
Vt	2017	
Examensarbete,	30	HP	
Lärarprogrammet,	240	HP	
Institutionen	för	matematik	och	matematisk	statistik		
	

 
 

Elever i matematiksvårigheter 

 

Hanna Harström 
  



	
	

 

Abstract  

När man talar om begreppet matematiksvårigheter så finns det många olika tolkningar. Syftet 
med denna studie är att få mer kunskap om lärares syn på matematiksvårigheter, samt vilka 
resurser som används i undervisningen för elever i matematiksvårigheter i årskurserna 4–6.   

I denna studie undersöks lärares olika föreställningar och erfarenheter av 
matematiksvårigheter genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Tillsammans med 
författares olika tolkningar av begreppet matematiksvårigheter söks en djupare förståelse för 
undervisning av elever i matematiksvårigheter. Resultatet visar hur lärare upptäcker elever i 
matematiksvårigheter samt hur undervisningen anpassas på bästa sätt för dessa elever. Trots 
lärares olika förutsättningar så tycks de göra ett gediget arbete för att erbjuda elever rätt stöd i 
undervisningen. 
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1 Inledning 

Alla elever har såväl styrkor som svagheter i matematik och kommer att stöta på både fram-

gångar och motgångar under sin tid i skolan. Oftast är dessa problem tillfälliga och inte allt 

för stora, men det finns elever som tar med sig dessa svårigheter efter skoltiden (McIntosh, 

2008). Ämnet matematik tycks vara det svåraste ämnet för svenska elever. Att nå upp till en 

acceptabel nivå i den nioåriga grundskolan är inte en självklarhet för alla (Sjöberg, 2006). I 

PISA-studien1 som gjordes år 2000 nådde Sverige toppresultat i matematik. Under 2012 sjönk 

våra resultat drastiskt och Sverige hade den största resultatförsämringen av alla länder. Svensk 

skola har nu jobbat sig uppåt igen och i PISA 2015 var resultaten tillbaka på samma nivå som 

2009, men har fortfarande en bit kvar till toppresultaten som gjordes år 2000 (Skolverket, 

2011). För att Sverige återigen ska nå de fina resultaten som gjordes år 2000 krävs det att lä-

rare besitter en stor kompetens inom området, då lärarens roll spelar en avgörande roll för 

inlärningen (Sjöberg, 2006).  

Elevers matematiksvårigheter är således ett debatterat ämne (Sjöberg, 2006). Därför har jag 

valt att i denna studie undersöka lärares syn på matematiksvårigheter, samt vilka resurser som 

används i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. I studien avses inte barn med 

diagnoser, utan fokus ligger på SUM elever. Begreppet SUM (Särskilda Utbildningsbehov i 

Matematik) är ett övergripande begrepp för att beskriva elever med särskilda behov inom 

ämnet matematik. Begreppet SUM sätter fokus på behovet av särskilt stöd snarare än att 

problemet skulle ligga hos eleven (Lunde, 2011).  

Johan Lindström (Rådgivare på specialpedagogiska skolmyndigheten) har uttalat sig i artikeln 

”Specialpedagogik höjer matematikresultaten” där han hävdar att många elever som inte 

hänger med i undervisningen inte får det stöd som de behöver (Lindström, 2016). Som lärare 

krävs det att man är medveten om elevers svårigheter. I läroplanen för grundskolan står det att 

all undervisning ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar (Skolverket, 2011). 

McIntosh (2008) menar att lärare kan planera sin undervisning på ett sätt så att elevers 

svårigheter förebyggs. Genom att vara uppmärksam på vanliga missuppfattningar och kända 

svårigheter kan lärare lägga upp undervisningen efter elevens behov. 

 

1Programme for International Student Assessment, är en kunskapsutvärdering, som går ut på att utvärdera hur femtonåriga 
elever i olika länder är rustade inför framtiden när de ska gå ut skolan. 
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Matematik är ett av tre kärnämnen som undervisas i svensk skola och det är ett ämne som vi 

kan dra nytta av på många olika sätt i livet. Därför har jag valt att göra detta arbete där jag 

undersöker hur elever i matematiksvårigheter kan få möjlighet till rätt stöd i klassrummet för 

att utvecklas i samma takt som alla andra. 

Ämnet är relevant för min kommande yrkesroll, då jag som många andra med stor sannolikhet 

kommer stöta på elever som befinner sig i olika slags matematiksvårigheter. Med denna studie 

hoppas jag kunna föra vidare kunskaper kring hur lärare, beroende på olika resurser, kan 

hjälpa elever i matematiksvårigheter. Min undersökning kommer att svara på hur 

mellanstadielärare, årskurs 4 till 6, ser på matematiksvårigheter och vilket stöd de ger sina 

elever. För att göra denna undersökning kommer jag först att titta på faktorer som kan vara 

bidragande orsaker till matematiksvårigheter enligt lärare. Sedan kommer jag titta närmare på 

lärares uppfattning av matematiksvårigheter och vad de har för strategier för att hjälpa elever 

ur sina svårigheter.  
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Syfte 
 

Syftet med arbetet är att få mer kunskap om lärares syn på matematiksvårigheter, samt vilka 

resurser som används i undervisningen för elever i matematiksvårigheter i årskurserna 4–6.   

 

Frågeställningar 
 

1. Hur uppfattar lärare begreppet matematiksvårigheter? 

2. Hur beskriver lärare att de arbetar för att upptäcka matematiksvårigheter? 

3. Vilka åtgärder sätts in för elever i matematiksvårigheter?  
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2 Bakgrund 
	

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring begreppet matematiksvårigheter samt hur 

begreppet används i denna undersökning. 

 

2.1 Matematiksvårigheter 

I denna undersökning avses inte barn med diagnoser utan begreppet som behandlas är barn ”i” 

matematiksvårigheter. Sjöberg (2006) beskriver två olika sätt att förstå det ur ett 

specialpedagogiskt angreppssätt. Det ”kategoriska” perspektivet som är förknippat med en 

medicinsk/psykologisk förståelsemodell och det ”relationella” perspektivet som utgår från en 

tankemodell som är pedagogiskt formulerad. Ur det kategoriska perspektivet pratar man om 

eleven ”med” problem, eleven kommer till skolan med sitt problem. Det finns avvikelser hos 

elever från det normala, problemet ligger alltså hos eleven och är inte påverkat av andra 

faktorer (Sjöberg, 2006). Man utgår i de flesta fall från en individuell diagnos. Ur det 

relationella perspektivet syftar man på eleven ”i” problem, eleven kan hjälpas ur problemen. 

Åtgärder från skolans sida skulle kunna påverka elevens möjligheter att nå målen, 

förändringar i elevens omgivning kan stötta elevens lärande. Eleven ska erbjudas hjälp från 

skolan i form av anpassning som kan hjälpa eleven ur sina svårigheter. Om det till exempel är 

brist på arbetsro så finns det möjlighet för skolan att se över sina strukturella problem kring 

eleven (Sjöberg, 2006).  

Det relationella perspektivet kan även beskrivas som den gruppen elever vi kallar SUM- 

elever. Begreppet SUM står för Särskilda Utbildningsbehov i Matematik, i EU används 

begreppet Special Educational Needs. Det finns stora skillnader inom SUM-grupper och en 

stor del av alla SUM-elever kan med hjälp av rätt undervisning klara grundskolans 

kunskapskrav. Hos de allra svagaste SUM-eleverna måste en drastisk förändring ske i 

matematikundervisningen. Inriktning mot vardagsmatematik och grunderna i matematiken 

kan hjälpa eleverna framåt, men dessa elever kommer inte att uppnå betyget godkänt 

(Petersson & Brolin, 2013). 

Även Lundberg och Sterner (2009) redogör för begreppet matematiksvårigheter och definierar 

det utifrån två olika aspekter. En jämförelse har gjorts mellan två lågpresterande elever i 

matematik som med samma förutsättningar kommer utvecklas olika. Undervisningen som 

tidigare har visat sig vara effektiv, används under en period på de två eleverna. Elev A visar på 

stora framsteg och en positiv utvecklingskurva, räkningen går fortare och förståelsen blir allt 
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bättre. Elev B visar på väldigt liten framgång och osäkerheten är lika stor som innan. 

Uppenbarligen är denna elev mindre mottaglig för dessa pedagogiska insatser (Lundberg & 

Sterner, 2009). I denna studie ligger fokus på den mottagliga eleven som mest troligt har fått 

en bristfällig undervisning, har saknat stöd hemifrån, eller kanske bara har haft en olycklig 

start på sitt lärande. Denna elev har inte uppvisat några grundläggande problem med räkning, 

utan med rätt undervisning bör denna elev ha goda möjligheter att uppnå en godkänd nivå i 

matematik (Lundberg & Sterner, 2009). I lärandeprocessen ingår alltid en lärare, som trots 

saklig uppläggning av undervisningen kan ha en negativ inverkan på eleven (Lundberg & 

Sterner, 2009). Vilket då skulle kunna leda till att eleven hamnar i oanade 

matematiksvårigheter. Sjöberg (2006) redogör för olika förklaringar till matematikproblem 

där även han belyser att återkommande förklaringar är sociologiska, som exempelvis etnisk 

bakgrund eller olika hemförhållanden. Detta innebär att eleven blir mer beroende av sin 

omgivning, i detta fall läraren (Sjöberg, 2006). Det är därför viktigt att lärare och övrig 

skolpersonal tidigt uppmärksammar tecken på att en elev kan vara i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd (Skollagen, 2010:800). Det är en del av lärarkompetensen att 

upptäcka svårigheter, känna igen och även förstå de bakomliggande orsakerna till dessa 

svårigheter. Det är en kompetens som är viktig för lärare, men som också tar lång tid att 

utveckla (McIntosh, 2008). Ett viktigt område för framtida forskning är enligt Sjöberg (2006) 

den stora betydelsen av kommunikation elever och lärare sinsemellan, med avseende för deras 

matematikinlärning. Vikten av kommunikation i undervisningen kommer att beskrivas 

närmare med koppling till den sociokulturella teorin som presenteras senare i rapporten.  

 

2.2 Bedömning 

Bedömning är enligt Partanen (2016) en viktig del av undervisningen för att kunna använda 

information om elevens utveckling till olika hjälpinsatser. Han tar upp två huvudsyften med 

bedömning. Det första syftet är att identifiera barn med särskilda utbildningsbehov för att 

kunna besluta om ytterligare resurser för stöd för sitt lärande, eller förslag på placering i 

mindre grupp för bättre utbildningsmöjligheter (Partanen, 2016). För det andra kan 

bedömning vara till nytta för undervisning och lärande. Syftet är att belysa elevens styrkor 

och svagheter och på så sätt öka kunskaperna om elevens behov. För att bedömningen ska 

bidra till lärande måste resultaten från bedömningen tydligt kopplas till läroplanen, samt till 

verktyg och metoder som är genomförbara för barnets individuella utbildningsplan (IUP). 

Slutligen bör också bedömningen bidra med information som hjälper läraren att planera och 
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anpassa sig till elevens individuella lärande (Partanen, 2016).  

 

2.3 Identifiera problemen 

Det är många aspekter inom undervisningen som påverkar en elevs inlärning, Sjöberg (2006) 

belyser att förklaringarna till problemens uppkomst är många och att problemområdet är 

komplext. Alla elever har inte samma svårigheter och behöver därför inte få samma sorts stöd 

(Adler, 2001). Gunnar Sjöberg har i sin undersökning kommit fram till att dyskalkyli troligtvis 

inte är en rimlig förklaring till varför så många elever har problem med matematikämnet. 

Särskilt som begreppet dyskalkyli är ett begrepp som för närvarande bör användas med 

försiktighet, eller inte alls, med tanke på att det inte går att styrka med hjälp av forskning 

(Sjöberg, 2006). Dyskalkyli är det som bland andra Lunde (2011) betecknar som specifika 

matematiksvårigheter. 

 

I samtal med elever har Sjöberg (2006) låtit elever i matematiksvårigheter själva fått sätta ord 

på vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till uppkomsten av deras inlärningsproblem. 

En elev anser att lärares förklaringar i allmänhet är alltför komplicerade. Det tas även upp 

strukturella problem, till exempel att det hålls för långa lektioner som gör att eleverna tappar 

fokus, vilket bidrar till sämre arbetsro. När det kommer till arbetsro tycker en del elever att 

det är de ”stökiga” killarna som får all uppmärksamhet, flickorna får ta mer hjälp av varandra 

då lärarens tid går åt att få ordning på pojkarna. Sist men inte minst så lägger eleverna över en 

del ansvar på sig själva. Många elever känner sig oengagerade och skulle kunna ta tag i 

många av sina problem på egen hand (Sjöberg, 2006). Adler (2005) belyser vikten av att 

identifiera särskilda utbildningsbehov hos elever, inte för att nödvändigtvis sätta någon etikett 

på dessa elever, men för att kunna stödja dessa barn till optimal inlärning och utveckling. 

Även Körling (2011) diskuterar frågan gällande identifiering av särskilda behov och menar att 

det är först när vi är i svårigheten som vi utvecklar lärandet. Det finns inga fel som elever ska 

skämmas över, problemen ska delas och lösas tillsammans med antingen en klasskamrat eller 

en lärare. Det kan ibland finnas en rädsla hos lärare, att barn som får en diagnos ska ge upp 

och sluta arbeta aktivt med matematiken. Farhågorna brukar dock försvinna när läraren skapar 

en bra dialog med barnet och föräldrarna. I en bra dialog blir det tydligare vilka svårigheter 

barnet har och på så sätt också enklare att hitta möjliga vägar att arbeta med för att förbättra 

matematiken (Adler, 2005).  
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2.4 Inkludering 

I den inkluderande skolan syftar det särskilda utbildningsbehovet främst till att elever ska få 

möjlighet att lyckas i den vanliga skolmiljön (Partanen, 2016). Även om det verkar finnas ett 

stort behov av insatser för dessa barn så råder det delade meningar om vilka som är de bästa 

åtgärderna (Haug, 1998). Haug (1998) menar på att det kan uppstå problem vid 

individualisering, att det osynliggör eleven och att den individuella anpassningen blir sämre. 

Sjöberg (2006) anser att elever som är i behov av extra stöd behöver mer lugn och ro samt att 

deras inlärning gynnas av att vara i mindre grupper. Alternativet att ha två lärare i 

klassrummet samtidigt är inget som Sjöberg (2006) rekommenderar för dessa elever. Han 

anser att färre elever i små grupper är ett mer vinnande koncept. Enligt Sjöberg (2006) var det 

många flickor i hans undersökning som uppgav att samarbetet var en viktig del för dem, det 

hjälpte dem att få godkänt betyg i matematik. Kommunikationen skapade en gynnsam 

atmosfär för deras lärande (Sjöberg, 2006). Precis som Sjöberg (2006) har Bengt Persson 

(2012) uttalat sig i en artikel i Lärarnas nyheter, där han beskriver att det inte alltid handlar 

om så kallad rumslig inkludering, alla behöver inte undervisas i samma lokal för att vara 

inkluderade. Det finns många goda skäl till att arbeta i mindre grupper och det talar inte emot 

inkludering. Det handlar om att lärare ska anpassa undervisningen efter varje elevs behov 

(Persson, 2012). Begreppet inkludering nämns inte i styrdokumenten, men beskrivningarna 

hur undervisningen ska utformas, har en stark koppling till begreppet. Persson (2012) 

efterlyser emellertid mer intresse för inkluderingsbegreppet på nationell politisk nivå. 

Skollagen (2010:800) slår fast vid att all undervisning i skolväsendet ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att det finns olika vägar att nå målen 

och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan aldrig undervisningen utformas lika för alla. Varje elev har 

rätt att få utvecklas i skolan, känna glädje vid framgång och få känna den tillfredsställelse som 

man känner när man gör framsteg och övervinner sina svårigheter. I kursplanen för matematik 

står det skrivet att undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 

och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2016). 

 

2.5 Kartläggning 

Krävs det alltid en diagnos för att avsätta resurser? Björn Adler (2005) diskuterar frågan 
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huruvida diagnoser har betydelse för matematikundervisningen. Det ifrågasätts om det är 

klokt att sätta en specifik diagnos på alla elever som har någon form av matematiksvårigheter. 

Samtidigt som ifrågasättandet inte bör leda till att vi blir rädda för att ställa specifika 

diagnoser överhuvudtaget (Adler, 2005). Om det skapas en rädsla för att ställa en diagnos 

finns det enligt Adler (2005) en risk att vi inte kommer erbjuda relevant hjälp för de som 

verkligen är i behov av det. En diagnos kan ha sina vinningar och kan för många barn vara ett 

sätt att tydliggöra orsaken till svårigheter, vilket många föräldrar också frågar efter (Adler, 

2005). Lundberg & Sterner (2009) bedömer att för det mesta är det inte särskilt svårt som 

lärare att upptäcka om en elev har stora svårigheter i matematiken. Oavsett vad dessa 

svårigheter berör så är eleven uppenbarligen i behov av extra stöd. Problematiken som kan 

uppstå vid diagnostisering av en elev är att man aldrig helt kan utesluta bristfällig 

undervisning som en möjlig förklaring till matematikproblemens uppkomst. Den ansvarige 

måste förstå att det krävs en kvalificerad utredning för att undersöka vilken slags hjälp eleven 

i första hand behöver (Lundberg & Sterner, 2009). Vad beror svårigheterna på? Har eleven 

lässvårigheter så att den har problem med textuppgifter? Har eleven bristfälligt arbetsminne? 

Saknar eleven koncentrationsförmåga? Oavsett vilken som är den bidragande orsaken så krävs 

det att någon kan kartlägga och analysera problemet så att eleven kan få tillgång till rätt hjälp i 

skolan (Lundberg & Sterner, 2009). Klingberg (2011) hävdar att det i vissa fall är uppenbart 

hur räkning och minnet hänger ihop. I en studie som gjorts på elever i Nynäshamn så kunde 

man se att arbetsminneskapaciteten korrelerade högt med prestationen i ett matematiktest. 

Enligt Klingberg (2011) så ökar kapaciteten av arbetsminnet med tjugo procent hos barn från 

sex till sju års ålder och det sker en enorm ökning av arbetsminneskapaciteten under hela 

barndomen, även långt upp i tonåren. 

 

2.6 Åtgärdsprogram 

Skolverkets allmänna råd fungerar som en hjälp i arbetet med att stödja elever i behov av 

extra anpassning och särskilt stöd och gäller i sin helhet för skolans alla olika åldrar. Stödet 

riktar sig till lärare, rektorer, huvudmän och övrig skolpersonal och beskriver hur de kan 

arbeta med stödinsatser inom ramen för den ordinarie undervisningen. De allmänna råden 

grundar sig på bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800), gymnasieförordningen (SFS 

2010:2039) och läroplanerna. Det är skolans uppgift att ta hänsyn till elevers olika behov så 

att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt undervisningens mål 

(Skollagen, 2010:800). En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den stimulans som 
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ges i den ordinarie undervisningen. Innan speciella stödinsatser riktade mot den individuella 

eleven sätts in ska skolan se över hur organisationen kring eleven ser ut. Förändringar i 

organisationen kring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för 

utveckling. Till att börja med ska man se över hur elevgruppen fungerar, vilka pedagogiska 

metoder som används och hur lärmiljöerna kring eleven är organiserade (Skollagen 

2010:800). Bedömningen av stödbehovet görs utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven. 

Om en utredning skulle visa att en elev är i behov av särskilt stöd ska hon eller han ges stöd 

och ett åtgärdsprogram ska utformas. Åtgärdsprogrammet fungerar som ett stöd vid planering 

och genomförande av den pedagogiska verksamheten kring eleven. 
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3 Teori  

I detta avsnitt redogör jag för vilken teori jag haft som utgångspunkt för min undersökning. 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet som teoretiskt ramverk 

Det sociokulturella perspektivet har en välkänd skapare vid namn Lev S. Vygotskij. Hans 

försök var att redogöra för människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en 

social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp (Dysthe,2003). Att 

se lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv betyder att man ser lärandet som en process där 

kommunikation med andra människor utvecklar förmågan att minnas, tänka, använda fantasin 

och så vidare. Genom att arbeta muntligt i kombination med att använda konkret material tror 

Lundberg och Sterner (2009) att man kan hjälpa elever i matematiksvårigheter att utveckla en 

bättre förståelse för matematiska begrepp. Samspelet mellan lärare och elev och även 

samspelet eleverna emellan är på så sätt viktigt, samt hur pedagogerna organiserar detta. 

Anne-Marie Körling (2011) redogör för att Vygotskij betonar kreativitetens och skapandets 

roll för kunskapsutveckling där han visar hur viktigt det är att barn får möjlighet att utveckla 

sin fantasi. Säljö (2010) belyser att kommunikation och interaktion mellan människor kan ses 

som avgörande för inlärningen. I ett sociokulturellt perspektiv uppger Vygotskij (1934) att det 

är det via kommunikation som lärandet sker.  

 

 Som bekant uppstår en språklig förståelse och kontakt mellan den vuxne och barnet  

 utomordentligt tidigt, och detta ger – som vi redan sagt – många forskare anledning att 

 anta att begreppen utvecklas lika tidigt. (s.211) 

Ett barns utveckling förändras under dess uppväxt och Säljö (2010) menar på att utvecklingen 

övergår från att i huvudsak bestämmas av inre psykologiska faktorer till att ske inom ramen 

för yttre sociokulturella förhållanden. Barn utvecklas och blir alltmer deltagande i den 

sociokulturella kommunikationen som äger rum mellan människor. 

Kommunikationsprocessen blir extra viktig för barn i matematiksvårigheter, då dessa elever 

behöver snabb återkoppling från en lyhörd lärare (Lundberg & Sterner, 2009). Den språkliga 

kommunikationen med en vuxen är enligt Vygotskij (1934) en stark drivkraft för eleven. 

Författaren hävdar även att i samband med kommunikationen sker elevens 

begreppsutveckling genom att barnet som tänker i komplex, och den vuxne läraren, som 

tänker i begrepp, möts i praktiken när komplexen och begreppen sammanfaller. Lärare och 

elev utvecklar tillsammans en ömsesidig förståelse och en språklig kommunikation. Forskning 
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visar på att en god lärandegemenskap kan bidra till bättre individuella prestationer. Att arbeta i 

klassrummet bygger på att elever utbyter kunskaper med varandra och läraren, till exempel 

diskussioner där alla elever är delaktiga (Nilholm & Göransson, 2013). Elever som är 

delaktiga i klassrumsdiskussioner blir oftast mer framgångsrik, medan de som inte deltar 

missar en möjlighet att utveckla sin förmåga (Dylan, 2013). Lärande på traditionellt sätt 

beskrivs som en passiv process där eleven tar emot information och färdigheter. Problemet för 

lärare är att befästa kunskaperna hos eleverna. Säljö (2010) understryker vikten av att ordet 

inlärning byts mot lärande. Görandet måste kopplas till en tanke, analys, argumentation och 

till reflektion förklarar Körling (2011), som menar att:  

Skolan sitter fortfarande fast i görandet. Görande läggs till görande; en produktionskedja där 

elevernas produktion resulterar i ett slags kvitto på att saker och ting är gjorda och därmed kan 

läggas till de pedagogiska handlingarna och prickas av på listan över mål som är uppnådda. 

(s.17) 

Kunskap kan inte problemfritt överföras från en aktiv lärare till en passivt mottagande elev. 

Säljö (2010) bedömer att steget från information till kunskap är stort. Kunskap är något man 

använder naturligt i sitt handlande i vardagen, kunskap är en resurs med vars hjälp man löser 

problem. Att skylla på barnets bristande intellektuella förmågor anses mindre problematiskt 

än att faktiskt se över skolans och lärarnas undervisningsproblem. I ett sociokulturellt 

perspektiv måste likväl alla pedagogiska problem lyftas och ifrågasättas (Säljö, 2010). Dysthe 

(1996) anser att läraren kan skapa goda lärmiljöer genom att planera undervisningen för att 

främja samspelet mellan muntliga och skriftliga aktiviteter som är uppbyggda av delaktighet 

och aktivitet. Skulle bristande arbetsro eller stress vara en orsak till att en elev hamnat i 

matematiksvårigheter så har skolan möjlighet att genom strukturella förändringar av 

undervisningssituationen hjälpa eleven ur dessa svårigheter, menar Sjöberg (2006). 

 

3.2 Appropriering 

För att komma ifrån att lärande endast ses som inhämtande av information diskuterar Säljö 

(2010) begreppet appropriering. Med appropriering menar Säljö (2010) att man lär sig 

använda fysiska redskap, där bland annat kommunikation innebär appropriering av 

kommunikativa redskap. Säljö (2010) hävdar att i övergången som människan har gjort från 

en kultur som grundat sig i talspråk till en kultur baserad på skriftspråk har människan gjort 

en otrolig förändring i vårt sätt att utveckla kunskaper. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

speglas detta genom att det finns ett nära samband mellan fysiska och mentala artefakter 

(Säljö, 2010). Att lära är att bli delaktig i kunskaper och kunna använda dem i olika sociala 
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sammanhang. Ett sociokulturellt perspektiv uppmärksammar användningen av verktyg som 

en del i läroprocessen, kommunikation och interaktion människor emellan är mänskliga 

verksamheter i vilka användning av redskap ingår. Säljö betonar att vi hela tiden skapar nya 

redskap som kan hjälpa oss att lösa fysiska och intellektuella problem (Säljö, 2010).  

 

3.3 Problematik vid utvärdering av elevers kunskaper 

Anders Jakobsson (2012) diskuterar frågan om man utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

utvärderar elevers kunskaper på ett tillförlitligt sätt. I skolan är prov fortfarande det vanligaste 

sättet att testa elevers kunskaper på, vanligtvis så isoleras elever från varandra och omvärlden 

och förväntas lösa uppgifter utan tillgång till de resurser de använder i normala fall. Jakobsson 

ifrågasätter från ett sociokulturellt perspektiv, i vilken utsträckning dessa typer av prov testar 

elevernas faktiska kunskaper och förmågor (Jakobsson, 2012). Han ifrågasätter likaså om 

dessa elever någonsin kommer att lösa uppgifterna på samma sätt igen i framtiden, utan hjälp 

från andra, miniräknare, internet eller andra hjälpmedel.  

Idag är skolan en plats där man endast ser till resultaten och inte till processerna samt 

kunskapsutvecklingen. Det man är ute efter är snabba resultat och en rad med prov och de 

nationella proven används för att testa elevers kunskaper i nästan alla ämnen (Körling, 2011). 

Även Sjöberg (2006) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv kan problem uppstå med de 

utvärderingssätt som är vanligast i skolan idag, såsom diagnoser och prov. Extra 

problematiskt blir denna utvärderingsform för svaga matematikelever. Det är viktigt att 

komma ihåg att vid en provsituation så utvärderas vad eleven skriver och inte vad eleven 

tänker. Då skrivförmågan är en krävande kommunikationsform kan det vara extra tufft för 

elever i matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006).  
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4 Metod 

Jag har valt att genomföra intervjuer och har skapat intervjufrågor utformade efter tidigare 

forskning samt efter mitt syfte och mina forskningsfrågor. Merriam (1994) menar att det vi 

inte kan observera, måste vi fråga om. När det kommer till människors uppfattningar, känslor 

och tankar är det svårt att observera för att få svar, därför är intervju en vanlig metod när man 

vill samla in kvalitativ information. Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden 

semistrukturerade intervjuer. Det vill säga intervjuer där man utgår från frågeområden snarare 

än detaljerade frågor (Hedin, 1996). Jag valde denna metod för att få en personlig syn på 

verkligheten och för att jag ville att de intervjuade lärarna skulle berätta så mycket som 

möjligt och inte känna sig alltför styrd av mig som intervjuar. Jag använde mig av öppna 

frågor i min intervju där jag ville uppmuntra informanterna till att utveckla sina svar. Däremot 

så hade jag förberett ett antal följdfrågor för att utesluta att mina egna åsikter skulle skina 

igenom. En intervjuguide har konstruerats med hjälp av Säljö och Dysthe, se bilaga 1. Valet 

av metod beror på att frågorna som jag ville ha svar på rör framför allt människors 

upplevelser av olika saker eller deras uppfattning av verkligheten. Svaren på dessa frågor kan 

då lättast besvaras genom kvalitativa studier. Mina intervjufrågor formades efter mitt syfte 

och mina forskningsfrågor där jag ville söka svar på hur lärare kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter, vilka resurser som finns och hur de kommer till användning i 

undervisningen. När intervjufrågorna skapades så gjorde jag således en tabell, se bilaga 1, 

med forskning som underlag för mina intervjufrågor.  

 

4.1 Urval 

Denna kvalitativa studie har omfattat sex intervjupersoner, samtliga av uppsatsens 

informanter arbetar som behöriga matematiklärare i grundskolans årskurs 4–6. 

Intervjupersonerna har varit fördelade mellan två mellanstora kommuner, vilket inte har haft 

någon betydelse för studien, men ökade spridningen för att lättare hitta personer som ville 

ställa upp i en intervju. Denna metod har hjälpt till att besvara mina forskningsfrågor, hur 

lärare definierar begreppet matematiksvårigheter, hur lärare beskriver att de arbetar för att 

upptäcka matematiksvårigheter samt vilka åtgärder som sätts in för elever i 

matematiksvårigheter. Jag skickade förfrågningar till rektorer i de två kommunerna där jag 

ställde frågan om de hade några 4–6 lärare i matematik på skolan som de kunde bifoga mitt 

missivbrev till. Jag valde att intervjua lärare som jag inte har vikarierat för, för att undvika 
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förutfattade meningar och egna värderingar kring hur de arbetar. Jag valde att intervjua de 

lärare som gav sitt samtycke att jag kom. 

Kortfattat kommer jag i tabellen nedan att presentera de lärare som jag har intervjuat samt 

längden på intervjuerna. Utifrån de tre första frågorna i intervjun har jag sammanfattat 

lärarnas nuvarande position och åldersgrupp, utbildning och hur länge de har arbetat.  

 

Tabell 1. Information om intervjuer och informanter. 

Informanter Längd Behörighet/ 

Utbildning 

Undervisar i 

årskurs 

Arbetat inom 

grundskolan 

Intervju 1 28:27 4–6 6 34 år 

Intervju 2 50:31 1–7 4, 5 & 6 20 år 

Intervju 3 35:21 1–7 5 20 år 

Intervju 4 41:29 1–7 6 17 år 

Intervju 5 41:39 1–7 5 15 år 

Intervju 6 45:22 1–7 4, 5 & 6 17 år 

 

4.2 Genomförande 

Ett tjugotal rektorer, fördelade mellan de två städerna, kontaktades. Jag fick svar från ungefär 

hälften som bekräftade att de skulle bifoga mitt missivbrev till de anställda 4–6 

matematiklärarna på skolan. Åtta lärare svarade på mitt mejl och gav sitt samtycke att ställa 

upp i en intervju. Innan jag åkte till skolorna för att göra intervjuerna så bokade jag in en 

pilotintervju för att testa min intervjuguide. Jag ansåg att pilotintervjun gick bra och bestämde 

mig för att använda mig av mina intervjufrågor efter några få justeringar. Pilotstudien 

genomfördes på en grundskolelärare med inriktning SV/SO, med behörighet att undervisa i 

årskurserna 1–7. Intervjun hjälpte till att få fram bra data till forskningsfrågorna, även 

personliga tankar och åsikter som stämde överens med syftet till undersökningen. Syftet med 

pilotintervjun var att jag ville testa om informanten förstod mina frågor samt att jag ville träna 

på min intervjuteknik. Pilotintervjun har inte ingått i denna undersökning då intervjuerna ska 

innefatta lärare i årskurserna 4–6 och för att jag gjort ändringar i min intervjuguide för att den 

skulle få ännu tydligare koppling till undersökningens syfte. Efter pilotintervjun så bokades 

tider med de lärare som hade svarat att de ville delta i en intervju. Det skedde bortfall på två 

informanter rätt sent under arbetets gång, lärare som inte längre kunde delta. Resterande sex 
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lärare intervjuades med omfattande svar som gav bra grund för undersökningen. Intervjuerna 

skedde ute på de olika skolorna. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon samt dator, 

inspelningarna användes sedan till transkribering.  

 

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Utifrån syfte och forskningsfrågor har jag formulerat intervjufrågor och använt mig av en 

intervjuguide när jag intervjuat lärarna. Samtalen har spelats in efter tillåtande från respektive 

lärare, intervjuerna har transkriberats ordagrant. Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt 

forskningsetiska principer som jag har tagit hänsyn till i min undersökning. Vid 

genomförandet av intervjuerna har följande etiska ställningstaganden tagits i beaktning. 

Kraven kan sammanfattas på två olika sätt. Informationskravet kan konkretiseras i att 

forskaren skall informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Kortfattat vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Syftet 

är behandling av personuppgifter, personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

4.4 Analys 

I analysen har jag utgått från sociokulturellt lärande som teoretiskt ramverk när jag har gjort 

min tolkning av intervjuerna. Analysen av intervjuerna har inneburit att jag har läst de 

transkriberade intervjuerna upprepade gånger och tittat efter olika mönster och nyckelord. 

Med mönster innebär liknande beskrivningar av exempelvis matematiksvårigheter bland 

informanternas svar från intervjuer. Nyckelord har plockats ur citat som även dessa har 

använts upprepade gånger. Jag har läst intervjuerna som en helhet för att informanternas svar 

på ett smidigt sätt skulle kunna jämföras med varandra. Individnivån har alltså inte varit viktig 

när intervjuerna har analyserats. Transkriberingarna har lästs som en textmassa och därmed 

har det inte lagts något fokus på vem som har sagt vad. Efter transkriberingen började jag 

sortera in citat i olika kategorier som jag valt ur den sociokulturella teorin, se bilaga 3, 

analystabell. Då många informanter hade väldigt utförliga svar så valde jag att använda mig 

av ett ”exempelcitat” vardera i tabellen för att sedan i resultatdelen presentera informanternas 

svar mer detaljerat och beskrivande.  

Fokus i teorin handlar om att förstå hur människor interagerar med varandra och med 

tillgängliga resurser för att driva lärprocesser framåt (Jakobsson, 2012). Analysen har gjorts 
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utifrån tre, för mig, viktiga delar ur den sociokulturella teorin, och det är: lärandet som 

process, artefakter och kommunikation mellan elev och lärare. Dessa kategorier utsågs av mig 

för att de var återkommande områden som togs upp under intervjuerna. Utifrån dessa delar 

strukturerade jag upp citat i en tabell för att få ordning på vilka citat som passade in under 

vilken kategori, se bilaga 3. Utöver den sociokulturella teorins delar har jag även tittat på 

kännetecken som lärarna har observerat för att upptäcka elever i matematiksvårigheter. Dessa 

kännetecken har jämförts med Malmer (1996) som har gjort en lista där hon har plockat fram 

åtta olika kännetecken för matematiksvårigheter: 

1. Spegelvändning av siffror och tal. 

2. Bristande sekvensering, framför allt vid jämförelser av tal och när det gäller de 

olika leden i sättet att lösa en viss typ av uppgifter.  

3. Symbolsäkerheten – knuten till ett svagt visuellt minne. 

4. Bristande spatial förmåga – som rör själva perceptionen av siffror och 

symboler. 

5. Korttidsminnet – som har att göra med förmågan att minnas information om tal 

hämtade från läroboken och kunna överföra dem till arbetsboken. 

6. Långtidsminnet – som gör att automatiseringen inte fungerar. 

7. Begreppsbildningen – litet ordförråd och språksvårigheter. 

8. Bristande kognitiv förmåga, svaga färdigheter. 

Utifrån dessa punkter sorterade jag citat från intervjuerna och fick fram fyra sätt att identifiera 

matematiksvårigheter, som informanterna beskriver. Dessa fyra kvalitativa skillnaderna 

presenteras senare i resultatdelen. 

 

 

 

  



17	
	

5 Resultat 
 
Alla lärare ansåg att det fanns elever i deras klasser i någon form av matematiksvårigheter. De 

beskrev att det fanns elever som inte nådde målen i matematik och det fanns även elever som 

hamnat i svårigheter, men som var på väg ur dessa. Enligt informanterna är 

matematiksvårigheter ett stort problem ute i skolorna och många lärare är medvetna om 

problematiken. Resultatdelen kommer att besvara studiens olika forskningsfrågor. Hur lärare 

definierar begreppet matematiksvårigheter kommer att beskrivas i nästa avsnitt. Senare 

behandlas även frågorna hur lärare beskriver att dom arbetar för att upptäcka 

matematiksvårigheter samt vilka åtgärder som är vanligast för dessa elever. I denna resultatdel 

har jag valt att kalla lärarna för L1, L2, L3, L4, L5 och L6 vid citat. 

 

5.1 Lärarnas syn på matematiksvårigheter 

Gemensamt för alla lärare som intervjuades är att de tycker att matematiksvårigheter är ett 

svårdefinierat begrepp, men samtidigt ett stort problemområde. Informant 5 definierar 

begreppet matematiksvårigheter som att eleven ”inte har tillräckligt goda grundkunskaper, 

man har inte någon strategi för hur man ska lösa uppgiften” (L5). Hos informanternas 

definitioner finns likheter där alla förklarar att elever i matematiksvårigheter inte har 

automatiserat de olika räknesätten och de har heller inte några strategier för hur de ska lösa 

olika matteproblem. Ett annat synsätt förekom, där man kopplar ihop matematiksvårigheter 

med minnet och menar även där att man har svårt att komma ihåg vilken strategi man ska 

använda sig av. Om en elev har svårt att komma ihåg vilken strategi hen ska använda så är det 

en svårighet som har med minnet att göra. En av lärarna beskriver det som en oförmåga hos 

eleven att samla och lagra information, hon gör även en liknelse som följer: 

Det är som en garderob […] men du har inga galgar, inga krokar, ingenting. Ett barn som förstår 

matematiken och kan ordna information, de har liksom galgar och krokar också hänger de in den 

röda jackan och de röda byxorna […] Kan du ta fram den röda jackan och de röda byxorna, då 

kan de det. De här barnen i svårigheter, du bara tar allting också slänger du in allt också stänger 

du dörren, så allt är bara i en enda hög, också när jag säger – Kan du hämta den röda jackan och 

de svarta byxorna? Det går inte, det finns inte, de kan liksom inte ordna informationen, eller 

plocka fram rätt information vid rätt tillfälle osv […] (L4). 

Ett ytterligare synsätt är att matematiksvårigheter kan hänga ihop med läs – och 

skrivsvårigheter, att man som elev inte har knäckt läskoden. Problematiken blir då att eleven 

inte kan räkna på grund av att hen inte förstår innehållet i uppgiften. Något som en annan 
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informant har uppmärksammat är att man genom att ha koll på hur det går för eleven i andra 

ämnen så kan man upptäcka svårigheter som eleven eventuellt kommer att utveckla även 

inom matematiken. Har eleven kläm på läsning och bokstäver och så vidare? Informanten 

menar också att man kan upptäcka elever som är ängsliga i olika matematiska situationer, om 

man är delaktig eller om man drar sig undan från aktiviteter. Resultatet av detta indikerar i att 

elever som inte har ett intresse för matematik riskerar att hamna i svårigheter. Tecken som 

man enligt informanter ska vara uppmärksam på tidigt är bland annat hur eleven hanterar 

mönster, hur man hanterar antalsräkning, om man kan se en mängd, om man kan se hur man 

grupperar antalet stenar eller annat material.  

Utifrån informanternas svar kan man tyda olika mönster hos elever i matematiksvårigheter, 

som kan härledas till fyra olika kvalitativa skillnader. Den första gruppen elever är de som 

anses sakna strategier för att lösa matematiska problem. Den andra kvalitativa skillnaden 

kopplas till de kognitiva förmågorna: minnet, hur eleven hanterar mönster samt en oförmåga 

att samla och lagra information. Ett tredje synsätt är att matematiksvårigheter kan hänga ihop 

med läs – och skrivsvårigheter. Den sista kvalitativa skillnaden har med elevers personlighet 

att göra, om eleven är ängslig, drar sig undan aktiviteter eller inte visar ett intresse för 

matematik. 

 

5.2 Hur matematiksvårigheter upptäcks 

Olika sätt beskrivs av informanterna hur man upptäcker barn i matematiksvårigheter, man kan 

se tre olika tillvägagångssätt. Ett sätt som beskrivs av informanter är att information och 

dokumentation från tidigare lärare följer med eleverna i årskurserna.  

Eftersom jag är på mellanstadiet så får ju jag ifrån andra lärare. I vissa fall fungerar detta 

samarbetet bra och i vissa fall skulle det kunna vara bättre. Åtgärdsprogrammen är ju inte heller 

den bästa dokumentationen för hur man har jobbat, för den är ju inte så detaljerad, och det är ju 

detaljerna man behöver (L2).  

Om samarbetet fungerar som det ska så är det en fördel att tidigare lärare kan föra vidare 

information kring elever och då särskilt de elever som är i behov av extra stöd. Informanterna 

ger olika exempel på sätt att upptäcka elever i svårigheter. Ett tecken som en informant 

beskriver är att elever inte klarar saker tillräckligt snabbt, att elever räknar för långsamt. Ett 

andra sätt som informanterna förklarar är man upptäcker att elever fortsätter räkna på 

fingrarna och inte automatiserar räknesätten. Tredje aspekten som lärarna beskriver hur de 

upptäcker barn i matematiksvårigheter är genom olika diagnostest som görs i skolan. I den 
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ena kommunen rekommenderar McIntosh testen till en del skolor, som görs varje år och kan 

på så sätt hjälpa lärare att upptäcka dessa elever. Även den andra kommunen valt att använda 

McIntosh som testbank och där finns exempel på elever som testas väldigt tidigt, redan i 

förskoleklass. I övrigt så görs diagnoser ur matteböcker samt de nationella proven, där lärare 

beskriver att man får en klar bild av hur eleverna ligger till i ämnet. En lärare beskriver ett 

mer konkret exempel på hur man har upptäckt elever i matematiksvårigheter. 

Ja, man upptäcker ju […]. Jag har elever nu i sexan som räknar på fingrarna, det är alltså en 

förmåga att inte automatisera, eller det de kallar för sublimatisering, att se hur många det här 

är, jag behöver inte räkna, 1,2 pennor […] jag ser att det är 5 prickar på den där tärningen[...]. 

Så att inte ha förmågan att automatisera, ta hjälp av fingrar, det är ett tecken på svårigheter. Det 

är ju för fan de som sitter med tårna, ja men när fingrarna inte räcker då ser jag hur de sitter och 

räknar tårna – Ahhh, jag kapar av de, kapa bort tårna!! (L4). 

 

5.3 Förslag till åtgärder på en materiell nivå  

Alla informanter har något slags anpassat material för de elever som är i 

matematiksvårigheter, många av lärarna har själva konstruerat ett material som de tycker 

passar bra för just en enskild individ. Det uppfattas som en svårighet att följa en mattebok, 

istället så kopierar lärarna upp egna häften och styr på så sätt undervisningen helt och hållet. 

Dels så har vissa elever andra böcker, lärarna försöker använda mer konkret material med de 

elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Att individanpassa material menar 

informanterna tar extra tid utanför lektionstid, men sparar tid på lektionerna då det underlättar 

arbetet för eleven. Många av eleverna klarar inte av att jobba i matteboken med ett räknehäfte 

på sidan om, som de andra, utan behöver möjlighet att få skriva direkt i boken, alternativt på 

ett löst blad. Den stora utmaningen för dessa elever är att ha uppgiften i en bok och skriva 

svaret i en annan bok, så något som är till hjälp för de eleverna är att de får skriva direkt under 

uppgiften.  

När det har varit elever som inte har kunnat räkna ifall de inte har haft talet på samma papper 

som de ska räkna på, då har jag ju klippt och klistrat så att eleven har fått det. Men det behöver 

jag ju inte med det här läromedlet nu när det finns (L3).  

Det är fler informanter som har stött på problematiken med att elever i matematiksvårigheter 

behöver en mattebok att skriva i, en så kallad fyll-i bok.  

Eh ja, alltså bara den här lilla grejen med att de får skriva direkt i boken gör ju att vissa elever 

klarar av att räkna, alltså det är ju helt sjukt vad det kan vara svårt att läsa i en bok och skriva i 

en annan (L3).  
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En del av lärarna delar ut olika slags ”lathundar” till eleverna, exempelvis 

multiplikationstabellerna, då menar man att fokus hamnar på rätt ställe, att man kan fokusera 

specifikt på uppgiften och mindre på att lösa multiplikationstalen. Informanterna lägger upp 

undervisningen väldigt mycket efter elevernas olika behov, därför ser undervisningen olika ut.  

Så jag har ju valt ut uppgifter åt henne, så att hon får känna att hon lyckas, för det är jätteviktigt 

att hon verkligen känner sig bra på matte (L1).  

Något som alla informanter gör är att de konstruerar eget material anpassat efter eleven, 

kopierar upp häften och styr helt enkelt själva över vilka uppgifter som passar vilka elever. 

Alternativt att lärarna väljer vilka sidor eller uppgifter i matteboken som är lämpliga för 

eleven att göra. Materialet anpassas till klassen och till vissa elever tas uppgifter bort eller 

läggs till. Svårigheter som en informant har uppmärksammat har varit inkluderingen av elever 

i behov av extra stöd, anpassat material har gjort att elever har känt sig annorlunda och inte 

inkluderade i samma undervisning som de andra. Där har man försökt hittat material som är 

liknande det material som resten av klassen arbetar med. 

 

5.4 Åtgärder på en social nivå 

Att arbeta helt utan mattebok och jobba mer laborativt är det några av lärarna som 

förespråkar.  

Jag la ju bort matteboken för x-antal år sedan och sen har jag försökt använda mig av 

matteboken ibland, men det passar inte riktigt mig, jag har jättesvårt att jobba med en bok, att 

sätta mig in i, vad är det de ska förklara nu, jaha är det den här metoden vi ska förklara nu (L3).  

Att jobba undersökande, att använda sig av olika spel, problemlösningsuppgifter samt att 

arbeta i grupp eller i par menar några av informanterna kan vara till stor hjälp för elever i 

matematiksvårigheter, men även för andra elever. En lärare beskriver att hen jobbar mycket 

med begrepp och det gör de på lite olika sätt, spelar mycket spel, kör frågesportprogrammet 

kahoot och försöker att variera arbetssätt. Ett arbetssätt som några av informanterna 

förespråkar är att arbeta mycket konkret och försöka leka in den mesta kunskapen. 

Rutinuppgifter beskrivs att det görs emellanåt för att se vart man är och vart man ska 

någonstans.  

En annan strategi har varit att placera alla svagare elever vid ett och samma bord så att läraren 

har möjlighet att hjälpa alla svagare elever på samma gång. Förberedelserna innan lektionen 

anses väldigt viktiga för att undvika onödiga frågor och funderingar under lektionstid. En 
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informant belyser vikten av att läraren måste vara medveten om hur man arbetar, vad man vill 

att eleverna ska lära sig, att man har tydliga mål. Om man ska arbeta med konkret material så 

menar L6 att:  

Man inte bara kan slänga åt eleverna klossar och liknande saker också är det konkret, man måste 

hela tiden undervisa och man måste hela tiden veta, varför gör jag det här? (L6).  

Alla informanter är eniga om att deras förutsättningar hade kunnat förbättras på ett eller annat 

sätt. En informant beskriver problematiken med att hitta den perfekta nivån på svårighetsgrad 

på lektionen. Om svårighetsgraden är på rätt nivå så känner läraren att hen räcker till för alla 

elever, men blir det ett nytt område eller för svåra uppgifter så räcker inte läraren till. Tidsbrist 

och en känsla av att inte räcka till för alla elever beskriver lärarna är en brist i deras 

undervisning. På en del skolor finns möjligheter att göra allt som lärarna önskar, men tiden 

räcker inte till. 

Det finns elever som behöver extra stöd och att arbeta enskilt med elever är en omöjlighet i ett 

klassrum där flera elever behöver hjälp berättar en informant. Ingen av lärarna har tillgång till 

någon extra resurs i klassrummet. På de skolor där det finns speciallärare eller specialpedagog 

plockar man ut enstaka elever som får gå till ett annat klassrum och arbeta tillsammans med 

specialläraren. En av lärarna förklarar att det inte bara är på grund av matematiksvårigheter 

som en del elever får extra stöd, det kan också ha och göra med att eleven har andra 

svårigheter som gör att hen inte klarar av att arbeta i klassrummet. På en annan skola arbetar 

man med intensivmatte för elever i behov av extra stöd.  

Beroende på vart problematiken sitter så kan det ge väldigt god effekt. Medan på andra där det 

inte riktigt bara handlar om matematiksvårigheter så ser vi att intensivundervisning inte alls ger 

samma effekt (L6). 

	

5.5 Lärarnas syn på varför elever hamnar i matematiksvårigheter 

En lärare beskriver att matematiksvårigheter kan hänga ihop med att eleven inte tror på sig 

själv, att man inte vågar och på så sätt blir väldigt osäker. Hen ser även en koppling mellan 

läs- och skrivsvårigheter eller i vissa fall ihopkopplat med någon diagnos. Andra lärare är 

också eniga om att en elev som hamnar efter har svårt att ”hitta” tillbaka och då är lärarens 

roll viktig. Det gäller att vara uppmärksam och upptäcka dessa elever och tidigt sätta in de 

åtgärder som behövs. En informant är tydlig med att det kan finnas brister i undervisningen 

som påverkar elevers inlärning.  
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Ska man vara jättetaskig, så kan man ju säga att de flesta matematiksvårigheter de hamnar ju i 

gruppen av att man har fått för dålig matematikundervisning (L6).  

Alternativt att man räknar uppgifter i matteboken, men sen vet man inte vad man egentligen 

har gjort och ändå går man vidare och missar då viktig grundkunskap. En lärare belyser vikten 

av att eleven får rätt feedback på rätt saker och att man har en kommunikation och en bra 

dialog med elevens föräldrar för att kunna stötta eleven både hemifrån och på skolan. En dålig 

miljö har alltid en negativ påverkan på barns utveckling. I enighet med Klingberg (2011) som 

förklarar att bristen på kontakt med föräldrar och bristen på stimulans hemifrån är två 

komponenter som kan ha betydelse för barnets uppväxt och utveckling. Något som är en 

annan återkommande orsak som beskrivs av dessa lärare är brister i undervisningen, att 

läraren är en bidragande orsak till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Exempelvis om 

en lärare är stressade, inte stannar upp och upptäcker dessa elever eller om man följer ett 

läromedel så strikt att man inte uppfattar dessa svårigheter. Undervisningen ska enligt en 

informant vara engagerad, lustfylld och motiverande. 

Jag skulle vilja säga en av anledningarna kan vara att det är ju äldre barnen blir desto mer bok 

jobb blir det. När man går i ettan och säkert en stor del i tvåan så är det mycket konkret material, 

att man leker in kunskapen på olika sätt. Också kommer man i trean också är det nationella prov 

och redan då, jag skulle tro att det är såhär, i trean på hösten så blir man väldigt inkörd på det här 

med boken, också hamnar man efter, för att man har kanske inte det drivet eller man har inte den 

erfarenheten heller, att jobba i en bok. Också är det mycket bok jobb också hamnar man efter 

och till slut så sitter man ju där i en svårighet. För att man inte hänger med (L2).  

 

5.6 Orsaker till att inte upptäcka elever i matematiksvårigheter 

Två av lärarna beskriver situationer där elever i svårigheter lätt kan försvinna i mängden, 

antingen på grund av att läraren är ouppmärksam eller så är eleven duktig på att glida undan. 

Vissa elever kan exempelvis skriva av sina kompisar eller kolla i facit och på sätt ”fuska” sig 

igenom matematiken. Tysta elever som hittar en strategi för att smita undan är svåra att 

upptäcka i större grupper, menar informanterna. Andra menar att det är svårt att upptäcka 

dessa elever om man håller sig för mycket till boken och inte gör någon slags uppföljning på 

eleverna. Man rättar i boken och sedan upptäcker man att det här behärskar inte eleven, men 

man gör ingenting mer än att gå vidare. Om man som lärare inte gör de rekommenderade 

testerna som till exempel McIntosh eller diamantdiagnoserna är det större risk att man missar 

dessa elever, anser lärarna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Sjöberg (2006) att det 

anses problematiskt att enbart förlita sig på diagnoser och prov för att utvärdera elevers 
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kunskaper. Han diskuterar vikten av att kommunikation ska vara en del av utvärderingen av 

elever. Flera av lärarna är eniga om att en del elever är duktiga på att mörka sina svårigheter. 

De elever som inte har förstått att det är för deras bästa som det är bra att be om hjälp. Men en 

informant menar på att det ska ju inte fungera så.  

Alltså vi måste ju ha ett så pass tydligt kontrollsystem att barnen inte ska kunna mörka vad de 

kan och inte kan. Och jag tycker ju om t.ex. nationella proven, för att är det så att man, det kan 

ju faktiskt vara så att man inte har upptäckt någon elev i svårigheter, men de här nationella 

proven brukar vara så pass omfattande att där kommer det fram (L3). 

En lärare förklarar att om man har en levande, dynamisk undervisning där man går runt och 

ser alla elever, man gör enkla korta test och så vidare, så har man ganska bra koll på eleverna. 

Men om man inte tar sig den tiden är det lätt att elever hamnar i skymundan. En lärare hävdar 

att det har med dig som lärare att göra, om du är orutinerad eller okunnig så kan du ha svårt 

att upptäcka svårigheterna och ännu svårare att veta varför de uppstår. 

 

5.7 Att upptäcka elever tidigt 

Alla lärare är överens om att det är bättre desto tidigare man upptäcker elever i 

matematiksvårigheter, gärna på lågstadiet eller till och med tidigare än så.  

Det är tufft och när man kommer upp i sexan och ska räkna procenträkning också har man inte 

klart för sig […] Då blir det så himla mycket som ramlar över en helt plötsligt, som man borde 

ha kunnat, grundkunskaperna är ju otroligt viktiga. Därför är det ju bra den här 

lågstadiesatsningen som de kör nu, den är ju jättebra tycker ja, att man kan upptäcka och 

kartlägga eleverna tidigt (L1). 

Ju mer dokumentation det finns kring elever, desto bättre menar lärarna. Det blir enklare för 

den lärare som tar över att följa upp och fortsätta pågående arbete. Intensivundervisning har 

getts redan i årskurs två på en av skolorna och lärarna har samma åsikter om att åtgärder ska 

sättas in tidigt för det är där grunden läggs. Det finns alltså ingen anledning att vänta menar 

lärarna. När eleverna ska gå från det konkreta till det abstrakta så måste det få ta en stund, 

förklarar en informant. 

Det kan man ju se hos vissa barn, att innan de börjar skolan, när de går i förskolan så kan de ju 

ha full koll på vad vi kallar matte, subtraktion till exempel, om jag har fem kulor och ger dig tre 

då har jag två klar, det fattar de, det kan de fatta när de är fyra år, har inga problem alls och 

förstå. Så ska de till skolan också får de en mattebok också blir det liksom på en helt annan nivå, 

det är klart att det är svårt och då måste man ju utveckla undervisningen så att man förstår (L6). 
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5.8 Övriga tips och idéer till lärare 

En lärare tipsar om att låta eleverna jobba mycket tillsammans, att resonera matte, att gå runt 

och prata i små grupper, att man som lärare pratar matte med eleverna så att de får förklara 

med ord hur de har tänkt. Ur ett sociokulturellt perspektiv betonas tydligt detta samband 

mellan tänkande och kommunikation, där tänkandet inte är en ”privat” aktivitet, utan 

någonting som vi deltar i tillsammans med andra, vilket kräver engagemang (Säljö, 2010). En 

annan lärare belyser att vi måste använda begreppen inom matematiken.  

Och det kan man använda redan tidigt, begrepp och samband, och in i vardagen, viktigt, viktigt. 

Det är bara så att vi måste vi få in det, och det handlar om ledaren i klassrummet och det handlar 

om dina kunskaper och det handlar om att vara nyfiken, ha ambition om att dina elever ska bli 

jätteduktiga i matte (L5). 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Ett problem som kan uppstå med den valda metoden är att hitta frivilliga informanter som kan 

ställa upp i en intervju. Jag vände mig till rektorer som i sin tur kontaktade matematiklärare på 

skolan. I detta fall hade det kanske varit gynnsamt att ha en personlig kontakt med lärare på 

skolorna, för att få fler informanter. Trots bortfall som gjorde att det blev något färre 

intervjuer än planerat så har sex stycken lärare bidragit med sina erfarenheter kring barn i 

matematiksvårigheter. Det har varit intressant att få tagit del av lärarnas egna tolkningar kring 

matematiksvårigheter och hur de arbetar i klassrummet för att stötta dessa elever. Intervjuerna 

resulterade i många intresseväckande svar, men ytterligare intervjuer hade varit fördelaktigt 

för undersökningens resultat. Det var glädjande att höra hur lärarna tog sig an dessa elever 

och det hade varit intressant att göra klassrumsobservationer hos informanterna, för ytterligare 

insyn i deras undervisningssätt. Det fanns inte någon möjlighet för mig att göra ett urval bland 

de lärare som tackade ja. Metoden kan ha påverkat antalet informanter med tanke på att de 

som tackade ja var lärare med lång erfarenhet, minst 15 år, vilket kan ha bidragit till att de 

kände sig trygga att ställa upp i en intervju.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Min uppfattning är att matematiksvårigheter är ett stort problem i våra skolor och drabbar 

alltför många elever. Under tiden jag har varit ute i skolan har jag haft elever som gått till 

speciallärare under mattelektionerna, eller som arbetat med specialanpassade läromedel. 

Dessa elever har haft uppmärksammade matematiksvårigheter och har med hjälp av det extra 

stöd de fått visat på en positiv utveckling. Men det finns ett flertal elever som är i behov av 

extra stöd och som inte får samma möjligheter. Vilka resurser finns det för dessa elever att 

tillgå i klassrummet? Det är skillnad på att vara medveten om att dessa problem existerar och 

att faktiskt veta vad de kräver för åtgärder. Sett utifrån Skollagens riktlinjer (Skollagen 

2010:800) som talar för att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd och ta hänsyn till varje elevs individuella behov så visar resultatet att 

informanterna gör ett gediget arbete för dessa elever. I enlighet med Persson (2012) så 

anpassas undervisningen efter varje elevs behov på ett sätt som i vissa fall är utöver lärarens 

arbetsuppgifter. McIntosh (2008) menar att lärare kan planera sin undervisning på ett sätt så 

att elevers svårigheter förebyggs, vilket informanterna definitivt gör. Att intervjua fler lärare 

hade gett en bredare bild av hur lärare arbetar. Tittar man enbart på de lärare som deltog i 
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undersökningen, så har elever i matematiksvårigheter sett ur ett relationellt perspektiv stora 

möjligheter att hjälpas ur sina svårigheter. Ett bekymmer som framkommit är dessvärre att 

lärarna inte har den tid som egentligen skulle krävas för rätt anpassning till dessa elever. 

Dessa så kallade SUM- elever existerar i varje informants klass, men begreppet SUM-elever 

används inte av informanterna. Det finns ingen tydlig gräns vad jag kan se, mellan det 

kategoriska och det relationella perspektivet hos informanterna, en elev i 

matematiksvårigheter är likaså en elev med matematiksvårigheter. Skillnaden kan vara 

avgörande beroende på vilken åtgärd som bör sättas in. Däremot så anser en del informanter 

att matematiksvårigheter i många fall kan uppstå på grund av brister i undervisningen. De 

påstår då, precis som Sjöberg (2006) att åtgärder från skolans sida skulle kunna påverka 

elevens möjlighet att ta sig ur sina svårigheter och likaledes orsaka att elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Många av informanterna tar upp vikten av en grundläggande 

matematikundervisning och några av informanterna resonerar kring betydelsen av att eleverna 

lär sig matematiska begrepp. Grundläggande matematiska kunskaper menar informanterna 

innefattar elevers automatisering av de olika räknesätten samt användning av olika strategier 

för att lösa matematiska problem. Deras antagande överensstämmer med Lundberg & Sterner 

(2006), som beskriver att automatiserade funktioner är viktiga i matematiken. En elev som har 

problem med att automatisera kognitiva operationer riskerar att få svårigheter med både 

läsning och räkning. Informanterna berättar om olika åtgärder de använder sig av för att hjälpa 

elever ur sina svårigheter, bland annat elever som har missat viktiga delar av den 

grundläggande matematiken. Det sättet som informanterna är eniga om ska vara mest effektivt 

för dessa elever är den konkreta, laborativa undervisningen som sedan så småningom kan 

övergå till den abstrakta fasen där det matematiska symbolspråket används. När eleverna 

arbetar muntligt i kombination med att använda laborativt material ges det möjlighet att 

använda flera sinnen. Detta menar Lundberg & Sterner (2006) kan underlätta lärandet och 

bidra till att matematiska begrepp och idéer blir mer begripliga. 

Informanterna beskriver olika sätt att upptäcka elever i matematiksvårigheter, men det 

vanligaste sättet är att lärare från tidigare årskurs lämnar över information och dokumentation 

kring eleven, och då särskilt för elever i behov av extra stöd. Utifrån informanternas svar går 

det att tolka att det är en fördel att arbeta på mellanstadiet, att det sker mycket kartläggning 

när eleverna går i årskurs tre som följer med eleverna upp till fjärdeklass. Vid gott samarbete 

menar informanter att det finns dokumentation som kan hjälpa dem att sätta sig in i elevers 

olika individuella behov. Frågan är hur mycket av den informationen som fortfarande är 



27	
	

aktuell om det är så som Klingberg (2011) beskriver, att det sker en enorm ökning av 

arbetsminneskapaciteten under hela barndomen, även långt upp tonåren. Informanterna ansåg 

att mesta delen av informationen kom från tidigare lärare, men de samlade även själva 

information kring eleverna under lektionstid och med hjälp av interaktion med varje enskild 

individ. Jag håller med Adler (2005) om betydelsen av att identifiera särskilda 

utbildningsbehov hos elever och att den processen bör sker oavsett tidigare dokumentation.  

 

6.3 Sammanfattning	

- Elever i matematiksvårigheter får varierande stöd ute i skolorna. 

- Olika artefakter verkar skapa gynnsammare förutsättningar för elever i 

matematiksvårigheter. 

- Det finns inga generella åtgärder som används för barn i matematiksvårigheter, 

åtgärder varierar och individanpassas. 

-  Bristande kunskap hos lärarna kring skillnader mellan det kategoriska och det 

relationella perspektivet. 

- Det finns olika mönster hos elever i matematiksvårigheter, som här härleds till fyra 

olika kvalitativa skillnader. Den första gruppen elever är de som anses sakna strategier 

för att lösa matematiska problem. Den andra kvalitativa skillnaden kopplas till de 

kognitiva förmågorna: minnet, hur eleven hanterar mönster samt en oförmåga att 

samla och lagra information. Ett tredje synsätt är att matematiksvårigheter kan hänga 

ihop med läs – och skrivsvårigheter. Den sista kvalitativa skillnaden har med elevers 

personlighet att göra, om eleven är ängslig, drar sig undan aktiviteter eller inte visar ett 

intresse för matematik.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Samtliga informanter är eniga om att matematikundervisning inte enbart ska utformas efter 

olika läromedel. Min uppfattning är att lärarna försöker variera undervisningssätt och använda 

mycket konkret material. Som en informant uttryckte sig under en intervju ”Jag jobbar 

mycket konkret och mycket att man ska leka in den mesta kunskapen” (L2). Ytterligare ett 

intressant forskningsområde skulle vara att undersöka huruvida barn i matematiksvårigheter 

blir hjälpta av att arbeta med mer konkret material, om olika artefakter och ”lek” i 
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undervisningen kan sättas in som åtgärd för elever i matematiksvårigheter? Och hur ska man 

definiera begreppet ”lek”, hur mycket leker man i årskurs 4–6? Vad uppfattar lärare som lek 

och hur ser elever på synsättet att leka in kunskap? 
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7 Slutsats 
 
I undersökningen har det framkommit att samtliga informanter uppfattar 

matematiksvårigheter som ett komplext och svårdefinierat problem. De anser att i varje klass 

finns det ett antal elever som är i någon form av matematiksvårighet. Alla informanter är 

överens om att en elev i matematiksvårigheter inte har automatiserat de olika räknesätten, det 

kan handla om att eleven inte har strategier för att lösa olika matematiska problem eller så kan 

det hänga ihop med minnet, att eleven inte kommer ihåg grundläggande kunskaper. 

Informanterna är inte säkra på hur de på bästa möjliga sätt kan hjälpa elever ur sina 

svårigheter, men de har alla idéer och förslag till förbättring. Informanterna står eniga 

tillsammans med Lundberg och Sterner (2006) att när det gäller undervisning av elever i 

svårigheter så ställs speciella krav på undervisningen. Gemensamt för alla informanter var att 

de upptäcker barn i matematiksvårigheter genom observationer och samtal under lektionstid. 

Ingen lärare påstod att svårigheter visade sig endast vid provresultat. Några av informanterna 

hade bra erfarenheter av att information skickades med från tidigare lärare, där 

dokumentationen kring elever används för att sätta in tidiga åtgärder. Den vanligaste åtgärden 

hos informanterna överlag var att man först kartlägger specifikt vilka delar i matematiken som 

eleven har problem med och utifrån det lägga upp undervisningen efter individens speciella 

behov. Vanligaste undervisningsformen för dessa elever var sammanfattningsvis att arbeta 

med konkret material för att ge eleven en tydligare bild av matematiken. Att skapa en 

varierande undervisning där eleverna får lära genom lek och samtal har enligt informanterna 

setts som positivt för elevers inlärning.  
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9 Bilaga 1. Intervjufrågor och intervjuguide 
 

1. Vilken årskurs undervisar du i?  

- Hur länge har du undervisat i den klassen? 

2. Hur länge har du arbetat inom grundskolan? 

3. Vad har du för eftergymnasial utbildning? 

4. Hur ser din klass ut?  

- Pojkar, flickor, etnicitet, klass och antal. 

5. Hur definierar du matematiksvårigheter? Vad är matematiksvårigheter för dig? 

6. Hur många elever i din klass anser du är i någon form av matematiksvårigheter?  

- Hur upptäckte du de?  

- Brukar du märka det tidigt, första dagen eller senare?  

- Kan du ge ett exempel? 

7. Hur upptäcker du elever i matematiksvårigheter?  

- Kan du ge exempel?  

- Kan du ge två eller tre exempel på hur du upptäckte det?  

8. Är dessa elever i behov av extra stöd i matematik?  

9. Finns det några extra resurser i klassen? 

 - Speciallärare alt. Specialpedagog?  

- Vad är deras uppgift?  

- Har de särskilda böcker?  

- Vilka?  

- Hur ofta används de?  

Har de andra hjälpmedel?  

- Vilka?  

- Hur ofta används de? (följdfrågor till fråga 9) 

- Underlättar det för dig i undervisningen?  

- På vilket sätt? 
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10. Anpassar du undervisningen för just dessa elever?  

- På vilket sätt?  

- Märker du någon skillnad? 

11. Vilken är den första åtgärden när man anar att en elev hamnat i matematiksvårigheter?  

-Vad är nästa steg?  

-  Hur går man vidare?  

- Varierar åtgärder, eller är det alltid samma? 

12. Känner du att du har rätt förutsättningar för att hjälpa dessa elever? 

 - Är det något du skulle vilja ändra på?  

 

13. Vad tror du är största anledningen till att vissa elever hamnar i matematiksvårigheter?  

- Har du några exempel?  

- Har du sett något mönster?  

 

14. Om man inte upptäcker dessa barn, vilken tror du är den största anledningen till att man inte 

upptäcker?  

- Vad kan man göra åt det?  

 

15. Anser du att det är bättre desto tidigare man kan upptäcka dessa svårigheter?  

- Varför?  

- Finns det några nackdelar?  

- Iså fall vilka?  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Tabell 2. Intervjuguide som motiverar valet av intervjufrågor 

Intervjustudie 

Intervjufrågor Motivering Analys 
 

1.   Relevant för 
information kring hur 
länge läraren har 
undervisat eleven. 

Samspelet mellan lärare och 
elev är viktigt för inlärningen 
(Säljö, 2010). 

2.    

3.  Utbildningar och 
antal verksamma år 
kan ha betydelse. 

Dysthe (1996) menar att läraren 
kan skapa goda lärmiljöer 
genom att planera 
undervisningen för ett samspel 
mellan muntliga och skriftliga 
aktiviteter som präglas av 
delaktighet och aktivitet. 

4.  Ett större antal elever 
kan göra 
individanpassningen 
svårare. Annan etnisk 
bakgrund kan påverka 
elevernas 
språkförståelse. 

I ett sociokulturellt perspektiv 
är det via kommunikation som 
lärandet sker (Säljö, 2010). 

5.  Att låta läraren själv 
definiera begreppet 
gör att resultatet blir 
intressantare att läsa. 

 

6.  Om det finns elever i 
klassen är det enklare 
att relatera, eller så 
har läraren haft elever 
i 
matematiksvårigheter 
i tidigare klasser. 

 

7.  Handlar om vilka 
åtgärder som har satts 
in för dessa elever. 

 

8.  Vilka åtgärder har 
satts in. 
 
 

 

9.  Vilka åtgärder har 
satts in. 
Specialpedagog eller 
annan resurs avgör 
om läraren kan ta 
hjälp från 
stödinsatser. 

Skollagen (2010:800) slår fast 
vid att all undervisning i 
skolväsendet ska anpassas till 
varje elevs förutsättningar och 
behov. 
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10.  En personlig bild av 
problemet, 
intressesant att veta 
om det skiljer sig från 
lärare till lärare. 

 

11.  Hur kan man som 
lärare vara extra 
uppmärksam för att 
upptäcka problemen i 
rätt tid. 

 

12.  Kartläggning som 
görs av lärare, hur går 
det till och hur 
används den vid 
senare tillfällen. 

I skolan är prov fortfarande det 
vanligaste sättet att testa elevers 
kunskaper på (Jakobsson) 

13.  Den första åtgärden 
representerar 
troligtvis den 
vanligaste. 

 

14.  Beroende på vilka 
resurser som finns på 
skolorna, beroende på 
olika intressanta 
förutsättningar. 

 

15.  Utifrån tidigare 
erfarenheter kanske 
lärare kan svara på 
varför vissa elever 
hamnar i svårigheter 
och andra inte. 
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10 Bilaga 2. Analystabell 
 
Tabell	3.	Analystabell	där	citat	från	informanter	har	sorterats	in	under	olika	kategorier	som	jag	har	valt	ut,	
utifrån	den	sociokulturella	teorin.	

	

 
  

Kategorier Citat från informant 1 Citat från informant 2 Citat från informant 

3 

Lärandet som 

process 

Ex: ”Hur ska vi utvärdera 

och försöka ha korta mål 

och långa mål och för de 

här? Vi ska försöka jobba 

så att de får ett godkänt i 

matte.” 

Ex: Sen måste man göra 

vissa rutinuppgifter på 

papper till exempel och 

sen om man ska titta vart 

ska man någonstans? Jo 

man ska hit till sexan där 

första kontrollstationen 

kommer som är ett 

nationellt prov.” 

Ex: ”Det blir ju 

väldigt formativt, för 

man kan ju se att ja 

men nu kan den det 

här, då tar jag nästa 

steg också kan den 

nästa steg, ja men då 

tar vi det här istället.” 

Artefakter Ex: ”Jag försöker ju 

använda mer konkret 

material med de här 

eleverna, pengar och 

stavar å andra grejer.” 

Ex: ” Jag jobbar mycket 

konkret och mycket att 

man ska leka in den 

mesta kunskapen.” 

Ex: ” Att man 

försöker jobba mer 

laborativt, att man har 

spel, grupparbeten, 

problemlösning, det 

blir kollektivt, det blir 

mer språkutvecklande 

också.” 

Kommunikation 

/ Interaktion 

Ex: ”Jag kan ju resonera 

med eleverna, hur löser du 

det här, hur gör du, visa för 

mig, berätta för mig hur du 

tänker när du ritar och vi 

pratar jättemycket om att 

rita figurer och gubbar och 

pengar och allt sånt där så 

att man ser framför sig.” 

Ex: ”Om vi tar i trean nu 

då, att man redan då får 

en inblick i de här 

eleverna, så att man lär 

känna de litegrann sådär 

på våren.” 

Ex: ”Så därför tycker 

jag att det är jättebra 

att man kan jobba 

ganska mycket 

tillsammans, att de 

liksom får lov att 

förklara hur de har 

tänkt, att de höra hur 

någon annan gör.” 
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Kategorier Citat från informant 4 Citat från informant 5 Citat från informant 6 

Lärandet som 

process 

Ex: ” Alltså vi tränade 

och tränade och han fick 

träna hemma ibland.” ” 

Och då måste vi backa, 

vad måste hon klara för 

att hon ska klara det här, 

ja hon måste klara det 

där först.” 

Ex: ” Det jag ser ju hur 

de har lärt sig steg för 

steg.” 

Ex: ” Man måste kunna 

gå från det konkreta till 

det abstrakta, det måste 

få ta ett litet tag.” 

Artefakter Ex: ” Vi tränar mycket 

med tärningar och 

sådär.” ”Hela tiden ha 

en levande, dynamisk 

undervisning.” 

Ex: ”Jag visar bilder, 

jag gör alltid allting så 

att det ska vara 

verklighetsnära, alltid!” 

”Konkretisera det gör 

jag hela tiden, ord, 

ramsor, tabeller, teater, 

det här praktiska.” 

Ex: ” Ska man använda 

konkret material så 

måste man ju ha en 

tanke med det.” 

Kommunikation / 

Interaktion 

Ex: ”Nu vill jag lyssna, 

berätta hur du gjorde det 

här och då kan jag 

faktiskt se, ja men 

fasiken det är ju det 

här.” ” Och om man har 

lite mer utmanande 

undervisning, man 

pratar med eleverna, 

man går runt, man har 

parövningar.” 

Ex: ”Men väldigt sällan 

med papper och pennor, 

de får bygga och 

förklara.”  ”Lyfta de 

begrepp som har med 

det här att göra, vi 

måste använda 

begreppen och prata 

matematik.” 

 

Ex: ” Och pratar man 

inte då är det jättesvårt, 

så det är någonting som 

jag tycker, att man måste 

diskutera matte, man 

måste få fundera, man 

måste få göra fel, man 

måste prova och det gör 

man ju inte om man bara 

jobbar mattebok.” 
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11 Bilaga 3. Missivbrev lärare 
 

Hej!  

Jag är en student från lärarutbildningen på Umeå Universitet som nu är inne på min sista termin och är 
i full gång med att skriva mitt examensarbete i matematik. Mitt valda ämne är barn i 
matematiksvårigheter.  

Syftet med detta arbeta är att få mer kunskap om hur lärare kan hjälpa elever i matematiksvårigheter, 
vilka resurser som finns och hur de används i undervisningen.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också i avsikt att ta 
hjälp av verksamma grundskolelärare genom intervjuer. Därmed vill jag intervjua dig, som har 
kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för mig och mitt arbete. Intervjun kommer att 
pågå mellan 30–45 minuter och jag hoppas att du på något sätt har möjlighet att delta.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 
att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du avbryta intervjun och därmed ditt 
deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
användas i forskningssyfte.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare för mer 
information.  

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar 

Hanna Harström Mejl: XXXX@XXXXXXXXX   Mobilnummer: XXX-XXXXXXX 

 

Handledare, Maria Berge Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik (NMD)  

 


