuella representationer skapas vardagsnära uppgifter, i för eleverna, 

välbekanta sammanhang. Uppgifterna är designade med minimal text vilken 

är presenterad med hjälp av dialoger (Keogh, Dabell & Naylor, 2008).  
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Concept Cartoons konstrueras utifrån ett matematiskt begrepp eller ett 

matematiskt problem. Uppgifterna är designade enligt ovan med visuella 

representationer av uppgiften i centrum och tecknade bilder av elever som 

framför sina förslag på lösningar på matematiska begrepp eller ett specifikt 

matematiskt probelm. I uppgifterna förekommer dialoger med både rätta och 

felaktiga lösningsförslag. Tanken är att eleverna ska motivera vilka 

lösningsalternativ som är rätt och fel, likväl som målet är att de kan redovisa 

en egen lösning på problemet, där av en tom pratbubbla. Med stöd av 

Concept Cartoons arbetar man kring vardagsnära matematiska uppgifter, de 

har som avsikt att stimulera till matematiska diskussioner och fel och rätt svar 

ges samma status. Man kan med stöd av uppgifternas struktur ges alternativa 

vägar fram till rätta lösningar. 

Vid studier utförda av Keogh & Naylor, 1999, framkom att uppgifternas 

karikatyrer stimulerar och utmanar elevernas lärande samt möjliggör 

identifiering av vanliga missuppfattningar av matematiska begrepp. När 

Begreppsbubblor används i undervisningen stimuleras matematiska 

diskussioner där allas tankar tas tillvara och stödjer på så vis undervisning 

och lärande. Det presenteras både felaktiga samt rätta lösningsalternativ 

vilket leder till att svaren ges likvärdig status, vilket har visat sig öka svaga 

elevers självförtroende (Keogh & Naylor, 1999). 

 

Jag är intresserad av att ta reda på hur man kan arbeta med visuella 

representationer, inspirerade av Begreppsbubblor. Jag funderar på om de kan 

vara en alternativ metod genom vilken koncentrationssvaga elever får 

möjlighet att visa sin matematiska förståelse. I skolan stöter vi på elever med 

koncentrationssvårigheter och det vore intressant att studera hur lärare 

bemöter koncentrationssvaga elever i undervisningssituationer och där-

igenom utveckla mitt eget kunnande. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1   Syfte 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur visuella representationer, 

inspirerade av Begreppsbubblor, kan vara en alternativ metod för 

koncentrationssvaga elever att visa sin matematiska förståelse. Min 

förhoppning är även att jag ska kunna tillägna mig en vidare förståelse för hur 

man som lärare bemöter och undervisar elever med koncentrationssvårigheter 

för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. 

2.1.2 Frågeställningar 

 

Hur kan visuella representationer inspirerade från Begreppsbubblor hjälpa 

elever med koncentrationssvårigheter att visa sin matematiska förståelse? 

Hur bemöter lärare och personal elever med koncentrationssvårigheter? 

Vilken syn har lärare i matematik på undervisningssituationer för elever med 

koncentrationssvårigheter samt dessa elevers möjlighet att visa sin 

matematiska förmåga? 

 

2.1.3 Avgränsning 

 

Då min studie bygger på några elevers måluppfyllelse på de nationella proven 

har jag valt ut tre uppgifter från nationella provet 2012 till min studie, således 

gör jag begränsningar från övriga uppgifter. 
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3 Teoretisk bakgrund 
I det teoretiska avsnittet sammanförs flera olika teorier som är relevanta för 

koncentrationssvaga elevers lärande. Vidare beskrivs undervisnings-

situationen med en koppling till interaktionens betydelse för lärandet. 

Avslutningsvis presenterar jag matematisk förståelse, begreppsförståelse samt 

kommunikationens betydelse för lärandet. 

 

3.1 Definition av koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsstörning 

Enligt Nationalencyclopedin definieras Koncentration som ”Inriktande och 

kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på 

en viss aktivitet. Uppmärksamhet definieras som ” Selektiv funktion inom 

varseblivning som innebär att vissa aspekter i omgivningen fokuseras. 

Uppmärksamhetsstörning definieras som ”Tillfällig eller permanent störning 

av förståelsen att hålla kvar uppmärksamheten på olika typer av inifrån eller 

utifrån kommande stimuli” (NE, 120423) 

 

3.1.1 Koncentrationssvårigheter/bristande 

koncentrationsförmåga 
Koncentrationsförmåga är en samverkan mellan flera olika funktioner i 

hjärnan, vilka är en del av vårt tänkande. Det finns många olika orsaker till 

koncentrationssvårigheter. Vid Attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) samverkar koncentrationssvårigheterna med bristfällig 

impulskontroll medan det vid andra neuropsykiatriska syndrom tillkommer 

andra svårigheter som kognition, perception, minne, språk och motorik 

(Duvner, 1997). Det finns enligt hjärnforskare tre olika sorters 

koncentrationsförmågor, kontrollerad uppmärksamhet, stimulansdriven och 
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vakenhetsgrad (Klingberg, 2007). Man kan även dela in 

koncentrationssvårigheter i primära, sekundära samt situationsbundna. 

Primära koncentrationssvårigheter innebär ett biologiskt betingat tillstånd 

vilket har sitt ursprung i medfödda eller tidigt förvärvade skador på hjärnan.  

 

I min forskning fokuserar jag på elever som har sekundära 

koncentrationssvårigheter. Sekundära koncentrationssvårigheter uppkommer 

vanligen av svåra hemförhållanden där barnet utsatts för yttre påfrestningar, 

fysiska eller psykiska. Ett barn som växer upp under otrygga förhållanden, 

som utsätts för en uppväxtmiljö som domineras av konflikter, våld eller 

missbruk kan få svårt att koncentrera sig då de i sin otrygga uppväxtmiljö har 

saknat en fast struktur som hjälpt barnet utveckla förutsättningar för inlärning 

och koncentration (Olsson & Olsson, 2007).  Barn med sekundära 

koncentrationssvårigheter behöver mycket stöd, både vid inlärning samt hjälp 

med bearbetning av svåra traumatiska händelser vilka upptar stor del av deras 

tankar när de annars ska försöka fokusera på en given uppgift (Kadesjö, 

2008). En god koncentrationsförmåga innebär att man kan ta in information, 

ha en god perception samt med det rikta sina tankar och känslor gentemot 

uppgiften. Det gäller att utestänga ovidkommande intryck samtidigt som man 

måste kunna hålla fokus, hålla isär relevant och icke relevant information 

(Kadesjö, 2008). Svårigheter med ovanstående kan leda till bekymmer för en 

elev att behålla tankar och uppmärksamhet på en förhållandevis jämn nivå 

under ett arbetspass (Duvner, 1997). 

 

När en elev har koncentrationssvårigheter och inte får den hjälp och stöd den 

behöver riskerar eleven att drabbas av psykisk ohälsa och 

inlärningssvårigheter. Detta kan inverka på elevens hela utveckling och 

uppväxtsituation vilket styrker vikten av att lärare i skolan har god kännedom 

om hur man med olika arbetsmetoder kan lindra deras svårigheter (Kadesjö, 

2008). Genom att lägga till begreppet uppmärksamhetsstörning till 

koncentrationssvårigheter beskriver flera svenska forskare svårigheterna 

dessa elever har med att rikta in och behålla koncentrationen (Gillberg, 

2005). Uppmärksamhet och koncentration samt arbetsminnet är exekutiva 

funktioner som är avgörande när det gäller förståelse för att tolka 

information. Dessa funktioner bildar utgångspunkten för all inlärning och 

utveckling och de är dessutom tätt knutna till varandra (Klingberg, 2011).   
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Vid skolstart har fyra till åtta procent av alla elever 

uppmärksamhetsstörningar som kommer till uttryck i form av beteende-

avvikelser eller inlärningssvårigheter (Gillberg, 2005). Vid studier av 

elevgrupper, gjorda för att finna elever med lågt arbetsminne, visade det sig 

att av de elever som identifierades ha lågt arbetsminne, hade sjuttiofem 

procent koncentrationssvårigheter.  

Det betyder samtidigt att ytterligare en fjärdedel av de funna eleverna i 

studien inte hade koncentrationssvårigheter men väl ett lågt arbetsminne 

(Klingberg, 2007).  

3.1.2 Arbetsminne 

Arbetsminnet är till stor del liktydigt med förmågan till god 

koncentrationsförmåga (Klingberg, 2011). Arbetsminnet har en viktig 

funktion för att elever ska kunna minnas alla delsteg vid huvudräkning. I 

problemlösning gäller det att eleven kan hantera alla leden i beräkningarna 

vilket är krävande och utmanande då det gäller att hålla aktuell och relevant 

information i huvudet samt att minnas instruktioner (Klingberg 2010, 

Myrberg, 2007). Vid en studie utförd på elevgrupper i Nynäshamn, 

konstaterades en stark korrelation mellan matematik och arbetsminne. Det 

visade sig att runt 40 % av skillnaden mellan elevernas prestationsresultat i 

matematik kunde härledas till skillnader i arbetsminnet (Klingberg, 2011).  

 

Teorier om kognition berör individens tankeprocesser, hur de är konstruerade 

och utvecklade, hur individer kan kategorisera upplevelser och återspegla 

tidigare kunskap. Elever med kognitiva svårigheter kan ha ett svagt 

arbetsminne vilket är starkt korrelerat till elever med 

koncentrationssvårigheter (Duvner, 1997, Klingberg, 2011). Konsekvensen 

blir att de inte kan minnas de siffror de behöver för att göra uträkningarna 

rätt. De minns inte de ord de läst och kan inte återge textinnehåll. Dessa 

elever kan även ha problem med att följa längre instruktioner (Adler, 2007). 

   

3.2 Undervisningssituationen för elever med 

koncentrationssvårigheter 
Elever med koncentrationssvårigheter har svårt att stänga ute olika 

sinnesintryck, de blir lätt distraherade och tappar med det fokus. Dagens 
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skolmiljö skapar onödiga svårigheter för dessa elever, forskning visar att 

elever med koncentrationssvårigheter behöver en lugn och trygg arbetsmiljö 

med lärare som är tydliga i sin kommunikation (Kadesjö, 2008).  

 

Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få uppleva 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

Misslyckanden kan leda till att elevens motivation sjunker, vilket gör 

problemen värre (Duvner, 1997).  

Det är viktigt att elever med koncentrationssvårigheter får, för dem, 

överskådliga arbetsuppgifter som är uppdelade i delmål där strukturen är 

tydlig och arbetsuppgiften blir hanterbar. En arbetsuppgift bör kunna avslutas 

när lektionstiden är slut, då det är svårt för dessa elever att arbeta med längre 

beting. Uppgifterna bör dessutom vara hämtade från elevens egen 

erfarenhetsvärld vilket även skapar en högre motivation (Kadesjö, 2008, 

Gillberg, 2005). 

 

Elever med koncentrationssvårigheter har ofta svårigheter att uppfatta och 

följa instruktioner vilket blir tydligt om man som lärare inte följer upp givna 

instruktioner till eleven för att förvissa sig om att eleven har förstått 

arbetsuppgiften. Dessutom har de vanligen svårt att behålla fokus vilket gör 

att de inte får något sammanhang i den uppgift de arbetar med och när de har 

förlorat fokus är det svårt för dem att minnas den egentliga uppgiften. 

Konsekvenserna av detta blir att elever med koncentrationssvårigheter inte lär 

sig det som var meningen och de halkar därmed lätt efter i den 

kunskapsinhämtning som kan förväntas av dem, vilket på sikt även kan leda 

till inlärningssvårigheter (Kadesjö, 2008, Olsson & Olsson 2007). 

3.2.1 Bemötandets betydelse för elevers självbild 

Elever med koncentrationssvårigheter kan agera provocerande mot lärare och 

kan då mötas av irritation och anklagelser, vilket kan leda till att eleven 

utnyttjar situationen. Istället för att försöka arbeta med sina uppgifter finner 

eleven ett system att slippa utföra dem. Följden av detta blir en negativ spiral 

där lärarens bemötande av elevens beteende stärker elevens negativa 

handlingar (Kadesjö, 2008). God självkänsla utvecklas i goda miljöer där 

elever möts för vilka de är och inte för vad de presterar, vilket ställer höga 

krav på personal som arbetar med elever. Personal inom skolans verksamhet 
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måste ha god kännedom om bemötandets betydelse för elevers 

utvecklingsmöjligheter (Olsson & Olsson, 2007). Att se, förstå och tolka samt 

att utifrån givna synintryck göra rätt bedömning är inte alltid enkelt. Det 

gäller att försöka förstå vad som pågår i en annan persons medvetande för att 

rätt kunna tolka personens handlingar. Att försöka se korrelationen mellan 

personers agerande och deras medvetande ökar möjligheten till ett bättre 

bemötande (Kadesjö, 2008).  

 

 

Att möta en elev utifrån ett Vad-perspektiv gör att man inte ser individen 

bakom, utan bara ser på eleven utifrån dess färdigheter och eventuella brister. 

Det är först när elever och personal möter varandra som fristående subjekt 

som det verkligen blir ett möte mellan två individer. Att möta en elev som 

Vem är att möta en elev utifrån dess behov. Klarar vi att möta våra elever som 

Vem och dessutom i ett relationellt perspektiv höjs kvalitén på bemötandet. 

Positiva förväntningar ger i regel positiva resultat medan negativa kan ge ett 

negativt utfall (Von Wright, 2000). Hur eleven ser på sig själv och sina 

möjligheter beskrivs enligt följande attributionsmönster: Elever med bra 

självförtroende knyter ofta an framgång till sig själv, medan elever med 

dåligt självförtroende inte ser framgång som något de själva åstadkommit. 

Det är därför viktigt att vi i skolan bygger elevers självförtroende (Jenner, 

2004). Människor är sociala individer som utvecklar och skapar sin identitet 

genom samvaro med andra människor. Vi kan inte bli ett eget jag om vi inte 

lär känna oss själva genom andra. Genom att interagera med andra bygger 

individer upp sin självbild och självkänsla. Vårt jag påverkas beroende på 

vilka personer vi kommer i kontakt med (Cooley, 1981).   

 

Vid studier av elevers lärande bör man beakta det utbyte som sker mellan 

elev-lärare och elev-elev. Hur vi möter och hur vi agerar gentemot elever kan 

få betydande konsekvenser för hur eleven i fråga utvecklar sin egen identitet. 

Man ska utgå från elevernas erfarenheter och möta dem där de är. Den egna 

självbilden byggs upp genom hur andra ser på denne eller bemöter denne 

(Olsson & Olsson 2007, Duvner, 1997, Kadesjö, 2008). Att ha en 

grundkunskap om utvecklingen av det mänskliga självets utveckling i 

samspel med andra och i möten är grundläggande i Meads (1964) teorier. Hur 

vi blir bemötta av andra avgör vilken bild vi skapar av oss själva.  
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Vi tror även i dessa möten oss veta vad den andra personen har för tankar om 

oss som individ, vilket leder till en spegling av våra föreställningar om oss 

själva. Således speglar vi vår egen självbild i hur vi tror andra ser på oss. 

Våra handlingar styrs alltså av hur andra personer reagerar och av vilka 

omdömen de har. Dessa tankar ligger till grund för hur jaget bildas och 

utvecklas. Denna beskrivning av hur jaget utvecklas i samverkan med andra 

kallas ”spegel-jaget”. Spegeljaget är basen för vår mottaglighet och 

känslighet för andras reaktioner och deras omdömen av våra handlingar 

(Cooley, 1981). 

 

Genom samtal med en annan människa kan man öka sin förståelse för den 

andre personen, man kan även, om man har en god anknytning öka sin 

begåvning till intersubjektivitet. Intersubjektivitet handlar om en förståelse att 

känna av den andres inre tillstånd och visa förståelse för eller att tillgodose 

den andres behov. Vi blir mer medvetna om oss själva genom att den andre 

blir accepterad och förstådd. Det blir en kommunikation på två plan, 

innehållsplanet och relationsplanet. Innehållsplanet handlar om vad det är vi 

säger till varandra och relationsplanet handlar om vad budskapet sänder för 

signaler och hur de tas emot (Rökenes & Hanssen, 2007). Elever som utsätts 

för upprepade misslyckanden påverkas starkt av detta vilket kan leda till en 

försämrad självbild. Ständiga upprepningar av misslyckanden kan leda till en 

negativ spiral, där den låga självbilden som uppkommer blir ett hinder för 

fortsatt inlärning (Taube, 2007).  

3.3 Matematisk förståelse 

KOM-projektet är en dansk rapport om matematikinlärning i Danmark. 

Studiens mål var att identifiera vilka matematiska kompetenser elever 

behöver bygga upp. De definierar matematisk kompetens som en självständig 

och rimligt avgränsad del av den totala kompetensen, där de olika 

kompetenserna har två samverkande sidor, en undersökande och en 

produktiv, där den produktiva sidan avser förståelsen att kunna använda sina 

kompetenser och den undersökande sidan avser förmågan att förstå och 

analysera (Niss m.fl, 2002). De lyfter följande kompetenser:  
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- Tankegångskompetens – förståelsen att se matematiken och med det 

kunna ställa relevanta frågor och ha en uppfattning om vilka svar som 

är relevanta för uppgiften. Här ingår även begreppsuppfattning samt 

förståelsen att generalisera och abstraktionsförståelse. 

- Problemlösningskompetens – Förståelsen att formulera och lösa 

matematiska problem.  

- Modelleringskompetens – Förståelsen att analysera och konstruera 

matematiska modeller utifrån områden som inte handlar om 

matematik t.ex. konstruera matematiska exempel av olika statistiska 

företeelser.  

- Resonemangskompetens – Förståelsen att föra ett matematiskt 

resonemang och ha förståelse för hur olika matematiska begrepp 

skiljer sig åt. 

- Representationskompetens – Förståelsen att förstå och använda sig av 

olika representationer. 

- Symbol- och formalismkompetens – Förståelsen att översätta symbol 

och formelspråk samt att kunna använda sig av dessa. 

- Kommunikationskompetens – Förståelsen att kunna förstå och tyda det 

matematiska innehållet i andras förklaringar och att själv delta i 

matematisk kommunikation. 

- Hjälpmedelskompens – Förståelsen att använda matematiska 

hjälpmedel.  

En annan rapport är ”Adding it up” som presenterar ett annat ramverk om hur 

man kan beskriva matematisk förståelse i termer av olika matematiska 

kompetenser som representeras av fem olika strängar i en fläta. Följande fem 

strängar samverkar med varandra och är starkt beroende av varandra i 

utvecklingen av kunskaper i matematik där de tillsammans representerar 

olika aspekter av en komplex helhet (Kilpatrick m.fl, 2001). 

- Addaptive reasoning - Matematiskt-logiskt resonemang 

- Strategic competence - Problemlösningsförståelse 

- Conceptual understanding - Begreppsförståelse 

- Productive disposition - En positiv inställning till matematik. 

- Procedural fluency – Räknefärdighet 
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Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska elever uppmuntras att själva ta ansvar 

för sitt eget lärande där elevers metakognition särskilt lyfts fram. Att vara 

metakognitiv innebär att en individ själv ska ha kännedom om sitt eget 

tänkande samt en vara medveten om sitt eget tänkande. För att kunna vara 

metakognitiv i matematik behöver elever kännedom om vad matematisk 

förståelse är. 

 

Matematikundervisningens syfte är, enligt Lgr 11, att utveckla elevers 

förmåga att: 

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder 

- använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan  

begrepp 

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra  

beräkningar och lösa rutinuppgifter 

- föra och följa matematiska resonemang  

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser 

3.3.1Begreppsförståelse 

Matematiska begrepp delas in i begreppsinnehåll (tankar, åsikter och 

erfarenheter) och begreppsuttryck (ett språk åt begreppsinnehållet). De båda 

är nära förankrade med varandra och det är viktigt att elever ges utrymme att 

uttrycka sig för att på så vis skapa ett språk till sitt begreppsinnehåll. Begrepp 

är i sig inte objektiva utan vi associerar begrepp till olika erfarenheter av 

situationer och händelser. I samspråk med andra får vi med oss nya 

erfarenheter av varandras tolkningar vilket leder till en utveckling av såväl 

vårt begreppsinnehåll samt vårt begreppsuttryck (Høines, 2000).  

Det matematiska samtalet kan utveckla begreppslig förståelse, vilket medför 

att det matematiska samtalet är en viktig del i skolmatematiken (Høines, 

2000, Löwing, 2006). Att utveckla begreppslig förståelse görs oftast i skolan 

genom att läraren definierar ett begrepp, vilket är en deduktiv metod. Denna 

metod behöver kombineras med samtal och laborativt material för att elever 

ska kunna befästa begreppen till begreppslig förståelse. En kombination av 
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detta tillsammans med uppgifter hämtade ur elevens vardag anses vara av 

största vikt för att stärka elevers begreppsliga förståelse (Eriksson, 1986). 

Användandet av vardagsanknutna uppgifter gör matematiken meningsfull och 

användbar för eleverna (Eriksson, 1986). Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ska 

eleven ”ges förutsättningar att utveckla kunskap för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa 

med hjälp av matematiska uttrycksformer” (Lgr 11, s 62).   

3.3.2 Visuella representationer 

Matematik är i grunden abstrakt vilket kräver olika representationer för att 

förstärka den matematiska förståelsen. Genom att visualisera matematiska 

begrepp i undervisningen i matematik ges olika representationsformer av 

matematikens idéer. Mycket av det intellektuella arbetet i matematik avser 

tolkningar och användning av matematiska begrepp och uttrycksformer. 

Matematiska idéer kan ses som metaforiska, vilket kan motivera en 

förstärkning med hjälp av olika representationsformer för att öka den 

matematiska förståelsen hos elever (Kilpatrick m.fl, 2001).  

Att hjälpa elever att förstå och analysera matematiska problem eller 

matematiska begrepp kan underlättas med hjälp av visuella representationer. 

Med stöd av det visuella kan elever urskilja relevant information (Garsten 

m.fl., 2008). 

3.4 Kommunikationens betydelse för lärandet 

Swanson och Siegels studie (2001) visar att elever med 

koncentrationssvårigheter har problem med textuppgifter varvid arbetsminnet 

belastas. Elevens problematik kan bottna i bristande uppgiftsorientering, 

bristande självförtroende, svaghet i det abstrakta tänkandet och/eller felaktiga 

inlärningsmetoder (Sterner & Lundberg, 2008). Det man kan konstatera är att 

lust att lära och motivation har ett nära samband med elevers prestationer och 

en varierande undervisning skapar motivation, lust och nyfikenhet (Magne, 

1998). Matematikundervisningen bör fokusera på den kontext i vilket lärande 

sker där kommunikation är en viktig del av inlärningen (Sjöberg, 2006).  

 

Många lärare som undervisar i matematik fokuserar mer på procedur än 

helhet i sin undervisning. Detta kan leda till brister i den matematiska 
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förståelsen, då viktig tid för logiska resonemang inte ges elever, vilket i sin 

tur kan leda till att eleverna inte lär sig se de matematiska samband de 

behöver för att dra viktiga slutsatser (Sterner & Lundberg, 2009). Genom det 

matematiska samtalet stärks språkutvecklingen samt det matematiska 

tänkandet (Emanuelsson, 1996). Att bygga upp en miljö som tillåter en 

reflekterande kommunikation där elever delar sina idéer, strategier och 

lösningar med kamrater och lärare kan bidra till att utveckla elevers 

matematiska förståelse. I reflekterande kommunikation använder lärare och 

elever matematiska samtal där de har varandra som bollplank för djupare 

utredningar och upptäcktsfärder. Det som arbetas fram i klassrummet blir sen 

föremål för djupare analys och diskussion (Cobb m.fl., 1993). 

 

För att utvecklas ytterligare behöver man ha en målinriktad undervisning där 

elever lär genom det matematiska samtalet för att komma fram till 

slutledningar (Ahlberg, 2000). Kommunikation är en viktig del i matematik 

och matematikdidaktik, varvid det är viktigt att elever kommunicerar sina 

matematiska tankar kontinuerligt med kamrater och lärare. Redan i tidiga 

åldrar får elever, som är i klassrum där de får stöd, uppmuntran och 

möjligheter att delta i muntlig kommunikation, lära sig att kommunicera 

matematiskt (Ginsburg, 1999; Whitin & Whitin, 2003).  

För att utveckla en matematisk förståelse har man i studier konstaterat 

attmatematik-undervisningen, redan i de lägre åldrarna, måste träna eleverna 

att använda ett matematiskt språk för att uttrycka sina matematiska idéer 

(Baroody, 1999, Ginsburg, 1999; Rubenstein & Thompson, 2002; Whitin & 

Whitin, 2003).  
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4 Metod 
Vid vetenskapliga studier använder sig forskaren av olika 

undersökningsmetoder för att med stöd i dessa metoder finna lösningar på 

uppsatsens frågeställningar. Studiens syfte var att ta reda på hur visuella 

representationer, inspirerade av Begreppsbubblor kunde vara en alternativ 

metod för elever att visa sin matematiska förståelse och vilken roll lärarens 

bemötande och undervisning spelar i sammanhanget.  För detta valde jag en 

kvalitativ metod vilken inspirerats av den fenomenologiska ansatsen. Den 

kvalitativa metoden fungerar som ett stöd i att tolka uppfattningar om den 

sociala verkligheten (Bryman, 2002).   
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4.1 Metodval 

Jag använde mig av strukturerade observationer där jag följde samspelet 

mellan lärare och elever, i såväl klassrum som i verksamheten runt 

lektionerna. Strukturerade observationer innebär en direkt observation av 

beteenden och en registrering av dessa utifrån förutbestämda kategorier 

(Bryman. 2002). För att kunna dokumentera observationer av lärarnas arbete 

valde jag att föra anteckningar i ett av mig på förhand fastställt dokument (se 

bilaga 6). Jag använde mig av dokumentet för att inte hamna utanför mitt 

aktuella forskningsområde. Vid utarbetande av observationsschema kan det 

vara svårt att skapa kategorier som är begränsade från varandra (Johansson & 

Svedner, 2010) men jag fann mina punkter relevanta för min studie. Med 

hjälp av observationerna kunde jag få en uppfattning om lärarnas bemötande 

och interaktion med eleverna samt hur de arbetade tillsammans. Jag kunde 

med hjälp av observationerna leva mig in i den sociala miljö skolan erbjöd 

eleverna (Bryman, 2002). Jag har även genomfört en kvalitativ intervju med 

stöd av förutbestämd manual (bilaga 7). 

 

4.2 Urval och bortfall 

Jag försökte finna olika skolor som arbetade med elever med 

koncentrationssvårigheter eller neuropsykiatriska svårigheter via Internet. 

När jag inte fann vad jag sökte fick jag tips om en skola samt 

kontaktuppgifter till en privatskola. I den verksamhet arbetade man med 

elever som inte varit välfungerande i sina ordinarie skolor samt efter det att 

elevvård och socialtjänst försökt finna lösningar, utan framgång.  

I verksamheten gick elever som behövde en kompetent, trygg och säker miljö 

med tydlig struktur. Verksamhetens mål var att vända negativa mönster och 

med det ge tillbaka hoppet för elev och familj.  

Eleverna vistades inte i sin hemskola utan var placerade av fri vilja i denna 

verksamhet med ett nära samarbete mellan skola och föräldrar. De elever som 

ingick i studien hade alla olika bakgrund med stor kunskapsmässig spridning. 

Samtliga elever som ingår i studien har sekundära koncentrationssvårigheter 

vilka härrör sig från erfarenheter och upplevelser kring deras 

uppväxtsituation. Av etiska skäl kommer jag dock inte beröra detta vidare. 

Jag valde att fokusera på sex elever som genomfört sina nationella prov för 

åk 6 i matematik, dessa sex elever presenteras senare som elev A, B, C, D, E 
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och F. Vid studien var alla elever närvarande av de som från början var 

inberäknade vilket gör att jag inte har något bortfall av elever.  

De elever som gjort de olika uppgifterna är de som inte klarat av motsvarande 

uppgift på det nationella provet. Jag har inte valt att presentera om det är 

flickor eller pojkar då jag anser det irrelevant för resultatet.   

4.3 Val och konstruktion av uppgifter 

Med hjälp av elevernas måluppfyllelse på delprov D, nationella proven för åk 

6, 2012, valdes, i samverkan med undervisande lärare i matematik tre 

uppgifter, vilka jag senare namnger som 1, 2 och 3. Uppgifterna är 

matematiskt intressanta då det är textbaserade uppgifter vilka behandlar 

vardagsnära matematik. Uppgifterna behandlar: enkel kombinatorik, tid, 

multiplikation, bråk: ½ och hela, enhetsomvandling cm – m. 

Jag valde att skriva om ovan nämnda uppgifter från nationella provet till 

visuella representationer, inspirerade av Begreppsbubblor. När jag 

konstruerade mina uppgifter, (se resultat) såg jag till att uppgifterna kom att 

innehålla minimalt med text, utan att för den skull tappa sin funktion. Jag 

använde mig av tecknade bilder på barn som i sina pratbubblor presenterar 

både rätta och felaktiga lösningsmetoder. Målet med mina uppgifter var att se 

om jag med hjälp av visuella representationer kunde få eleverna att hålla 

fokus på given uppgift, se resultat. 

I centrum har jag placerat en omarbetad textuppgift, vilken jag har brutit ner 

till minimal text med ändå behållit den matematiska grundfunktionen med 

uppgiften.  

Runt uppgiften har jag sen placerat antingen en eller flera tecknande 

personer. I de uppgifter där endast en illustration med en pratbubbla 

förekommer, har jag själv valt att inte ge eleverna som skulle arbeta med just 

de uppgifterna någon ytterligare hjälp till lösning. 

Uppgifternas matematiska innehåll 

Uppgift 1 (se bilaga 1) är en kombinationsuppgift där eleven ska hitta ett 

antal möjliga kombinationer av en sorts lösnagel samt två olika nagellack. I 

uppgiften har de tre olika sorters naglar och två olika sorters nagellack att 
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välja på. Frågan är hur många olika kombinationer som kan göras. Enligt Lgr 

11 ska eleverna utveckla kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen. I följande uppgift behandlas enkel kombinatorik i 

konkreta situationer (Skolverket, 2011).   

 

Uppgift 2 (se bilaga 2) går ut på att beräkna hur länge man måste arbeta för 

att tjäna en viss summa pengar. Enligt Lgr 11 behandlas här det centrala 

innehållet: jämföra, uppskattning och mätning av tid.  

 

I uppgift 3a - c (se bilaga 3) ska eleverna räkna om ett recept. Enligt Lgr 11 

ska eleverna ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, 

användning och begränsning i vardagslivet. Uppgifterna behandlar centrala 

metoder för beräkning med naturliga tal, multiplikation, begreppen en hel och 

½ samt enhetsomvandling cm – m.  

4.4   Genomförande  

När jag tog kontakt med skolans rektor beslutade vi, med tanke på 

elevklientelet, att jag skulle sända missivbrev till såväl föräldrar, elever samt 

personal, se bilaga 4 och 5.  

Jag inledde min studie med ett första besök några veckor före den egentliga 

empiriska delen skulle äga rum.  

Att jag valde att göra detta besök kom senare visa sig vara förtjänstfullt då 

jag fick ett igenkännande bemötande redan första dagen den vecka jag skulle 

följa eleverna. Vid detta första besök kom jag i kontakt med undervisande 

lärare i matematik och i samråd kom vi fram till att jag skulle utföra mina 

Begreppsbubblor utifrån det resultat eleverna uppnått på nationella provet för 

åk 6. 

För att eleverna skulle känna sig trygga med mig, både som observatör samt 

som aktiv lärare kring arbetet med Begreppsbubblor, ville jag delta i 

verksamhetens helhet. Första dagen genomförde jag en lektion med 

elevgruppen i åk 6. Vid denna lektion fick eleverna ta del av en 

begreppsbubbla, för att de skulle bekanta sig med materialet. Jag lät eleverna 

sitta på sina ordinarie platser, för att inte skapa en alltför onaturlig situation 

för dem. När de läst igenom uppgiftsbladet fick de röda och gröna 
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postitlappar vilka de sen placerade vid de pratbubblor de ansåg vara riktiga 

eller felaktiga. Jag fick med hjälp av dessa lappar en lättöverskådlig vy över 

deras uppfattningar och kunskaper kring uppgiften. Vi samtalade i gruppen 

om uppgiften, där alla elever fick komma till tals och de diskuterade både 

riktiga samt felaktiga lösningar och gav motiveringar till sina svar.  

För att se om jag lyckats konstruera mina uppgifter på ett förtjänstfulle sätt 

valde jag även första dagen att göra en pilotstudie. Som deltagare i 

pilotstudien valde jag en elev ur en annan elevgrupp. Vid genomförandet fick 

denna elev testa två av mina tänkta uppgifter, uppgift 2 och 3, det visade sig 

uppgifterna var välfungerande och jag behövde inte justerad dem inför 

kommande arbete under veckan. Jag genomförde mina uppgifter med 

eleverna A – F. Jag arbetade med dem en och en under veckans resterande 

fyra dagar. Vi satt själva i ett ostört rum, vilket visade sig vara bra då jag 

behövde mycket tid för att sitta med dem samt att det tog tid att genomföra 

dessa tre begreppsuppgifter med eleverna. När eleverna hade arbetat med 

begreppsbubblorna förde vi ett samtal kring deras tankar och upplevelser av 

matematik, nationella prov samt deras upplevelser av arbetet med 

begreppsbubblorna. Vid genomförandet var jag mycket noga med att se till 

att jag inte lotsade dem igenom uppgifterna vilket kunde gett ett missvisande 

resultat. I studien genomförs fem olika Begreppsbubblor där längd, tid, bråket 

½, multiplikation och enkel kombinatorik testas.  

Uppgifterna genomfördes endast med de elever som inte klarat av 

motsvarade uppgift på nationella provet, således gjorde inte alla elever alla 

uppgifter. När eleverna arbetat enskilt med begreppsbubblorna, avslutade vi 

med ett samtal, som jag spelade in för senare analys. 

Med undervisande lärare i matematik genomförde jag en kvalitativ intervju. I 

denna intervju ville jag få en bild av lärarens uppfattningar på 

undervisningssituationen i matematik för elever med sekundära 

koncentrationssvårigheter.  

 

Med observationer, de dagar jag var i verksamheten, studerade jag hur lärare 

bedrev sin undervisning samt lärare och personals bemötande av eleverna. 

Vidare iakttog och lyssnade jag till samtal mellan elever-elever, personal-

personal och elev-personal.  
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Med validitet avses en granskning över det som avses mätas vekligen mäts 

och om de slutsatser jag gjort med undersökningen hänger samman med 

varandra. Brister som kan förekomma är de tolkningar som görs vid studien 

men även yttre påverkansfaktorer (Bryman, 2002) som kan störa eleven 

vilket kan påverka det resultat jag får fram. Jag valde därför att läsa av 

dagsformen med lärarna innan vi valde ut vem av eleverna jag skulle utföra 

uppgifterna med vid just det tillfället. Att jag gjorde en pilotstudie första 

dagen på min sammanhängande vecka underlättade för mig då jag fick en 

bekräftelse på att eleverna kunde arbeta med uppgifterna. Mitt besök i god tid 

före, ökade mina möjligheter att arbeta tillsammans med eleverna.  

 

Jag har även granskat min reliabilitet i studien där jag frågat mig själv om det 

resultat jag fått på elevernas testresultat skulle kunna uppnås vid en annan 

studie (Bryman, 2002). Då studien är gjord i en specifik elevgrupp, kommer 

troligen resultaten bli annorlunda men det borde gå att genomföra den vid 

annat tillfälle. Med avseende på min pilotstudie känner jag att uppgifternas 

utformande var välfungerande vilket var av yttersta vikt för reliabiliteten i 

studien. Jag kunde med min pilotstudie se att eleverna kunde ta till sig 

materialet, vilket var hela kärnan i min studie. När jag valt att göra 

undersökning i en elevgrupp med ett specifikt elevklientel måste jag även ta 

hänsyn till för vem mitt uppnådda resultat gäller.  

4.6 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit ställning till de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet) enligt följande: 

Då jag valde att göra en observationsstudie med samtal och praktiskt arbete 

med eleverna med Begreppsbubblor, var jag medveten om att jag i förväg var 

tvungen att informera dem som skulle delta om undersökningens syfte.  

Jag var noga med att informera personal, elever och deras vårdnadshavare 

och skickade ut två olika missivbrev.  
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Jag informerade dessutom informanterna muntligt om att det var frivilligt att 

delta och att de dessutom fick ge sitt medgivande till användning av 

bandspelare. 

 

Jag lyfte särskilt att samtliga deltagare i studien garanterades total anonymitet 

samt att personal och skola inte skulle kunna identifieras av andra i det 

färdigskrivna arbetet. Jag använde inte vare sig namn eller könsbeteckningar i 

mitt skrivande. Jag angav inte heller geografisk placering på skolan då det är 

en skola som bedriver en mindre vanlig skolform, det hade annars varit lätt 

att finna vilken skola studien gjorts vid. 

 

De data jag samlat in under studien kommer inte att finnas kvar på någon 

ljudfil, inte heller kommer elevernas material att sparas för vidare granskning 

då det där framkommer namn. Jag har skrivit av elevernas uträkningar vilka 

presenteras i resultatdelen och dessa är presenterade utan vare sig namn, kön 

eller ålder.  
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5 Resultat 
I resultatdelen redovisar jag elevernas olika lösningsstrategier på uppgifterna, 

uppgifterna ligger som bilaga 1-3. Eleverna är presenterade som elev A-F. 

Jag har valt att redovisa de beräkningar varje elev har gjort. Vidare ges en 

bild av de observationer jag gjort under veckan. Jag presenterar även lärares 

tankar kring bemötande av elever med koncentrationssvårigheter samt 

ansvarig lärare i matematiks tankar om undervisning och elevernas möjlighet 

att visa sin matematiska förmåga. 

5.1 Elevernas visade matematiska förståelse 

Elev A 

Uppgift 1 

”Om jag först målar de vita med zebramönstret så kan jag sen 

måla med glitter då blir det två olika på det vita, sen måste det 

vara två olika på de båda andra. Det blir sex för det ska vara två 

på de andra också. Hon som heter Sara har fel, eeeh… Simon 

fattar jag inte men det bli i alla fall sex, det är ju rätt det med. 

Johanna gjorde som jag.  

Ahmed blandar kanske glitter med zebra eller något så det bli det 

ju rätt…..hmmm, sen kan man ju ta olika naglar på fingrarna, då 

vet inte jag hur många det blir. Har han rätt eller fel då?” 

 

Uppgift 2 

Eleven börjar med att rita tiden 20 minuter och placera 10 kronor under, 

vilket är förtjänsten.  

 

 

 

”Då måste det bli halva den sista. 

20+20+10 = 50 minuter” 

 

Uppgift 3a 

 

 

20 min 

10 kr     

10kr 

20 min 20 min 

10 kr     

10kr 

10 kr     

10kr 

3 ägg 

3 ägg 
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                     6 

 

                     6                12 och 3 ägg       15 ägg         5 ∙ 3 = 15 

Uppgift 3b 

Eleven börjar med att rita bilder av hela och halva bilder av sockret på eget 

initiativ. Eleven räknar de hela efter att ha bundit samman halvorna till hela. 

Därefter beräknar eleven de hela som nu blev sju och ser sen att det återstår 

en halv. 

 

 

 

 

”Då blir det 7 och en halv” 

Jag ber eleven skriva det med siffror, eleven skriver 7,5. 

 

Uppgift 3c 

                           160                   160 

 

                  80                                  80                        

                                      200           2m 

 

         40               40               40               40               40 

 

”Det fattas 50 cm” 

”Multiplikation är svårt men jag fattar det när jag ser det framför 

mig, men jag kan aldrig komma ihåg det men med dessa bubblor 

ser jag hur det måste hänga ihop”    (Elev A) 

 

+ 40 

3 ägg 

3 ägg 
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Elev B 

Uppgift 1 

”Först kan man ta och måla de vita, sen den rosa och sen den utan 

färg. Om man målar dom med glitter blir det tre olika stilar. Sen 

måste man byta färg, ta bort glittret och sen måla med det 

randiga, då är det tre till. Då blir det….vänta lite nu…. 

Då blir det 1,2,3 och sen 1,2,3. Då blir det 3! Eller blir det 6? Jo, 

6 blir det nog. 

Hon som säger 5 har också rätt för 2 + 3 = 5 fast det blir inte 6…. 

Men hon har ändå rätt, eller hur!” 

 

 

Uppgift 2 

”20 minuter = 10 kronor 

40 minuter = 20 + 20 

10 halva denna är 15…nej 5 

Sen vet jag inte, fattar inte hur man ska göra. 

Fast det låter fel det Sara säger, man kan inte ha jobbat 25 minuter. 

Och Johanna, hon jobbar ju en timme, det är för länge, hur ska jag göra 

med 5:an…..? 

Kanske 20 + 20 + 5 då är det (drar samman 20 och 20, skriver 40 över) 

45. 

Nu vet jag inte mer men är det 45 har Ahmed fel.” 

 

Uppgift 3a 

Elev B väljer att summera äggen tre och tre. 

1       2      3      4     5 

3      3       3      3      3 

    6              6           3 

            12                 3         15 ägg 

 

Uppgift 3b 

Eleven börjar med att rita bilder av hela och halva bilder av sockret på eget 

initiativ. Eleven räknar de hela efter att ha bundit samman de halva. 
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”så…1…4…5…..hm” 

Binder samman de två halva till höger och säger: 

”Det är en……så, jag vet inte vad jag ska räkna nu.” 

Här börjar vi ett samtal om uppgiften där jag försöker få eleven att komma 

lite längre. 

K är jag själv och E är eleven i dialogen. 

K: Vad ser du framför dig, vad är det du har ritat? 

E: Det är socker. 

K: Vad är det du har ritat här? (jag pekar på en hel) 

E: Det är den hela. 

K: Vad är det du har ritat här?(jag pekar på en halv) 

E: Det är den halva. 

K: Hur många hela har du? 

E: 5 

K: Vad bra, då vet du att du har fem hela, vad ska du räkna sen? 

E: De halva. 

K: Ja, för du har ju ännu mer socker. 

E: Ja. 

Eleven börjar binda samman de halva. 

E: Och det blir en….då har jag sex. 

Fortsätter att binda samman två halva till. 

E: Och det blir sju och sen har jag en halv. 

K: Hur mycket socker har du då? 

E: 7 och en halv. 

K: Ja, vad duktig du är! Hur skulle du kunna skriva 7 och en halv? 

E: Sju och en halv…. 7…kan man inte skriva en etta så? 

Här blir eleven mycket tveksam och testar att skriva 7,1 men ser själv att det 

ser fel ut. 

E: Nej…(skrattar)…jag vet inte hur man skriver det. 

K: Nej, men kan du få någon ledtråd från uppgiften? 

E: En sjua och en tvåa…? Jo, där står det, det är en etta och en tvåa. Så här 

då: 7 1/2  

 

Uppgift 3c 
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Eleven blir mycket tveksam efter att ha läst uppgiften. Vi läser igenom den 

tillsammans och det visar sig att eleven inte riktigt förstår ”lägga flera tårtor 

på rad”. Efter att jag bett eleven visa på pappret hur ”flera på rad” kan se ut 

inleder eleven följande lösningsstrategi. 

                       80                                                      80 

 

        40                         40                          40                          40                   40 

 

”Jag tror det blir 200 cm” 

”Om det räcker med fem rulltårtor….nej jag vet inte.” 

Jag ber eleven läsa igenom uppgiften en gång till. 

E: Nej, det räcker inte” 

K: Varför räcker det inte? 

E: Därför en meter är 100 cm. 

K: Bra! Hur många meter är 200 cm? 

E: 300! 

Här summerar eleven 200 med de 100, eleven har nu tappat fokus och har 

svårt att samla sina tankar.  

Jag gick vidare ett steg för att se vad eleven har för begreppsuppfattning 

kring längdenheter men det var egentligen inte relevant för uppgiften. Eleven 

har redan klarat svara på uppgiften. 

 

”När jag arbetar med dessa uppgifter kan jag koncentrara mig 

lättare. Det blir lättare när jag får en uppgift i taget sen är de inte 

lika tråkiga som vanliga matteuppgifter. I vanliga fall så vill jag 

inte, så då gör jag inget. Detta är kul och jag känner att jag kan.” 

                                          (Elev B)  

 

Elev C 

Uppgift 2  

”20 min = 10 kr 

10 min = 5 kr 

20 + 10 = 30 minuter! Fast inte, det fattas 10 kr  

(eleven skriver 20 före förra uträkningen och suddar och ändrar till 50) 
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Sara har fel. Simon jobbar 60 minuter för det går 60 minuter på en 

timme. 

Johanna har glömt att dela den ena tjugan och Ahmed har rätt om jag 

hade rätt.” 

 

Uppgift 3c 

 
  40 cm 
  80 cm 

  120 cm 

  160 cm 

  200 cm 

 

”Det räcker inte för fem rulltårtor blir inte 2,5 m” 

 

 

”Figurerna är glada och det får mig att känna mig glad. Normalt 

är jag inte glad när jag gör matte men nu händer det något, jag vill 

vara lika duktig som dom är på bilden och det är jag ju.”  

(Elev C) 

Elev D 

Uppgift 3c 

 

 

 

 

 

”200 cm” 

”Nej! 250 cm skulle det bli” 

 

Elev E 

Uppgift 3b 

1 ½ dl socker 

1 ½ dl ∙ 5 = 5 ½ dl  

Eleven kommer inte vidare men säger att det känns fel, det visar sig tydligt 

att eleven inte vet hur man arbetar med bråket 1 ½. Jag föreslår att eleven 

ska tänka sig något annat, t.ex. apelsiner. 

E: Apelsiner? 

K: Ja, hur hade du gjort om det var apelsiner istället för socker?  

       40         40         40         40         40 

20          

20 

20          

20 

20          

20 

20          

20 

20          

20 
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Eleven börjar då rita följande: 

 

 

 

Svar: 7,5 dl, 7 ½ eller 7 och en halv 

Uppgift 3c 

 

250  = 6             5 ∙ 4 = 200              

 40 

”Det räcker inte, vi måste baka två till.” 

 

Elev F 

Uppgift 3c 

 

40 ∙ 5 = 80 + 80 = 160 + 40 = 200 

”Nej, det ska bli en halv till.” 

5.2 Bemötande 

Skolveckan startar med en samling där alla elever ges chans att berätta om 

hur helgen har varit. De har ett fint samtalsklimat där alla ges utrymme att 

tala och lärarna är väldigt tydliga med att alla ska fokusera på den som talar. 

Lärarna har ett vänligt och tydligt bemötande, de ser varje individ och visar 

stort intresse för dem i dialogerna.  

 

”Vi är en väldigt tight personalgrupp, det känner ju barnen också. 

vi vet var vi har varandra och vi har samma förhållningssätt och 

vi försöker alltid ligga steget före och det gör man ju även för sin 

egen skull, annars har man ju dubbelt jobb liksom.” (lärare) 

 

De har även god kännedom om elevernas intressen och för samtal med elever 

utifrån elevers intresseområde och skapar på det sättet en god arbetsmiljö där 

eleverna känner sig sedda.  
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”Vi har som mål att ha en personlig relation med alla elever, det 

är grunden för att vi ska lyckas.” (lärare) 

 

Personalen arbetar aktivt för att vända negativa upplevelser till positiva. De 

har ett nära samarbete med eleverna och visar på ett stort intresse för varje 

enskild individ.  

 

”Vi är flexibla i vår verksamhet och löser elevsituationer när de 

uppkommer. På vår skola är alla, oavsett arbetsuppgifter, här i 

första hand för att det ska bli bra för eleverna. Det finns inte att 

man säger, nej jag kan inte, här ställer alla upp. Behövs det så 

släpper vi allt vi har att göra här på kontoret och hjälper till med 

eleverna istället.” (personal) 

 

 

Under en skoldag förekommer många personliga och nära samtal mellan 

elever och personal och det förekommer även flexibla lösningar som 

anpassas efter elevens behov, just för stunden. Personalen har väldigt lätt för 

att uppmuntra och berömma de framsteg de ser hos eleverna i skoldagen, 

oavsett om dessa sker på undervisningstid eller vid annan aktivitet vilket även 

är ett led i elevernas sociala träning.  

5.3 Undervisningssituationen 

I verksamheten syns en strukturerad och förutsägbar arbetsdag för eleverna 

med fasta rutiner, vilka är lika veckans alla dagar. Lärarna har klara och 

tydliga ramar och ser till att eleverna inte tappar fokus, oavsett aktivitet. När 

en elev tappar fokus får denne hjälp med att komma tillbaka till sina 

arbetsuppgifter.  

 

”Allting är liksom bra på den här skolan. Jag är här som om jag 

var lärarnas egen unge liksom. Jag känner mig trygg, det är lugnt 

och skönt och man vet vad som gäller.” (elev) 

 

Detta underlättas av att det är två elever per lärare. Lärarna ligger steget före 

eleverna och kan läsa av vad som är på väg att hända hos enskild elev om det 
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så är brist på koncentration eller annan elev som stör så är läraren där och 

läser situationen och avstyr den innan det blivit något stort av det hela.  

 

”Jag känner att lärarna på denna skola har mer tid för mig än vad 

lärarna på min hemskola har. Man får, lättare, liksom mer hjälp 

och det är lugnt men man får ändå inte för mycket hjälp utan att 

man lär sig någonting. På min andra skola fick jag hjälp utan att 

jag lärde mig något, här tvingas jag att försöka tänka själv.” (elev) 

 

Undervisningen är välstrukturerad och bygger i huvudsak på individuellt 

arbete vilket utgår från att stärka och öka elevernas känsla av meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet. Lektionspassen är korta, 50 minuter och varvas 

med fysisk aktivitet. Varje vecka avslutas med en individuell utvärdering där 

eleven tvingas reflektera över sin skolvecka och lyfta fram vad som varit bra 

och vad som varit mindre bra. Genom denna aktivitet övar eleverna sin 

metakognition i syfte att kunna se sig själva som en helhet. Här är personalen 

aktiva och berömmer elevernas egna positiva reflektioner. 

5.4 Matematiklärarens syn på undervisning 

Vid undervisning i matematik anser matematikläraren att muntliga 

genomgångar i hela gruppen, även om det är en liten grupp, påverkar 

elevernas koncentration negativt, då de tappar fokus efter en kort stund. Han 

menar att det enskilda arbetet, på elevens egen kunskapsnivå, skapar bättre 

förutsättningar för eleverna att behålla sin koncentration en längre tid.  

Där kan han även ge varje enskild elev en genomgång då det bäst behövs. 

Ska man, menar han, ha en gemensam genomgång måste den kombineras 

med ett moment som stimulerar elevernas sinnen. Han berättar här att han 

blev imponerad av eleverna vid den lektion jag höll kring begreppsbubblorna, 

då det moment vi arbetade med då fångade deras intresse och höjde därmed 

deras motivation. 

 

”Det verkar väldigt intressant. Jag kan se att eleverna kan 

diskutera och lyssna på varandra, de visar en nyfikenhet när de 

arbetar med begreppsbubblorna.” (ansvarig lärare i matematik) 
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Vid intervjun med undervisande lärare i matematik framkom att de från 

verksamhetens sida försökt hävda sina elever rättigheter gentemot Skolverket 

i frågan kring rimligheten med de nationella proven. Läraren ansåg att så som 

de nationella proven nu är utformade exkluderas flera av eleverna i svensk 

skola. Han menade vidare att som enda testredskap på elevers kunskaper i en 

skola för alla, har de nationella proven stora brister.  

Han var mycket tydlig i sin kritik och beskrev med detta en hopplöshet inför 

de elever han själv arbetar med varje dag. Han ansåg det orättvist att dessa 

elever tvingas visa sin kunskap på samma sätt som välfungerande elever i 

ordinarie klasser. 

 

”I skolan har vi elever med olika förutsättningar och de elever vi 

har här har inte en chans att klara de nationella proven även om 

de har den matematiska förståelsen.  

I en skola för alla, testas inte alla på ett juste sätt.  

Det är som om de är odugliga redan på förhand och jag fasar 

varje gång de ska utsättas för proven.” 

                                                   (ansvarig lärare i matematik) 

 

6. Analys 
Nedan presenteras en analys av elevernas visade matematiska förståelse med 

stöd av visuella representationer med några elevcitat kring användandet av 

visuella representationer. Här analyseras även bemötande, undervisnings-

situationen samt matematiklärarens syn på undervisningen.  

6.1 Elevernas visade matematiska förståelse 

Uppgift 1 elev A och B 

Båda eleverna klarade av denna uppgift. De har dessutom i sitt resonemang 

visat på reflektiv förståelse utifrån svarsalternativet i bubblorna vilket visar 

på att dessa elever har resonemangskompetens vilket enligt KOM projektet är 

en viktig matematisk kompetens. Elev B ser additionen 2 + 3 och svaret 5 

vilket är rätt men inte i sammanhanget, elev B blir konfunderad och blir 

samtidigt osäker på om svaret då är rätt eller fel i uppgiften. 
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Uppgift 2 elev A, B och C 

De tre eleverna lyckas att lösa uppgiften. På nationella provet gjorde de inte 

något försök till lösning, de har alla svarat att de inte förstod uppgiften så 

som den såg ut på provbladet. Alla tre elever väljer en representation med 

bilder för att lösa uppgiften. Med hjälp av dessa ser de sambandet mellan ½ 

och en hel. Det var bara elev A och B som började rita självmant, elev C fick 

den vägledningen av mig och blev hjälpt av möjligheten att själv göra en 

visuell representation av sina tankar. Att eleverna gavs möjlighet att rita 

bilder som alternativ representationsform var även det givande. Att de ritade 

figurerna presenterar både rätta och felaktiga lösningsförslag kan även det 

bidra till att de visar ett större intresse, då det är tillåtet att göra fel. Detta 

leder även till att den elev som känner osäkerhet vågar försöka, vilket styrks 

av Keogh & Naylors (1999) forskning.  

 

Uppgift 3a elev A och B 

Båda eleverna har svårt att direkt se lösningen med hjälp av multiplikation, 

de använder sig av en visuell representation av siffrornas värde och lägger 

samman dem bit för bit, elev A ser i slutet sambandet 5 ∙ 3. 

 

Uppgift 3b elev A, B och E 

Eleverna A och B börjar med att rita bilder av de hela och de halva på eget 

initiativ. Eleverna räknar de hela efter att ha bundit samman de halva.  

Elev E kommer inte igång utan behöver hjälp med att tänka in 

representationerna av de hela och halva som något välbekant. Här kommer 

bilden av en hela och en halv apelsin eleven till hjälp. Efter den instruktionen 

klarar eleven att lösa hela uppgiften på egen hand. Vilket enligt Garsten m.fl. 

(2008) så stödjer den visuella representationen av apelsinen eleven att förstå 

det matematiska problemet.  

”Det blir mycket lättare för mig när det är tillåtet att rita lösningarna, 

det har jag inte gjort förut”   (Elev C) 

 

Uppgift 3c elev A, B, C, D, E och F 

Uppgift 3c innehåller flera steg. Alla elever utom elev F har ett behov av en 

visuell representation med tydlig uppdelning mellan siffrorna för att de inte 
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ska hamna fel i sitt tänkande. Elev F visar på en högre matematisk förståelse 

men redovisar sin uträkning fel, den är redovisad efter hur denna elev tänker, 

den är inte korrekt matematiskt men svaret blir ändå rätt. 

 

Jag märkte att elev B gav upp vid lite motstånd, men med det matematiska 

samtalet tillsammans med mig kom eleven vidare. Att elever kommer vidare i 

sin matematiska förståelse med hjälp av det matematiska samtalet vidhåller 

Löwing (2006).  

6.2 Bemötande 

Lärarna visade på inblick i interaktionens betydelse för lärande, de försökte 

se elevernas kvalitéer bakom elevernas negativa beteende. Flera forskare 

lyfter interaktion och bemötande som grundpelare för elevers framgång i 

skolan, där trygghet blir en bas för kommande lärande (Magne 1998, Olsson 

& Olsson 2007, Kadesjö 2008 och Von Wright 2000). Personalen försökte 

bygga en relation med eleverna och visade med det ett intresse för dem som 

individer. Vid svårare incidenter framkom hur lärarna arbetade med 

personligt stöd, likt Kadesjös (2008) forskning, både vid inlärning samt som 

stöd för bearbetning av svåra traumatiska händelser, vilka upptar del av 

elevernas tankar, när de annars ska försöka fokusera på en given uppgift. 

 

Elevers självförtroende påverkas negativt av ständiga misslyckanden 

kopplade till inlärningssituationer. Duvner (1997) lyfter att misslyckanden 

kan leda till att elevens motivation sjunker, vilket gör problemen värre.  

I verksamheten arbetade lärarna tätt med sina elever och låg steget före och 

fanns till hands för elev om det behövdes stöd av någon form.  

6.3 Undervisningssituationen 

Det framkom att personalen verkade för att utveckla elevernas självkänsla i 

en miljö där elever möts för vilka de är och inte för vad de presterar. 

Negativa upplevelser kan leda till uppkomst av en negativ spiral, där elevers 

dåliga självförtroende blir ett hinder för fortsatt inlärning. För att förhindra 

uppkomsten av denna negativa spiral krävs, enligt Taube (2007), en 

anpassning av undervisningsmiljön till elevens behov. En del i att lyckas med 
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detta är att, som Kadesjö (2008) skriver, skapa en trygg social skolmiljö för 

alla elevers välbefinnande. 

6.4 Matematiklärarens syn på undervisning 

Vid undervisningen i matematik har lärarna valt att arbeta med eleverna 

individuellt. Läraren i matematik framförde förtjänster med individuella 

instruktioner vilket kan styrkas av Klingberg (2010) och Myrberg (2007) då 

de menar att elever med koncentrationssvårigheter har svårt att uppfatta och 

följa instruktioner.   

Detta arbetssätt kommer dock att minimera möjligheter till det viktiga 

matematiska samtalet som enligt både Löwing (2006) och Høines, (2000) kan 

utveckla begreppslig förståelse. Emanuelsson (1996) lyfter det matematiska 

samtalet som en del i språkutvecklingen samt hur detta gynnar det 

matematiska tänkandet. Dessa tankar styrks även av Cobbs m.fl. (1993) och 

Ahlberg (2000) som framhäver det kommunikativa lärandet för djupare 

förståelse.  

 

 

 
 

 

 

7. Diskussion och slutsats 
Syftet med min undersökning var att ta reda på om visuella representationer, 

inspirerade av begreppsbubblor, kunde vara en alternativ metod för 

koncentrationssvaga elever att visa sitt matematiska kunnande. Min 

förhoppning var även att jag skulle tillgodogöra mig en vidare förståelse för 

hur man som lärare bör arbeta för att elever med koncentrationssvårigheter 

bäst ska fungera i undervisningssituationer. Genom mina observationer och 
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samtal har jag fått en fördjupad kunskap som jag kan tillämpa i min 

kommande yrkesroll som speciallärare i matematik. 

7.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera och reflektera över hur mitt 

metodval påverkat undersökningens resultat. Jag anser att observationer, 

samtal och intervju har varit relevanta metoder för undersökningen och de har 

gett mig ett underlag för att besvara mina frågeställningar. Jag hade gärna 

kompletterat min studie med ytterligare lärarintervjuer, men jag hade inte haft 

den tid som krävts för det. Metoderna jag valde gav mig ett resultat, men i 

efterhand kan jag konstatera att elevsamtalen hade kunnat ge mig ett mer 

detaljerat underlag om jag hade fört ett samtal efter varje genomförd uppgift 

istället för som nu efter att eleverna hade utfört samtliga uppgifter.  

 

Den observationsmanual som utformades inför observationerna var väl-

fungerande, men den var inte lätt att följa hela tiden då jag behövde vara mer 

närvarande och observant på personal och elevers möten med varandra än att 

föra anteckningar. Om jag skulle ha valt att hela tiden föra anteckningar 

skulle min uppmärksamhet ha blivit störd men jag känner ändå att jag hade 

ett stöd av att utforma den innan min studie. Att kombinera observationer 

med samtal och en lärarintervju anser jag var positivt. 

 

Kan det uppnådda resultatet generaliseras utifrån den lilla grupp elever jag 

studerat eller gäller detta enbart för just de elever som varit aktuella för denna 

studie? Detta är för mig svårt att avgöra då jag inte har ett större urval, och 

dessutom inte har ett urval representativt för en ordinarie grundskola.  

 

Kvalitén på mitt arbete kunde även påverkas av min egen förförståelse vilken 

jag försökte bortse ifrån vid min studie men jag är likväl medveten om att jag 

tolkade det jag såg och hörde utifrån en egen förförståelse då jag själv arbetat 

länge inom skolans verksamhet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Jag kommer under denna rubrik diskutera och reflektera över 

undersökningens resultat och dra slutsatser kopplade till syftet och 

frågeställningarna.  
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Eleverna som deltog i studien visade att de hade de kunskaper som avsågs 

testas i uppgifterna, men de hade inte klarat av att visa detta vid det nationella 

provet.  Resultatet är intressant och jag kan inte låta bli att fundera över hur 

ett utfall skulle bli vid en studie på ett större elevtal. Som svar på min ena 

frågeställning, om hur Begreppsbubblor kan hjälpa elever att visa sin 

matematiska kunskap, var det signifikant för eleverna att de upplevde 

begreppsbubblorna enklare och tydligare än de ordinarie provuppgifterna. 

Vid frågan om vad de ansåg som skillnad angav de alla att de nationella 

proven har så många olika uppgifter att man inte vet på vad man ska 

fokusera. Elev B sa följande: 

 

”När jag försöker räkna på ett stort provblad kommer alla 

uppgifter på en och samma gång och det stressar mig, jag vet inte 

var jag ska titta, det blir mer som om jag kollar lite överallt och 

då blir det inget av, jag känner mig jättedålig då.” 

 

Att arbeta med Begreppsbubblor skulle kunna vara ett medel som närmar sig 

matematikundervisningen som den bedrivs i Holland, Japan och Tyskland. 

Där inleds mestadels lektioner med dagens matematiska problem vilka sen 

bearbetas på olika sätt och med olika strategier, beroende på vilket av dessa 

länder man studerar närmare (Kilpatrick m.fl., 2001). 

Resultatet pekar på att det bör finnas alternativa metoder för elever att 

presentera sin kunskap på. Frågan är om man skulle kunna genomföra delar 

av ett nationellt prov med alternativa medel för elever i svårigheter, allt för 

att i en skola för alla lyfta allas lika rätt att få förmedla sin förståelse. Att 

exkludera vissa elever redan på förhand, som läraren i matematik uttalade sig 

om, känns inte rätt, om det är Begreppsbubblor som är ett alternativ, är 

därmed inte sagt, bara att det kunde undersökas vidare. 

Lärarna har en flexibilitet som underlättade för eleverna men även en klar 

och tydlig struktur. Var det någon elev som inte fungerade på en viss lektion 

så kunde den eleven få göra något annat, annars blev det svårt för övriga 

elever i gruppen.  
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Detta är något som jag önskar kunde fungera i ordinarie skolor, men med 

stora klasser och få lärare kan vi inte ha den flexibiliteten. Flera elever skulle 

dock må väl av det. Att undervisa elever med koncentrations-svårigheter 

kräver god interaktionsförståelse, lärarens förhållningssätt gentemot elev är 

viktigt enligt Kadesjö (2008).  

Jag kan se att studien gav mig nya kunskaper om vilken undervisning som 

passar elever med koncentrationssvårigheter. Jag ser betydelsen av att man 

som lärare har tid att möta eleven utifrån dennes erfarenheter. I 

undervisningen kan det vara avgörande för elever med koncentrations-

svårigheter, samt att undervisningen har en förbindelse mellan elevens 

erfarenhetsvärld och elevens sätt att tänka enligt Kadesjö (2008). 

Matematik är inte enbart en procedur där didaktiken ska hämtas ur 

matteböcker, matematik är en sammankoppling av språk och tanke. 

Matematiska uppgifter är ofta presenterade med en språklig kontext. Denna 

kontext kan både hjälpa och stjälpa våra elever. Fördelen med 

Begreppsbubblor, är som jag ser det, att de fångar elevers uppmärksamhet 

samt att de med sin minimala text underlättar för elever med 

koncentrationssvårigheter. Det finns inte en enda sanning för undervisning i 

matematik. Man måste göra olika val gentemot enskild individ och gentemot 

den undervisningsgrupp man arbetar med och att i matematikundervisningen 

använda sig av Begreppsbubblor som alternativ metod kan ha sina fördelar.  

Begreppsbubblor skulle kunna vara en del av matematikundervisningen för 

dessa elever då Begreppsbubblor är avskalade från irrelevant text som kan 

vara förvirrande men de är även en ingång för matematiska diskussioner, 

vilket i studien visat sig förtjänstfullt för de elever som ingick i studien. Det 

tycks som om Begreppsbubblor kan ge elever lust att lära och motivation, 

vilket har ett nära samband med elevers prestationer. Som lärare har man 

skyldighet att hjälpa elever att se samband och låta eleverna bli trygga i att 

använda alternativa representationsformer, genom att t.ex. rita bilder och 

figurer som förstärker förståelsen. 

Att använda sig av Begreppsbubblor i undervisningen kan även ha sina 

brister, framförallt om de inte är på en lagom nivå för eleverna men jag kan 

se att undervisande lärare har en roll att se till att begreppsbubblorna används 

rätt, det skulle annars kunna leda till ett oreflekterat lärande. Arbetet med 
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Begreppsbubblor kräver en aktiv lärare som ser förtjänsterna av den 

matematiska kommunikationen i klassrummet.  

Eleverna upplevde att motivation för uppgifterna och förmågan att fokusera 

höjdes, när de arbetade med begreppsbubblorna. Att eleverna klarade av att 

hålla fokus i sitt arbete kan förklaras med att de fick en uppgift i taget. 

Kadesjö (2008) lyfter vikten av att begränsa elevers uppgiftsmängd, han 

framhåller förtjänster med att skala av ovidkommande information, som för 

elever med koncentrationssvårigheter, mer kan avleda deras uppmärksamhet 

än förstärka den. Vidare framhåller Kadesjö (2008) och Gillberg (2005) att en 

arbetsuppgift bör vara begränsad då det är svårt för koncentrationssvaga 

elever att arbeta med längre beting. De menar även att uppgifter bör vara 

hämtade från elevens egen erfarenhetsvärld vilket skapar en högre 

motivation.  

7.3 Slutsats 

Det gäller att finna rätt nycklar och följa den röda tråden så att eleven känner 

en helhet i sin situation och själv har god inblick och förståelse för de 

arbetsinsatser som måste göras. Har eleven inte motivation för sitt eget 

lärande kan man sätta in mycket åtgärder, men med risk för ett pedagogiskt 

misslyckande. För att eleven inte ska få problem med sin självbild eller andra 

och eventuellt större problem senare, måste ett specialpedagogiskt perspektiv 

tas på svårigheterna. Detta görs för att ett vidare och djupare perspektiv över 

elevens totala skolsituation ska infinna sig (Sjöberg, 2006, Kadesjö, 2008, 

Magne, 1998).  

Begreppsbubblor kan vara en hjälp då den visuella representationen, hjälper 

eleverna förbi de hinder de kan känna vid textbaserade uppgifter. 

Begreppsbubblor har även visat sig engagera elever till argumentation och 

diskussion (Keogh, Dabell & Naylor, 2008). Den visuella representationen av 

uppgifterna stimulerar dessutom eleverna, vilket leder till ett större 

engagemang för lärande. Det skulle å andra sidan kunna vara den isolation 

begreppsbubblan erbjuder. Med detta menar jag att de får ett uppgiftsblad i 

taget och har då lättare att behålla sin koncentration vilket är 

överensstämmande med elevernas utsagor vid samtalen.  
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Att använda begreppsbubblor kan för elever vara en väg mot matematisk 

kommunikation, även för de elever som annars har svårt för textbaserade 

uppgifter eller annan form av problemlösning. Möjligtvis skulle 

Begreppsbubblor kunna vara ett didaktiskt alternativ för alla elever men 

framförallt ett alternativt arbetssätt. Nu har inte mitt urval i min forskning 

varit representativt för en ordinarie skolklass, men det resultat jag funnit visar 

på ett intressant utveckliongsområde för alla elever och för matematik-

didaktiska frågor. 

7.4 Vidare forskning 

Det vore mycket intressant att se om samma resultat kunde uppnås på ett 

större urval elever. Genom att studera ett annat elevklientel i en vanlig 

skolklass skulle man kanske se andra fördelar eller om så, även brister med 

materialet. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka om man skulle kunna omarbeta 

olika delprov i de nationella proven för att se om man kunde finna ett 

komplement till dessa för att alla elever skulle ges en likvärdig chans att visa 

sina kunskaper. 
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Uppgift 3c 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Mars 2012        

Hej! 

Jag går sista termin på speciallärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under vårterminen 2012 kommer jag att skriva mitt examensarbete 

och som ett led i det arbetet gör jag en studie i er verksamhet V 16.  

 

Elever med koncentrationssvårigheter har, med brister i sina exekutiva 

funktioner, bland annat svårigheter att ta till sig abstraktioner i matematik. 

Jag undrar därför om du kan tänka dig att medverka i en intervju angående 

din syn på vilka matematiska metoder som specifikt gynnar dessa elevers 

lärande i matematik. 

Information om syfte med forskningen: 

Syftet med studien är att söka förståelse för hur elever med konstaterad 

koncentrationsproblematik bäst tar till sig undervisning i matematik där jag 

specifikt vill studera om Begreppsbubblor kan vara en alternativ metod bland 

många andra.  

Samtycke: Du väljer själv om du vill delta i studien och kan närsomhelst 

utan särskild förklaring avbryta din medverkan. 



 

  54 (58) 
 

Konfidentiellitet: I den färdiga uppsatsen kommer inga namn på personer, 

arbetsplatser eller orter finnas med för att förhindra identifiering av de som 

intervjuats. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att inga obehöriga får 

tillgång till det. 

Nyttjande: Intervjuerna kommer inte att återges i sin helhet i uppsatsen och 

det inspelade intervjumaterialet kommer enbart att användas för tolkning och 

sammanställning i utformandet av examensarbetet och raderas när arbetet är 

klart. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA då den 

är godkänd.  

 

Om Du har några frågor så är Du välkommen att 

kontakta: 

Karin Wessel  

e-post: wessel.karin@tele2.se 

tel. nr: 0736-261011 

 

Med vänliga hälsningar Karin Wessel 

 

 

Bilaga 5 

Mars 2012   

Hej! 

Jag går sista termin på speciallärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i 

Växjö där jag nu i vår ska avsluta studierna med ett examensarbete. Under 

vecka 16 görs en observationsstudie i verksamheten och vid några 

lektionstillfällen kommer ditt barn får genomföra några olika uppgifter i 

matematik som jag har utformat.  

 

Information om syfte med forskningen: 

Syftet med studien är att söka förståelse för hur elever med konstaterad 

koncentrationsproblematik bäst tar till sig undervisning i matematik där jag 

specifikt vill studera om Begreppsbubblor kan vara en alternativ metod bland 

många andra.  

Samtycke: Du väljer själv om du vill delta i studien och kan närsomhelst 

utan särskild förklaring avbryta din medverkan. 

mailto:wessel.karin@tele2.se
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Konfidentiellitet: I den färdiga uppsatsen kommer inga namn på personer, 

arbetsplatser eller orter finnas med för att förhindra identifiering av de som 

intervjuats. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att inga obehöriga får 

tillgång till det. 

Nyttjande: Intervjuerna kommer inte att återges i sin helhet i uppsatsen och 

det inspelade intervjumaterialet kommer enbart att användas för tolkning och 

sammanställning i utformandet av examensarbetet och raderas när arbetet är 

klart. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA då den 

är godkänd.  

 

Om Du har några frågor så är Du välkommen att 

kontakta: 

 

Karin Wessel  

e-post: wessel.karin@tele2.se 

tel. nr: 0736-261011 

Med vänliga hälsningar Karin Wessel 

 

Bilaga 6 

Observationsschema, undervisning   
Hur ser undervisningen i matematik ut?  

 

 

 

 

 

Bemötande, interaktion, lärarens roll och förhållningssätt 

 

 

 

 

 

Kommunikation i lärandet för djupare förståelse 
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Undervisningssituationen, arbetsmiljö, arbetspassens tid och upplägg 

 

 

 

 

 

Anpassade arbetsuppgifter, hur, motivation 

 

 

 

Genomgångar, läroböcker 
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Bilaga 7 

 

Intervjuguide lärare matematik    

 

Hur strukturerar du din undervisning för att bäst passa eleverna? 

 

Hur fungerar genomgångar med koncentrationssvaga elever i grupp? 

 

Finns det något i er verksamhet som är särskilt avgörande för elevernas 

resultat? 

 

Hur ser du på era elevers möjlighet att klara kunskapsmålen i matematik? 

 

Hur fungerar de nationella proven i er verksamhet? 

 

Vad ser du som den största bristen med de nationella proven? 

 

Hur skulle du vilja att det var? 
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