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ABSTRACT 
For many years, I have tried to understand why students end up in difficulties in mathematics. 

As a future teacher, it is extremely important to have knowledge of the various factors that 

leads to difficulties in mathematics. As a teacher it is obvious to meet the students who find 

mathematics a difficult subject, and, therefore it is necessary to have a broader knowledge of 

how to respond and support these students. According to Ahlberg, number of students with 

mathematics difficulties is increasing every year, therefore, it is important to help students and 

organize a supporting school environment that promotes and encourages learning (Ahlberg 

2001, p. 104-105). The aim of this degree project is find out, with the help of selected 

teachers, various factors that may lead to the basis for the students’ mathematics difficulties. 

The aim is also to find out how teachers work in order to support students with mathematics 

difficulties. I interviewed four trained mathematics teachers. All pedagogues have years of 

experience of teaching students with mathematics difficulties and all have had mathematics in 

their undergraduate studies. In my interviews, I used a tape recorder so that I could focus on 

questions, answers, and also be involved in as well as reflect over what was said. The results 

showed that there are various reasons for difficulties in mathematics and different ways of 

working to address student´s difficulties in mathematics. Mathematics difficulties can depend 

on emotional obstructions, a poor self-confidence, planning difficulties, a poor working 

memory, language difficulties, reading and writing difficulties and deficiencies in the 

didactical field. The result also showed that students’ difficulties can be reduced through 

dialogue, group works and a laboratory work. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
I många år har jag försökt att förstå varför elever hamnar i matematiksvårigheter. Jag har mött 

elever med en negativ inställning till matematik, elever som kände olust och obehag inför 

matematiklektionerna och dessa elever uppnådde heller inte målen i ämnet. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning upptäckte jag att det var alltför många elever som hade 

matematiksvårigheter. En del elever upplevde att orden i matematikuppgifterna var 

svårbegripliga och påstod att de var för dumma för att förstå, medan andra elever tyckte att 

matematik var ett tråkigt ämne eftersom de hade svårigheter med att översätta innehållet i 

matematikuppgifterna till symbolspråket.  

Som blivande lärare är det oerhört viktigt att ha kunskap om olika faktorer som kan orsaka 

matematiksvårigheter. Man kommer säkerligen möta elever som upplever att matematik är ett 

svårt ämne och därför är det nödvändigt att man har en vidgad vetskap om hur man kan 

bemöta och stödja dessa elever. Varje elev har rätt att få utveckla en positiv inställning och 

förhållningssätt till matematik och det är bl.a. pedagogens ansvar att stödja eleven i sin 

utveckling i ämnet, och med ett positivt förhållningssätt ökar dessa möjligheter.  

Med denna studie vill jag därför undersöka hur pedagoger i grundskolans tidigare skolår 

arbetar för att hjälpa elever med matematiksvårigheter och vilka faktorer som enligt 

pedagogerna kan bidra till att elever får matematiksvårigheter.  

Men vad menas egentligen med att ha svårigheter och vad beror matematiksvårigheter på? 

Malmer menar att det är ett relativt begrepp beroende på vilka förväntningar och krav som 

finns angivna. I skolans värld anses en elev ha inlärningssvårigheter då eleven inte uppnår 

målen (Malmer 1999, s. 79). Vidare hävdar Malmer att det är alltför många elever som i 

samband med undervisningen får matematiksvårigheter (Malmer 2002, s. 80). Ahlberg 

understryker att enligt Skolverket (1999) ökar antalet elever med matematiksvårigheter för 

varje år. Detta är enligt Ahlberg ett problem för samhället och den enskilde eleven, därför är 

det angeläget att stödja dessa elever i sitt lärande och därtill anordna en skolmiljö som främjar 

och uppmuntrar till lärande (Ahlberg 2001, s. 104–105). Utifrån mina egna erfarenheter kan 

jag konstatera att det finns pedagoger som låter läroboken styra innehållet i undervisningen. 

Och Ahlberg hävdar att en läroboksbunden undervisning kan distansera elever från den 

praktiska användningen av matematik och detta leder inte till en ökad förståelse av 

matematiska begrepp (Ahlberg 2000, s. 22). Malmer menar att undervisningen bör planeras 

utifrån elevernas förutsättningar. Detta betyder att innehållet i undervisningen bör inrymma 
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tillfällen till nya upptäckter. Pedagogen bör dessutom bidra med uppgifter som eleverna har 

förutsättningar att klara av. Annars kan en elev med t.ex. ett dåligt självförtroende drabbas 

negativt och detta kan missgynna eleven i sitt lärande (Malmer 2002, s. 16).  

I läroplanen 94 står det ingenting om matematiksvårigheter men däremot så står det att alla 

som arbetar i skolan skall ”uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” och ” 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lärarens handbok 

2008, s. 45). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att undervisningen skall 

anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Skolan har ett ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen för utbildningen och därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla eftersom elevernas svårigheter kan se olika ut (Lärarens handbok 2008, s. 36).  

 

Under mål att sträva mot står det att skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att 

eleven:   

- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande 

(Skolverket, 2008, Grundskolans kursplaner och betygskriterier, s. 26).  

Enligt läroplanen skall pedagogen följa dessa riktlinjer:  

 Stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 
 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

 Organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är 

meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt (Lärarens handbok 

2008, s. 45). 

Jag anser att det är oerhört viktigt att möta elever där de befinner sig och skapa möjligheter 

utifrån deras förutsättningar samt att skapa en god miljö för utveckling och lärande. I Lärarens 

handbok står det att skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som skall 

ge elever trygghet och vilja och lust att lära sig. Skolan har även ett ansvar att utveckla 

elevernas personliga trygghet och självkänsla. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.” (Lärarens handbok, 2008: 39). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av de utvalda pedagogerna belysa olika faktorer 

som kan ligga till grund för elevers matematiksvårigheter. Jag vill förvärva kunskap om vilket 

eller vilka arbetssätt pedagoger i grundskolans tidigare skolår utgår från för att stödja elever 

med matematiksvårigheter. 

Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: 

• Vilka orsaker kan enligt de utvalda pedagogerna bidra till att en elev är i 

matematiksvårigheter? 

• Vilka olika arbetssätt använder pedagoger i sin undervisning för att stödja elever med 

matematiksvårigheter? 
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1.2 Begreppsförklaring 
Matematiksvårigheter: 

Malmer betonar att svårigheter är ett relativt begrepp beroende på de krav och förväntningar 

som finns angivna. I skolan finns kraven och förväntningarna angivna i styrdokumentens 

uppställda mål. En elev som inte når upp till de uppställda målen anses ha 

inlärningssvårigheter i skolan. Svårigheterna kan variera och hjälpinsatserna måste därför 

anpassas efter varje individ (Malmer 1999, s. 79-80).  

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är lärande eftersom jag bl.a. vill söka svar på 

hur pedagoger arbetar för att hjälpa elever med matematiksvårigheter. Jag avser att beskriva 

Piaget och Vygotskijs syn på lärandet eftersom deras teorier har betytt mycket för vår tids 

pedagogik. Jean Piaget representerar det kognitiva perspektivet och Lev s. Vygotskij 

representerar det sociokulturella perspektivet. 

 

2.1 Jean Piagets syn på lärandet 
Schweizaren Jean Piaget representerade det kognitiva perspektivet. Piaget anser enligt Hwang 

och Nilsson att en aktiv nyfikenhet utgör kärnan i intelligensen och genom handlingar växer 

en kunskapsmedvetenhet fram (Hwang & Nilsson 2003, s. 48).   

Piaget har enligt Säljö, haft ett inflytande på synen på undervisningen och hur undervisningen 

bör formas (Säljö 2000, s. 49). Säljö skriver att i Piagets skrifter gavs idéer till olika 

aktiviteter som barn bör tillges för utveckling. Det kunde handla om att låta barnen vara 

aktiva, arbeta laborativt, upptäcka saker på egen hand och låta nyfikenheten styra barnet till 

lärandet. En traditionell undervisning och vuxnas inflytande i barnens aktiviteter tycktes vara 

störande element som kunde motverka barnets självständiga utveckling. En undervisning med 

enbart verbala abstraktioner var motsatsen till en konkret och självstyrd verksamhet där 

barnen fick möjligheter till att själva utforska världen. Säljö väljer att citera Piaget och menar 

att i Piagets sammanfattningar av sin teori kunde han uttrycka sig på följande sätt ”Vad man 

önskar är att lärarna skulle upphöra med att föreläsa och istället stimulera elevernas egna 

undersökningar och deras egna ansträngningar.” (Säljö 2000, s. 58). För att barn skall kunna 
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lära sig så menar Piaget enligt Säljö, att barn måste vara aktiva och få möjligheter till att göra 

egna fysiska och intellektuella erfarenheter (Sälsjö 2000, s. 61). Piaget hävdar även enligt 

Arfwedson, att barn konstruerar sin egen kunskap genom handlingar. Det finns ingen mening 

med att lära ett barn något som det inte är moget för. Den piagetska lärarens roll blir stödjande 

i arbetet med yngre barn. Piaget hävdar enligt Arfwedson att ”Hon kan tillhandahålla 

material och arrangera situationer för barns manipulation med olika föremål, men hon kan 

inte lära dem något.” (Arfwedson 2004, s. 24) 

 

2.2 Lev s. Vygotskijs syn på lärandet 
Det sociokulturella perspektivet har en tydlig koppling till den ryske psykologen Lev s. 

Vygotskys idéer (Säljö 2000, s. 48). Säljö hävdar att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och mänskligt tänkande/handlande intresserar man sig för hur individer och grupper tillägnar 

sig kognitiva resurser. I ett sådant perspektiv är samspelet mellan kollektiv och en individ i 

fokus (Säljö 2000, s. 18). Dysthe anser även att ”Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikativa processer förutsättningar för människans lärande och utveckling.” (Dysthe 

2003: 48). Barnet får kunskaper och färdigheter genom att samtala, lyssna och medverka med 

andra (Dysthe 2003, s. 48). Säljö anser att det är genom kommunikation mellan individer som 

barnet blir delaktig i hur människor omkring sig uppfattar saker och ting (Säljö 2000, s. 67). 

Vygotskij anser enligt Lindqvist, att kunskap skapas i en social interaktion med andra och inte 

individuellt (Lindqvist 1999, s. 133). Vygotskij menar enligt Dysthe, att ett barns utveckling 

sker på två plan, först på det sociala planet och sedan på det inre planet. Vygotskij hävdar att 

funktioner som språk, begreppsbildning, skrivande och räkning har sitt upphov i social 

aktivitet som sedan befästs hos individen i ett inre samtal. Tänkandet utvecklas alltså från 

samtal med andra till inre samtal eller till en inre dialog (Dysthe 2003, s. 78).  Dysthe menar 

att ”På så sätt är individens tänkande kommunikationsformer som individen har mött, tagit till 

sig och sedan använder som resurs i kommande situationer.” (Dysthe 2003, s. 49). Inom det 

sociokulturella perspektivet är samarbete och interaktion avgörande för individens utveckling 

och lärande (Dysthe 2003, s. 41). Vygotskij menar enligt Dysthe att ”Det som barnet kan 

göra nu med assistans kommer det senare att kunna göra ensam.” (Dysthe 2003, s. 81).  
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2.3 Orsaker till matematiksvårigheter  

 

2.3.1 Känslomässiga blockeringar, självförtroende och motivation  

Adler anser att känslomässiga blockeringar kan leda till att eleven befäster upplevelser av 

misslyckanden i lärandet. Känslomässiga blockeringarna orsakar en minskad lust och 

motivation i allt lärande (Adler 2007: 37). Adler skriver om Pseudo- dyskalkyli som 

kännetecknas av elever med känslomässiga blockeringar. De kan ha övertygat sig själva om 

att de inte är tillräckligt begåvade för att lyckas i ämnet och det finns en stor övervikt av 

flickor som misslyckas. Flickorna kan drabbas av pojkarnas negativa kommentarer därför 

vågar de inte när pojkarna finns med i undervisningen. Eleverna i denna grupp kan få hjälp 

genom ett enskilt samtal med pedagogen (Adler 2001, s. 29). Adler hävdar även att om eleven 

har haft många misslyckanden i matematiken så kan detta bli en vana framöver. Man 

förväntar sig nya misslyckanden och man kan då bli van vid att uppfatta sig själv som en 

person som man inte kan räkna med (Adler 2007, s. 37). Ahlberg anser att ”Bristande tilltro 

till den egna matematiska förmågan kan orsaka känslor av underlägsenhet och 

misslyckande.” (Ahlberg 2000, s. 19).  

Magne hävdar att en god motivation och ett realistiskt självförtroende kan vara de viktigaste 

förutsättningarna för framgång i matematikinlärningen (Magne 1998, s. 74). Magne hävdar att 

elevens självförtroende och inre motivation för matematik kan påverkas av elevens 

misslyckanden i matematik. Är förmågan svag hjälper inte en stark motivation hur långt som 

helst, därför når inte elever långt i matematik. Magne anser att ”Möts eleven av uppgifter som 

inte går att lösa sjunker självförtroendet och motivationen. Eleven som inte tror på sin egen 

förmåga mister motivationen. Arbetslusten sjunker.” (Magne 1998, s. 73). 

 

2.3.2 Brister i det didaktiska området 

Malmer anser att olämplig pedagogik kan orsaka att elever får matematiksvårigheter. Det kan 

bero på att undervisningen har en hög abstraktionsnivå och på att eleverna inte får tillräckligt 

med tid eller stöd för att lära sig grundläggande begrepp (Malmer 1999, s. 86). Magne anser 

att matematiksvårigheter uppstår då de abstrakta delarna i matematiken införs. Han menar 

även att svårigheterna uppkommer då man ovarsamt påbörjar ett nytt moment i matematik 

som kräver en abstraktionsförmåga men där eleverna inte hunnit få tillräckligt med 

bakgrundserfarenhet från det gamla momentet. Detta är ett fel i undervisningen och inte hos 
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eleverna eller matematiken i sig (Magne 1998, s. 86). Adler och Malmer anser att 

matematikundervisningen hittills har dominerats av elevernas tysta räkning och lärarens 

genomgångar (Adler & Malmer 1996, s. 53). Och detta kan enligt, Ahlberg, bidra till att en 

läroboksbunden undervisning kan distansera elever från den praktiska användningen av 

matematik och detta kan missgynna elevernas förståelse av matematiska begrepp (Ahlberg 

2000, s. 22).  

 

2.3.3 Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik 

I myndigheten för skolutveckling står det att matematikuppgifter ställer krav på elevernas 

läsförståelse. Det kan vara begrepp eller meningsbyggnader som kan upplevas komplicerade 

och obegripliga. Ett enda ord i texten kan vara avgörande för att förstå betydelsen i en 

matematikuppgift (I myndigheten för skolutveckling 2007, s. 39). Även Magne anser att det är 

en självklarhet att elever med lässvårigheter har svårt att förstå textuppgifter i matematik 

(Magne 1998, s. 160). Malmer skriver att ”För många elever är läsningen den allvarligaste 

stötstenen, eftersom avkodningen går långsamt och inte blivit automatiserad.” Om en elev har 

en svag läsförmåga kan det resultera i att eleven läser av fel och slutresultatet påverkas 

(Malmer 1999, s. 86). Malmer anser att det kan finns ett samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematik. Malmer hävdar att elever med perceptuella svagheter har 

svårigheter med det visuella d v s att skilja mellan bokstäver som liknar varandra som t.ex. (b 

och d) och i matematiska sammanhang gäller det att särskilja symboler som t.ex. (+ och -), 

och siffror som (6 och 9). En annan svaghet som elever kan uppvisa rör omkastningar av 

siffror såväl bokstäver då talet 26 blir 62. Om talet femton skrivs som 51 så beror det på att 

eleven ljudar sig fram och i detta sammanhang hörs entalssiffran fem först (Malmer 1999, s. 

84).  

 

2.3.4 Arbetsminne och planeringssvårigheter 

Vid huvudräkning eller andra matematikuppgifter krävs det ett gott arbetsminne eftersom det 

är där talen eller delar av en uppgift lagras medan vi löser en annan uppgift. Adler anser att 

”Om det brister i arbetsminnet så brukar detta påverka förmågan att rikta uppmärksamheten 

och hålla kar denna tills t ex en uppgift är slutförd.” (Adler 2001, s. 18). Detta kan även 

innebära att man tappar uppmärksamheten och orkar inte hålla kvar den i arbetsuppgiften. 
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Man börjar istället fundera över andra saker. Om man inte har ett utvecklat arbetsminne kan 

detta påverka motivationen och uppmärksamheten. Brister i arbetsminnet kan innebära att 

man måste anstränga sig mer och detta riskerar att förlora uppmärksamheten (Adler 2001, s. 

18). Magne anser att matematik är ett ämne som kräver kraftansträngning och för att kunna 

matematik så måste man tänka och anstränga sig (Magne 1998, s.62). Alexandra Luria anser, 

enligt Adler, att planeringssvårigheter kan orsaka matematiksvårigheter. Det innebär 

svårigheter med att planera och genomföra olika räkneoperationer. Enligt Luria kan barnet vid 

planeringssvårigheter tappa bort sig i uppgiften och det kan även bli svårt att komma ihåg och 

förklara hur uppgiften löstes (Adler 2001, s. 38). Adler anger också att elever med 

planeringssvårigheter kan få problem med lästal. De får ofta problem med att plocka fram rätt 

information ur texten som t e x vilket räknesätt skall användas och vilka tal skall ingå i 

beräkningen (Adler 2001, s. 19). 

 

2.3.5 Språksvårigheter 

Malmer hävdar att en språklig kompetens är grunden för all inlärning. Elever med ett 

välutvecklat språk har bättre förutsättningar för matematikinlärning än elever med ett 

bristfälligt ordförråd. Elever med ett bristfälligt ordförråd riskerar att få svårigheter med 

begreppsbildningen. Elever med sådana svårigheter är inte kapabla till att självständigt söka 

kunskap eller strukturera arbetet. Därför blir de beroende av pedagogens handledning 

(Malmer 1999, s. 81). Malmer hävdar även att många elever upplever matematiken som ett 

främmande språk. Detta beror på att de inte förstår begrepp och symboler och att de inte 

känner sig delaktiga i det som sker i klassrummet (Malmer 1999, s. 33-34). Det är tyvärr 

alltför många elever som inte uppfattar pedagogens muntliga genomgångar, helt enkelt 

beroende på att de inte förstår vad pedagogen säger. Det språk som talas samspelar inte med 

deras ordförråd. Det är därför viktigt att pedagogen tar hänsyn till elevernas språkliga nivåer. 

Pedagogen bör kunna transportera det matematiska stoffet till lämplig ”tonart” (Malmer 1999, 

s. 39).  
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2.4 Undervisning och arbetssätt 
Ahlberg hävdar att orsaker till matematiksvårigheter är komplexa och mångskiftade, därför 

finns det inte heller ett arbetssätt eller en undervisningsmetod som passar alla elever eller som 

motiverar alla för skolarbetet och lust till lärandet. Pedagogens uppdrag är därför att utforma 

en undervisning så att eleverna uppfattar mening och får tillfälle att använda sin nyfikenhet 

och kreativitet (Ahlberg 2001, s. 10). Hjälpinsatser för elever med inlärningssvårigheter kan 

enligt, Adler, ske genom att lindra och reducera svårigheterna. 

 Adler menar att märker man att en elev upplever lärandet ansträngande bör pedagogen stödja 

eleven genom samtal. Genom att samtala med eleven om dennes problem och möjlighet 

minskar risken för s.k. sekundära pålagringar dvs. där eleven tillägnar sig en dålig självbild 

och som till slut tappar lusten att arbeta med matematiken (Adler 2007, s. 124). Genom samtal 

kan känslor som frustration, oro och olust vändas till en känsla av lust och intresse. En elev 

som har problem med delar av matematiken kan med hjälp i form av övning och bra strategier 

vända svårigheterna till förståelse och seger (Adler 2001, s. 115). När eleven med hjälp av 

pedagogen förstått sina svårigheter kan det bli lättare att lyfta fram dennes starka sidor och 

detta kan stärka elevens självbild som även bidrar till att lindra svårigheterna (Adler 2007, s. 

124).  

 Adler menar att elever med matematiksvårigheter är ingen enhetlig grupp, därför är det inte 

effektivt att ha dessa elever tillsammans i gruppform. Det är väsentligt att planera utifrån att 

varje elev skall få möjlighet att träna i de områden denne har svårigheter. Att eleven får arbeta 

i 20-30 minuter varje dag tillsammans med pedagogen har visat sig vara ett fungerade 

arbetssätt. Att arbeta i 20-30 minuter varje dag tillsammans med pedagogen hjälper eleven 

mer än 4-5 timmar i grupp. I det enskilda arbetet får eleven främst träna i de områden som 

denne upplever vara svårt och man får dock inte glömma att låta eleven träna i de områden 

som denne har kunskaper i, eftersom detta kan leda till att stärka elevens tilltro till den egna 

förmågan. Att eleven får möjlighet till ett enskilt arbete tillsammans med pedagogen har även 

visat sig enligt Adler vara ett bra arbetssätt för att reducera svårigheter (Adler 2007, s. 125). 

 

2.4.1 Grupparbete och samtal 

Malmer anser att undervisningens innehåll måste anpassas efter elevernas förutsättningar. 

Eftersom alla elever är olika och därför måste pedagogen ha beredskap att variera 
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svårighetsgraden och för att lyckas med detta krävs massiva kunskaper. Det är pedagogens 

ansvar att planera arbetet så att det skapas en miljö för lärande som t.ex. ge utrymme för 

reflekterande samtal, där elever får samspela med andra och utbyta erfarenheter, idéer och 

tankar med varandra (Malmer 1999, s. 25). I Lpo94 står det även att skolan skall sträva efter 

att eleven ”utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 

slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande.” (Skolverket, 2008, Grundskolans kursplaner och betygskriterier, s. 26).  

Adler och Holmgren skriver om ett auditivt lärande som innebär att individen lär sig bäst via 

samtal (Adler & Holmgren 2000, s. 28).  Sterner och Lundberg hävdar att under samtal och 

diskussion kan många elever upptäcka hur de skall gå till väga för att lösa en uppgift. Sådant 

samspel och kommunikation mellan elever sker när eleverna t.ex. löser problem i grupper där 

de diskuterar hur de skall gå tillväga för att lösa en uppgift (Sterner & Lundberg 2002, s. 22-

23). Ahlberg menar att vi i vardagslivet löser problem tillsammans med andra. Men i skolan 

har det dock inte blivit lika vanligt. Problemlösning i grupp ses som ett sätt att ge eleverna 

möjligheter till kommunikation dels med varandra och dels med pedagogen (Ahlberg 2001, s, 

44). Adler och Malmer anser att ” I många fall är pararbete eller arbete i mindre grupper det 

mest utvecklande, eftersom eleverna på det sättet i det reflekterande samtalet får tillgång till 

fler uppslag och idéer.” (Adler och Malmer 1996, s. 53). Men det sociala samspelet är inte 

alltid så lätt eftersom somliga vill dominera och andra håller sig i bakgrunden (Malmer och 

Adler 1996, s. 53). Malmer anser att genom grupparbete kan de språksvaga eleverna komma 

till tals och våga uttrycka sig (Malmer 1999, s. 58-59). Ahlberg hävdar att om en elev får ta 

del av hur kamrater löser en uppgift kan detta påverka elevens förhållningssätt till matematik 

på ett positivt sätt. Osäkerhet och rädsla kan avta då eleven upptäcker att problemet inte är så 

svårt som denne trodde. Detta kan leda till ett ökat självförtroende och även till att eleven 

vågar och ger sig i kast med nya uppgifter. Osäkerheten kan även minska då eleven upptäcker 

att andra kamrater upplever samma svårigheter (Ahlberg 2005, s. 33). Ahlberg menar att 

grupparbeten bidrar till att elevernas uppfattningar av t.ex. ett problem kan förändras då de 

möter andras sätt att tänka och redogör olika lösningsförslag (Ahlberg 2001, s. 44). Malmer 

menar att detta arbetssätt förändrar pedagogens roll från styrande till vägledande d v s 

pedagogen skall inte dominera utan inspirera (Malmer 1999, s. 59). 
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2.4.2 Laborativt inslag i undervisningen 

Adler och Holmgren skriver om ett kinestetiskt lärande som innebär att lärandet sker i 

samspel mellan upplevelser, utforskning och handling (Adler 2000, s. 28). Malmer hävdar att 

elever med matematiksvårigheter har oftast en svag abstraktförmåga och detta kan bero på ett 

bristfälligt ordförråd hos elever. Hon menar ”Men om de får arbeta med hand och öga i 

kombination med att de berättar vad de gör och ser, blir förutsättningarna för deras 

begreppsbildning väsentligt större.” (Malmer 1999, s. 92). Adler och Malmer anser att 

kunskap konstrueras i den konkreta situationen i samband med att elever upplever situationen 

meningsfull. I den konkreta situationen får elever möjlighet att erhålla matematiska begrepp, 

grundade på förståelse innan den abstrakta symbolföreställningen kommer till ytan (Adler & 

Malmer 1996: 57). Malmer anser att elever med koncentrationssvårigheter kan gynnas av att 

arbeta laborativt eftersom de laborativa inslagen kan upplevas roliga och bidrar till att 

motivera eleverna (Malmer 1999, s. 92). I Lpo94 står det även att skapande arbete är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Eleverna skall erbjudas en daglig fysisk aktivitet 

(Lärarens handbok 2008, s. 37). 

Malmer anser att laborativa och undersökande moment förekommer i alltför liten utsträckning 

i skolundervisningen. Detta kan leda till att framställningen blir abstrakt för eleverna, de kan 

uppleva att de inte är delaktiga och på så sätt tappar de lusten för skolarbetet. Det är viktigt att 

man möter eleverna på den nivå de befinner sig i och utgå från deras verklighet (Malmer 

1999, s. 27). Genom att arbeta laborativt ges även större utrymme för diskussioner och samtal, 

där elever i interaktion med varandra kan utbyta tankar och idéer samt förvärva kunskap 

(Malmer 1999, s. 65). I samband med laborativa övningar får elever utveckla 

lösningsstrategier med hjälp av material. Med hjälp av de laborativa inslagen kan elever få en 

aha upplevelse, sådan som de inte skulle få genom en verbal förklaring (Malmer 1999, s. 27).  

 

3. METOD OCH MATERIAL 

3.1 Metodval 
Det finns olika sätt att samla information för att få frågeställningar besvarade som t.ex. 

enkäter, observationer och intervjuer (Patel & Davidson 1994, s. 60). Men Stukát hävdar att 

det dock är angeläget att man väljer en metod som är lämplig för undersökningen och dess 

syfte. Stukát anser att problemet som har valts för undersökningen skall styra metodvalet 
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(Stukát 2005, s. 36). Detta understryker även Trost och hävdar att utifrån projektets syfte skall 

metodvalet bestämmas (Trost 1993, s. 8). Genom en kvalitativ undersökning kan man 

förskaffa sig en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som förvärvas vid en 

kvantitativ metod (Patel & Davidson 1994, s. 99). I min undersökning har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer, eftersom med mitt syfte och mina frågeställningar ville få en djupare 

förståelse om pedagogernas uppfattningar om matematiksvårigheter och hur pedagoger 

stödjer elever i matematiksvårigheter. 

Fördelen med en kvalitativ intervju är att intervjuaren kan få information som det annars kan 

vara svårt att få tillgång till (Østbye  m.fl. 2003, s. 101). Dessutom ger en kvalitativ intervju 

möjlighet till kompletteringar, vilket inte en enkätintervju gör (Patel & Davidson 1994, s. 65). 

Nackdelen med en kvalitativ intervju är att man inte kan generalisera resultatet vid en 

kvalitativ undersökning (Larsen 2009, s. 27). Men jag har dock ingen intention att 

generalisera resultatet i denna studie. Strukturen på intervjuerna var semistrukturerade 

intervjuer och detta innebär att man på förhand bestämt de teman som utfrågningen gäller. 

Genom semistrukturerade intervjuer får intervjuaren möjlighet att ställa uppföljande frågor 

(Østbye m.fl. 2003, s . 103). Med hjälp av studiens syfte och frågeställningar formulerade jag 

intervjufrågor som jag tyckte var lämpliga och viktiga för studien.   

 

3.2 Urval av undersökningsgrupp 
För att få deltagare till min undersökning bestämde jag mig för att besöka olika skolor och 

detta gjordes utifrån ett enkelt slumpmässigt urval, som enligt Larsen innebär att man kan 

sätta fingret vid en lista med namn på olika skolor (Larsen 2009, s. 39). Jag knackade på 

personaldörren, presenterade mig själv och bad om att få träffa matematiklärare för 

grundskolans tidigare skolår. Jag presenterade arbetets syfte och frågade ifall de kunde tänka 

sig att bli intervjuade. Endast 4 pedagoger visade ett intresse för att ställa upp och intervjuas. 

Jag ringde även runt för att få kontakt med andra pedagoger och skickade mejl men jag fick 

tyvärr inget svar tillbaka. De flesta lovade att återkomma med svar via telefon eller mejl men 

detta inträffade inte. Därför valde jag av tidsmässiga skäl att utgå från de 4 pedagogerna som 

tillfrågades och visade ett intresse för min undersökning. För att stärka studiens reliabilitet 

önskade jag att få observera pedagogerna och deras elever under en matematiklektion men 

detta nekades eftersom de hävdade att det inte fanns tillräckligt med tid.  
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Jag undvek att intervjua vänner eftersom Stukát anser att det är olämpligt att ställa frågor till 

individer som man känner, eftersom svaren kan bli skeva och begränsade (Stukát 2005, s. 58). 

Jag har tagit hänsyn till konfidentialitet och därför väljer jag att inte ange den fullständiga 

informationen, på grund av de etiska aspekterna dvs. att informanterna i mitt arbete skall 

skyddas (Larsen 2009, s. 13). Alla pedagoger i denna studie har läst matematik i sin 

grundutbildning och har flera års erfarenheter av elever med matematiksvårigheter. 

 

3.3  Pilotstudie 
Innan genomförandet av mina intervjuer med pedagogerna, tänkte jag pröva en teknik för att 

samla information. För att nå en god validitet som möjligt så tog jag kontakt med min gamla 

handledare från min verksamhetsförlagda utbildning. Patel och Davidson hävdar att ”En 

pilotstudie genomförs på någon grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen.” (Patel & Davidson 1994, s. 48). Avsikten med pilotstudien var att 

klargöra ifall de sammanställda frågorna utifrån studiens syfte och frågeställningar gav 

innehållsrika svar. Pilotstudien var väldigt givande, dels fick man erfarenheter och pröva en 

teknik och dels utvecklades och omformulerades frågeställningarna.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  
Intervjuerna genomfördes på deltagarnas skola. Stukát rekommenderar att intervjun skall ske i 

en lugn och ostörd miljö, därför ägde intervjuerna rum på informanternas arbetsplatser (Stukát 

2005, s. 40). Det fanns inga åhörare i rummet och detta berodde på att informanterna skulle få 

känna sig trygga i miljön och förbli ostörda. Pedagogerna önskade att bli intervjuade efter 

dagens sista lektion, eftersom då kunde de tänka klart och inte behöva känna sig stressade 

inför nästa lektion. Jag inledde intervjuerna med att presentera syftet med min undersökning 

och dess frågeställningar. Patel och Davidson anser att ”Det är alltför lätt att väcka en 

försvarsattityd hos intervjupersonen om han upplever att vi dömer eller kritiserar honom.” 

(Patel & Davidson 1994, s. 63). Därför försökte jag få bra kontakt med informanterna genom 

att visa genuint intresse och förståelse för deras känslor. Patel och Davidson menar att vi talar 

inte bara med ord utan även med ansiktsmimik och gester. En ogillande ryckning i mungipan 

och en förvånad höjning av ögonbrynet är sådant som kan väcka en försvarsattityd hos 

informanten (Patel & Davidson 1994, s. 63). Därför försökte jag också visa förståelse och 

intresse genom att nicka med huvudet, le och ställa följdfrågor.  
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Det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren, dels genom att skriva anteckningar under 

tiden informanten talar och dels genom ljudbandsinspelning (Patel & Davidson 1994, s. 69). 

Jag valde att använda mig av ljudbandsinspelning eftersom att skriva anteckningar kräver 

träning och det finns även en risk att relevanta frekvenser av det som sägs kan gå förlorade. 

Patel och Davidson anser att fördelen med ljudbandsinspelning är att intervjusvaren 

registreras exakt och kan även spelas upp i efterhand (Patel & Davidson 1994, s. 69). Med 

hjälp av ljudbandsinspelningen kunde jag fokusera på frågorna, svaren och även vara delaktig 

samt reflektera över det som sades. Innan genomförandet av intervjuerna så tillfrågades 

informanterna i min studie om det gick bra att spela in samtalen och detta godkändes av 

pedagogerna. Jag transkriberade sedan intervjusvaren till skrift jag valde att lyfta fram det 

svar som var relevant för min studie dvs. sådant svar som kunde besvara mina 

frågeställningar.  

 

3.5 Reliabilitet och Validitet 
När vi gör undersökningar så är det väsentligt att veta vad vi gör. Vi måste veta att vi gör det 

på ett tillförlitligt sätt, d.v.s. att vi har en god reliabilitet. Reliabilitet betyder enligt Stukát 

tillförlitlighet eller mätnoggrannhet (Stukát 2005, s. 125). Stukát hävdar att reliabilitetsbrister 

kan förekomma i en undersökning och dessa kan t.ex. vara feltolkning av frågor och yttre 

störningar under undersökningen (Stukát 2005, s. 126). För att få en hög reliabilitet i denna 

studie, utförde jag en pilotstudie, dvs. jag prövade en teknik för att samla information. Jag 

kontaktade min gamla handledare på min verksamhetsförlagda utbildning och övade på att 

intervjua samt kontrollerade intervju frågornas formulering. Jag fick en möjlighet att 

omformulera frågorna som ställdes pga. feltolkningar. Förutsättningen för en god reliabilitet 

är att intervjuaren är tränad. För att öka reliabiliteten i studien så kan man använda sig av 

inspelningar i form av ljud. På detta sätt kan man höra intervjun i repris och försäkra sig att 

man har uppfattat allt rätt (Patel & Davidson 1994, s. 87). För att öka reliabiliteten i studien, 

gäller det att informanterna är uppriktiga, och svarar sanningsenliga på frågorna.  

När vi gör undersökningar måste vi även tänka på att undersöka det vi avser att undersöka, 

d.v.s. försäkra oss om att vi har en god validitet.  Larsen hävdar att validitet handlar om att 

samla in material som är relevanta för studiens frågeställning (Larsen 2009: 80). I kvalitativa 

intervjuer kan man försäkra sig om hög validitet, eftersom det är möjligt att göra ändringar 

under arbetets gång. Om man t.ex. under en intervju upptäcker att det finns andra detaljer som 
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är viktiga för frågeställningen då finns det möjlighet att omformulera frågeställningen. När 

man ändrar på frågor i efterhand bidrar det till högre validitet (Larsen 2009, s. 80). 

Pilotstudien var väldigt givande eftersom jag i efterhand fick ändra frågor och anpassa dem 

efter frågeställningarna. Stukát hävdar att det finns en risk att informanterna känner sig 

pressade och svarar som han eller hon tror att forskaren vill höra (Stukát 2005, s. 41). Men jag 

hoppas dock att informanterna har bidragit till en hög validitet.  

 

 3.6 Forskningsetiska aspekter 
I min undersökning tog jag hänsyn till de etiska aspekterna och utgick ifrån det humanistiska 

och samhällsvetenskapliga forskningsområdets fyra krav.   

 Det första är informationskravet, som innebär att deltagarna har rätt att informeras om 

studiens syfte och roll i forskningen (Stukát 2009, s. 131). Jag informerade pedagogerna om 

studiens syfte och deras roll i forskningen. De var medvetna om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De informerades även om deras 

rättigheter om att avstå från att svara på frågor som upplevdes besvärliga. Det andra är 

samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och 

även att de kan avbryta sin medverkan (Stukát 2009, s. 131). Informanterna var medvetna om 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Det tredje är konfidentialitetskravet, enligt 

konfidentialitetskravet skall hänsyn tas till de medverkandes anonymitet (Stukát 2009, s. 131). 

Detta innebär att all personlig information i denna studie har skyddats och bevarats 

konfidentiellt d.v.s. fingerande namn har används. På så sätt kan inga obehöriga få tillgång till 

information som leder till informanterna. Det sista är nyttjandekravet, enligt nyttjandekravet 

skall insamlade uppgifter om enskilda personer endast användas i forskningssyfte (Stukát 

2009, s. 132). Detta krav har jag beaktat i och med all information kommer endast presenteras 

och användas i min undersökning och utnyttjas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga 

syften.   

 

3.7 Reflektion kring min metod 
Jag valde att utföra en kvalitativ undersökning och valet stämde överens med mitt syfte och 

mina frågeställningar. Jag ville undersöka pedagogernas syn på orsaker till 

matematiksvårigheter och hur de arbetar för att stödja elever med matematiksvårigheter. Jag 
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fick en helhetsbild av hur man kan arbeta med elever som har matematiksvårigheter samt 

vilka orsaker som kan ligga till grund för elevernas svårigheter. Användandet av en 

semistrukturerad intervju visade sig fungera bra eftersom jag vid vissa tillfällen hade svårt att 

uppfatta vad informanterna menade och då kunde jag ställa uppföljningsfrågor. En nackdel 

med urvalet var att det kunde ha varit bredare dvs. fler informanter från andra kommuner. 

Reliabiliteten hade kunnat öka om jag hade haft en större variation i min undersökningsgrupp. 

Men som jag nämnde tidigare var Daniella, Tina, Kristina och Barbro de enda som visade 

intresse för mitt arbete och ingen annan ville ställa upp. Analysen och resultatredovisningen 

skulle möjligen se annorlunda ut om jag hade fler informanter i min undersökning. Eftersom 

jag eventuellt hade fått ut mer av mina frågeställningar. En fördel med intervjuerna var att jag 

använde mig av en bandspelare till varje intervju och detta bidrog till att jag kunde fokusera 

på vad informanterna sade och hur de uttryckte sig. Annars hade jag koncentrerat mig på att 

skriva anteckningar och då skulle jag kunna mista en del information. Jag kunde även höra 

intervjuerna i repris och detta gjordes för att försäkra mig att jag uppfattade allt rätt.  

Nackdelen var dock transkriberingen vilken jag upplevde vara tidskrävande och ansträngande.  

En annan fördel var pilotstudien som jag utförde. Fördelen med pilotstudien var att jag kunde 

pröva en teknik för att samla information vilket kan bidra till en högre validitet och reliabilitet 

i undersökningen. Pilotstudien bidrog till en omformulering av mina frågeställningar.  

 

4. ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 
I det här kapitlet redovisas resultat av intervjuerna som genomförts i min undersökning. Jag 

kommer även att göra en analys av resultaten mot bakgrund av den refererade litteraturen. 

Kapitlet avslutas med en slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning.  

Jag har valt att utifrån samtalen med informanterna redogöra för det som är relevant för min 

studie. Informanterna kommer att ha fingerade namn pga. anonymiteten och därför väljer jag 

att kalla dem för Daniella, Tina, Kristina och Barbro. 

Frågorna som kommer att ha sin utgångspunkt i analys och resultatredovisning är: 

• Vad anser du att matematiksvårigheter kan bero på? 

• Hur hjälper du elever med matematiksvårigheter?  
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4.1 Orsaker till matematiksvårigheter 

4.1.1 Känslomässiga blockeringar, självförtroende och motivation  

Daniella anser att känslomässiga blockeringar kan orsaka elever matematiksvårigheter. Hon 

menar att inställningen till matematiken kan påverkas negativt då eleven övertalat sig själv att 

denne inte kan och inte heller kan bli framgångsrik i ämnet. Daniella menar att det är oftast 

flickorna som uppvisar en sådan attityd eftersom pojkarna har en tendens att retas och därför 

vågar inte flickorna ta för sig i klassrummet. Daniella hjälper eleverna genom att samtala om 

vad barnen känner, vad de tänker på och vad de upplever. Ett samtal på tu man hand brukar 

hjälpa dem, enligt Daniella. Hon nämnde inte begreppet Pseudo- dyskalkyli men detta kan 

dock förknippas med det Adler skriver om att Pseudo- dyskalkyli kännetecknas av elever med 

känslomässiga blockeringar som kan ha övertygat sig själva att de inte är tillräckligt 

begåvade. Flickorna kan drabbas av pojkarnas negativa kommentarer därför vågar de inte när 

pojkarna finns med i undervisningen. Även dessa elever hjälps genom ett enskilt samtal med 

pedagogen (Adler 2001, s. 29).  

Tina menar att brist på motivation och ett dåligt självförtroende kan påverka elevens 

matematikprestation. Vidare menar Tina att motivation och en god självbild är nyckeln till 

lärandet, om inte barnet tror på sig själv kan det inte få hjälp. Det är motivationen som driver 

eleven framåt i sitt lärande. Detta kan kopplas till Magne som hävdar att en god motivation 

och ett realistiskt självförtroende kan vara de viktigaste förutsättningarna för framgång i 

matematikinlärningen (Magne 1998, s. 74). Tina berättar att somliga elever som inte förstår 

eller kan lösa en uppgift riskerar att utveckla en dålig självbild och en dålig tilltro till sin egen 

förmåga. Hon menar att det skapas en blockering och detta kan leda till att de ger upp. Tinas 

resonemang stämmer överens med Magne som anser att ” Möts eleven av uppgifter som inte 

går att lösa sjunker självförtroendet och motivationen. Eleven som inte tror på sin egen 

förmåga mister motivationen. Arbetslusten sjunker.” (Magne 1998, s. 73). 

 

Även Kristina menar att elever med känslomässiga blockeringar kan misslyckas med 

matematik. Hon har upplevt elever som uttryckt sig på följande sätt ”jag kan inte det här, jag 

förstår inte och kommer aldrig förstå, jag är född så här”. Oftast vill eleverna inte arbeta eller 

så orkar dem inte och ger upp. Detta kan kopplas till Adler som anser att känslomässiga 

blockeringarna orsakar en minskad lust och motivation i allt lärande (Adler 2007: 37). 
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 Kristina anser att eleverna måste få utveckla en god tilltro till den egna matematiska 

förmågan annars kan problemet upplevas som ett personligt misslyckande, vilket kan resultera 

i att eleverna känner sig odugliga och svaga i ämnet. Även Ahlberg påpekar att ”Bristande 

tilltro till den egna matematiska förmågan kan orsaka känslor av underlägsenhet och 

misslyckande.” (Ahlberg 2000, s. 19). 

 

4.1.2 Arbetsminne och planeringssvårigheter 

Barbro nämner inte känslomässiga blockeringar som en orsak till matematiksvårigheter utan 

hon betonar att elever som inte har ett bra arbetsminne kan få svårigheter med matematiken. 

Hon hävdar att somliga elever har svårt att räkna tal genom huvudräkning och detta kan 

upplevas ansträngande och svårt, vilket i sin tur leder till att de tappar intresset. Hon menar 

även att de elever som inte kan fokusera och styra sin uppmärksamhet kan vid en räkneuppgift 

lämna allt och göra annat. Detta kan kopplas till Adler som påpekar att ” Om det brister i 

arbetsminnet så brukar detta påverka förmågan att rikta uppmärksamheten och hålla kvar 

denna tills t ex en uppgift är slutförd.”. Adler menar att detta kan innebära att man tappar 

uppmärksamheten i arbetsuppgiften och istället börjar fundera över andra saker. Adler hävdar 

även att uppmärksamheten behövs för att kunna arbeta med en räkneuppgift (Adler 2001, s. 

18). Barbro berättar även att elever som inte kan planera hur en uppgift ska lösas kan riskera 

att få svårigheter. Dessa elever kan även ha ett korttidsminne dvs. oftast glömmer de bort var 

de ligger eller hur de löste uppgiften. Detta kan kopplas till Luria som enligt Adler menar att 

elever med planeringssvårigheter har svårigheter med att planera och genomföra 

räkneoperationer. Enligt Luria kan barnet tappa bort sig i uppgiften och det kan även bli svårt 

att komma ihåg hur uppgiften löstes (Adler 2001, s. 28-29).  

 

4.1.3 Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik 

Daniella anser att elever som har svårt att avkoda rätt eller läsa och förstå en textuppgift kan 

få svårigheter med matematik. Eftersom matematik är ett ämne som kräver en läsförståelse. 

Somliga elever har enligt Daniella inte automatiserad sin läsning och därför kan det bli svårt 

att läsa och förstå en matematikuppgift. Malmer hävdar att ”För många elever är läsningen 

den allvarligaste stötestenen, eftersom avkodningen går långsamt och inte blivit 

automatiserad.”(Malmer 1999, s. 86). I myndigheten för skolutveckling står det även att 

matematikuppgifter ställer krav på elevernas läsförståelse (I myndigheten av skolutveckling 
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2007, s. 39). Även Magne anser att elever med lässvårigheter har svårt att förstå textuppgifter 

i matematik (Magne 1998, s. 160).  

Tina menar att elever som har svårt att skilja mellan symboler och siffror kan uppvisa 

svårigheter med matematik. Detta kan enligt Malmer innebära att elever med dessa 

svårigheter har svårt med det visuella dvs. att skilja mellan symboler (+ och -) och siffror (6 

och 9) (Malmer 1999, s. 84). 

Hon hävdar även att en annan svårighet som elever brukar uppvisa är en omkastning av både 

siffror och bokstäver. Detta kan kopplas till Malmer som anger att elever med 

skrivsvårigheter kan blanda ihop siffror såväl som bokstäver (Malmer 1999, s. 84). Tina anser 

att sådana svårigheter kan påverka elevens matematikprestation eftersom elever som uppvisar 

problem med omkastning av siffror och bokstäver kan känna känslor av underlägsenhet då 

skrivprocessen blir fel.  

 

Kristina hävdar att läs- och skrivsvårigheter är vanliga orsaker till att en elev upplever 

svårigheter med matematiken. Hälften av Kristinas elever har svårigheter med läsning och 

skrivning. Dessa elever brukar uppvisa problem med att skriva siffror och bokstäver 

spegelvända. När det gäller matematikuppgifter så brukar eleverna ha svårt att klura ut vilket 

räknesätt som passar uppgiften och som skall användas. Ibland frågar eleverna om det är plus 

eller minus som de ska räkna. Detta kan kopplas till Adlers resonemang om att elever med 

planeringsvårigheter kan få problem med lästal. Problemet är att plocka fram rätt information 

ur texten som t.ex. vilket räknesätt som skall användas och vilka tal som skall ingå i 

beräkningen (Adler 2001, s. 19). 

 

Barbro å andra sidan anser inte att det finns ett samband mellan matematik och läs- 

skrisvårigheter. Hon utrycker sig ”Matte är matte”, eftersom hon menar att en elev med läs 

och skrivsvårigheter inte bör ha några som helst problem med matematiken.  

 

4.1.4 Språksvårigheter 

Daniella berättar att alla hennes elever har ett annat modersmål än svenska. Och de 

språksvaga eleverna har oftast inga ordbetydelser i sitt ordförråd, därför kan de, enligt 

Daniella, få svårigheter med t.ex. begreppsbildningen. Hon anser att språket är en viktig 

faktor för matematikinlärningen och även Malmer anser att en språklig kompetens är viktig 

för inlärningen (Malmer 1999, s. 81). Daniella hävdar att de språksvaga eleverna har svårt att 



25 
 

arbeta självständigt dvs. inhämta information på egen hand, och detta kan orsaka att de blir 

beroende av hennes handledning. Detta kan kopplas till Malmer som skriver att elever som 

har svårigheter med begreppsbildningen har heller inte förutsättningar för att ordna sitt arbete 

eller söka kunskap. Av den anledningen behöver dem pedagogens hjälp och handledning 

(Malmer 1999, s. 81). 

 

Tina anser att ett välutvecklat språk är nödvändigt för att klara matematiken. Hon uttrycker 

sig på följande sätt: 

 

Tina: 

- Jag tycker att man måste ha ett välutvecklat språk för att klara sig med matten. Och 

många av mina elever har inte det eftersom de har ett annat modersmål än svenska. 

Matematik är ju också ett språk och inte bara som de flesta tror att det är bara en 

matematikbok där man räknar plus och minus. De som har svårt med språket klarar 

oftast inte av att förklara sådär genomgående, utan de stannar till och sen blir det 

bara stopp. Men däremot om man har ett bra och välutvecklat ordförråd så uppstår 

inte dessa svårigheter.  

Rania: 

Varför blir det stopp? 

Tina: 

- De har inte tillräckligt med ord och detta påverkar begreppsbildningen.  

Tina hävdar att elever med ett bra ordförråd klarar matematiken bättre än elever som har ett 

bristfälligt ordförråd och detta kan detta överrensstämmer med Malmer som skriver att elever 

med ett rikt ordförråd har bättre förutsättningar för matematikinlärningen än elev med ett 

mindre bra ordförråd (Malmer 1999, s. 81).  

 

Kristina berättar att elever som har svårigheter med språket har oftast problem med att 

uppfatta det hon säger. Hon försöker tala matematik men ibland känner hon att det inte går 

eftersom matematik innehåller ord och begrepp som ligger utanför elevernas ordförråd. Hon 

nämner ett exempel på detta som är följande:  
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Kristina: 

- Till exempel om jag frågar ”vad blir svaret om jag multiplicerar 5 och 2?” Vad tror 

du eleverna svarar? De har så svårt att förstå symboler och begrepp och inlärningen 

blir då komplicerad och besvärlig. Elever med ett annat språk än svenska kan uppleva 

dessa svårigheter. 

 

 Kristinas resonemang överensstämmer med Malmer som skriver att många elever kan 

uppleva matematik som ett främmande språk och detta beror på att de inte förstår begrepp och 

symboler. Malmer menar även att det är alltför många elever som inte uppfattar pedagogens 

muntliga genomgångar och detta beror på att de inte förstår vad pedagogen säger. Det språk 

som talas samspelar inte med deras ordförråd (Malmer 1999, s. 33-34).  

 

Barbro berättar att hon och hennes kollega har sammanlagt 48 elever tillsammans och alla 

dessa har ett annat modersmål än svenska. Problemet som dessa elever upplever är att de har 

ett ”torftigt” ordförråd, vilket innebär att de inte kan beskriva eller förklara vad de menar eller 

vad de ser. Begreppsbildningen blir svag, enligt Barbro. Detta kan kopplas till Malmer som 

även hävdar att elever som har ett bristfälligt ordförråd kan riskera att få svårigheter med 

begreppsbildningen (Malmer 1999, s. 81).  

 

4.1.5 Brister i det didaktiska området 

Daniella anser att brister i det didaktiska området kan orsaka elever matematiksvårigheter. 

Hon berättar att antingen går läraren fort fram i arbetet eller så är undervisningens innehåll för 

abstrakt och alla barn är, enligt Daniella, olika. Malmer anser också att undervisningen i 

matematik har en hög abstraktionsnivå (Malmer 1999, s. 86). Daniella menar att vissa elever 

behöver arbeta konkret för att förstå och lära sig. Hon anser att det är viktigt att man lägger 

upp undervisningen på olika sätt och inte bara arbeta i matematikboken som många lärare gör. 

Elever har rätt att få vara aktiva och inte passiva eftersom lärandet sker när elever är 

verksamma. Hon uttrycker sig på följande sätt: ” Jag tycker att alla vuxna som arbetar med 

barn bör tänka och fundera över sin egen lärarroll och inte låta läroboken eller deras 

genomgångar ta en stor plats i undervisningen”. Även Adler och Malmer hävdar att 

matematikundervisningen hittills har dominerats av elevens tysta räkning och pedagogens 

genomgångar (Adler & Malmer 1996, s. 53). 
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Tina hävdar att alla jobbar på olika sätt, vissa lärare trivs och känner sig trygga med läroboken 

men hon tycker dock inte att en formaliserad undervisning är gynnsamt för alla elever. Hon 

hävdar för att kunna bygga upp en matematisk förståelse måste eleverna vara bekanta med 

symboler och begrepp och läroboken är inte alltid lösningen. Tina anser att man måste variera 

undervisningen och utgå från barnens behov. Även Ahlberg anser att en läroboksbunden 

undervisning kan missgynna elevernas förståelse av matematiska begrepp (Ahlberg 2000, s. 

22). 

 

Kristina och Barbro anser att matematiksvårigheter kan bero på att elever inte får det stöd som 

de behöver för att tillägna sig viktiga begrepp i undervisningen. Kristina ser tiden som ett 

problem och menar att tiden brukar inte räcka till eftersom alla är olika och har olika behov. 

Och då blir det svårt att hjälpa varje elev i klassrummet. Barbro uttrycker sig på följande sätt: 

 

 Barbro:  

- Lärarens sätt att arbeta har en avgörande roll för elevers utveckling. Jag hade en 

gång en klass med 40 elever, det var en utmaning att arbeta med så många elever i en 

och samma klass och isynnerhet ensam. Tyvärr gick många elever miste om viktiga 

begrepp i undervisningen eftersom jag inte hade tid för att hjälpa alla och jag visste 

heller inte hur jag skulle arbeta med dem. Det var mödosamt.  

 

Barbro anser att pedagogen har en avgörande roll för elevers utveckling. Hon berättar att hon 

en gång hade en klass med 40 elever och detta orsakade att många elever gick miste om 

viktiga begrepp i undervisningen eftersom hon inte hade tid för att hjälpa alla elever. Detta 

var enligt Barbro, mödosamt. Detta kan kopplas till Malmer som anser att olämplig pedagogik 

kan orsaka elever matematiksvårigheter. Detta beror på att de inte får tillräckligt med tid eller 

stöd som de är i behov av för att lära sig grundläggande begrepp (Malmer 1999, s. 86).  

 

4.2 Undervisning och arbetssätt 

4.2.1 Grupparbete och samtal 

Daniella berättar att hon samtalar mycket med sina elever. Hon anser att det är viktigt att möta 

eleverna där de befinner sig och försöka se var svårigheterna ligger och arbeta utifrån det. 

Genom samtal får eleverna själva berätta vad de känner, vilka tankar de har och vad de 
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upplever vara svårt. De måste få möjlighet att berätta och beskriva vad de känner och endast 

då kan Daniella hjälpa dem. Hon brukar samtala med eleverna individuellt och det brukar 

hjälpa elever som utvecklat en dålig självbild och som övertalat sig själva att de inte kan 

lyckas med matematik. Hon hjälper dem att lyfta fram känslor, tankar och upplevelser. 

Genom samtal kan hon ”peppa” dem och förhoppningsvis vänds känslor som olust till lust 

och motivation. Också Adler menar att genom samtal kan känslor som olust vändas till en 

känsla av lust och intresse (Adler 2001, s. 115). Daniella hävdar att det är vanligt för elever 

som har ett dåligt självförtroende att övertyga sig själva om att de inte är kompetenta och 

genom detta kan deras starka sidor förträngas. Hon berättar att om eleverna däremot förstår 

varför de har svårt med matematik så kan det bli lättare att lyfta fram det eleverna är bra på 

och detta kan i sin tur leda till att ge självförtroendet en stimulans och minska svårigheterna. 

Också Adler anser att med hjälp av pedagogen kan eleverna förstå sina svårigheter och när 

detta har skett, blir det enklare att lyfta fram elevernas starka sidor vilket kan leda till att 

stärka självförtroendet och lindra svårigheterna (Adler 2007, s. 124).  

Rania: 

- Okey. Så du samtalar med dina elever för att lyfta fram känslor och tankar men 

arbetar du endast på det sättet? Eller arbetar du på ett annat sätt i klassrummet? 

Daniella: 

- Svårigheterna kan se olika ut Rania, därför är det svårt att arbeta endast med ett 

arbetssätt, man måste variera, hjälpa och motivera eleverna till lärande. Låta dem 

använda sin kreativitet och nyfikenhet, endast då kan de uppleva att det finns en 

mening med det de gör. Grupparbeten brukar hjälpa eleverna.  

Rania: 

- På vilket sätt kan grupparbeten hjälpa eleverna? 

Daniella: 

- Elever som har övertalat sig själva att de inte kan, kan genom grupparbeten upptäcka 

att det finns också andra klasskamprater som har svårt att lösa en uppgift, så det är 

inte bara ”jag”. Oftast tror de att det är bara ”jag” som är dålig, dum eller vad det 

nu är men när de upptäcker att andra har samma svårigheter blir de säkrare på sig 

själva. De negativa känslorna kan bli positiva.  
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Daniella anser att matematiksvårigheter kan se olika ut hos olika elever och därför kan inte 

hon säga att det finns endast ett arbetssätt som passar alla elever. Det viktigaste är enligt 

Daniella att undervisningen skall bidra till att låta eleverna använda sin kreativa och 

nyfikenhet, på så sätt kan de uppleva situationen meningsfull. Detta kan kopplas till Ahlberg 

menar att orsaker till matematiksvårigheter är mångskiftande och därför finns det heller inte 

ett arbetssätt som gynnar alla elever eller motiverar dem för skolarbetet. Vidare hävdar 

Ahlberg att pedagogens uppdrag är att utforma en undervisning så att eleverna uppfattar 

mening och får tillfälle att använda sin nyfikenhet och kreativitet (Ahlberg 2001, s. 10). Som 

Daniella nämnde kan inställningen till matematiken påverkas negativt då elever övertalat sig 

själva att de inte kan. Men genom grupparbeten kan de elever som övertalat sig själva att de 

inte kan upptäcka att det finns också andra klasskamprater som har svårt att lösa en uppgift. 

Detta överensstämmer med Ahlberg som hävdar att om en elev får ta del av hur kamrater 

löser en uppgift kan detta påverka elevens förhållningssätt till matematiken. Osäkerheten 

minskar då eleven upptäcker att andra kamrater upplever samma svårigheter (Ahlberg 2000, s. 

33).  

Tina nämnde tidigare att elever som inte förstår hur man löser en uppgift kan utveckla en 

dålig självbild. Men hon anser att genom samspel och samtal kan dessa elever upptäcka hur 

klasskompisarna tänker när de löser en uppgift. Med hjälp av andra kan de upptäcka att ” det 

var inte så svårt som jag trodde. Självförtroendet stärks”. Detta kan kopplas till Sterner och 

Lundberg som skriver att under samtal och diskussion kan många elever upptäcka hur de kan 

lösa en uppgift och sådant samspel och kommunikation mellan elever sker när eleverna löser 

problem i grupper (Sterner & Lundberg 2002, s. 22-23). Tina hävdar att det finns olika 

strategier för att hjälpa elever med svårigheter och inte bara ett sätt. Men det beror dock på 

hur svårigheterna ser ut. Tina anser att det väsentligt att skapa en miljö för elever där 

kommunikation och samarbete integreras med varandra. Hon menar att samspel och 

kommunikation med andra individer kan stärka lärandet. Vygotskij har ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet och han menar enligt Lindqvist att kunskap skapas i en social 

interaktion med andra (Lindqvist 1999, s. 133). Utgångspunkten för ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet är även enligt Säljö samspelet mellan individen och kollektivet (Säljö 

2000, s. 8).  

Kristina anser att samtal och samspel med andra individer är viktiga inslag i undervisningen 

för elever med matematiksvårigheter. Hon menar att det är genom kommunikation och 

samspel som eleverna utvecklas och får färdigheter. Även Dysthe anser att ”Utifrån ett 
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sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans 

lärande och utveckling.” (Dysthe 2003, s. 48). Dysthe menar även att barnet får färdigheter 

genom att samtala, lyssna och samverka med andra (Dysthe 2003, s. 48). Kristina förespråkar 

den sociala interaktionen med andra individer som till stor del handlar om att samtala med 

andra, utbyta tankar och möjlighet till reflektioner. I interaktion med andra kan de språksvaga 

eleverna utveckla sin språkkompetens. De får höra hur andra talar, hur de tänker och hur de 

språkligt uttrycker sig. De får även en chans att göra sig hörda eftersom somliga elever har en 

tendens att hamna i bakgrunden då andra elever som vågar tala tar för sig. Men i smågrupper 

får de däremot en möjlighet att formulera sina tankar i ord.  Även Malmer skriver att genom 

grupparbete kan de språksvaga eleverna komma till tals och våga uttrycka sig (Malmer 1999, 

s. 58-59). Kristina betonar att genom samtal och samarbete kan elever få stöd av varandra 

eftersom då får de tillgång till reflektioner dvs. förslag och idéer på hur man löser en uppgift. 

Adler och Malmer menar också att ” I många fall är pararbete eller arbete i mindre grupper 

det mest utvecklande, eftersom eleverna på det sättet i det reflekterande samtalet får tillgång 

till fler uppslag och idéer.” (Adler & Malmer 1996, s. 53). Kristina hävdar att en del 

språksvaga elever kan ha svårt med begreppsbildningen och genom den sociala interaktionen 

kan de få ett utvecklat ordförråd. Detta sker genom att lyssna på hur andra uttrycker sig och 

vilka ord som används och detta kan således leda till en personlig utveckling. De ord och 

begrepp som elever tar till sig kan sedan användas i andra situationer. Detta kan kopplas till 

Vygotskij som enligt Dysthe menar att ett barns utveckling sker på två plan, först på den 

sociala planet och sedan på det inre planet. Vygotskij hävdar att ”På så sätt är individens 

tänkande kommunikationsformer som individen har mätt, tagit till sig och sedan använder 

som reseur i kommande situationer” (Dysthe 2003, s. 49).   

Barbro berättar att hon hjälper sina elever genom ett individuellt arbete.  Hon uttrycker sig på 

följande sätt:  

 

Barbro: 

- Det vi gör är olika, det beror på vad eleven behöver hjälp med. Men oftast sitter vi 

tillsammans och går igenom de moment eleven har svårt att klara. Det kan t.ex. vara 

en repetition av multiplikationstabellen och så. Men vi arbetar även med det eleven 

redan kan eftersom det blir som en stimulans för eleven.  

Rania: 

- Stimulans? Vad menar du med det? 



31 
 

Barbro: 

- Ja, men då räknar vi t.ex. addition och subtraktion, sådant som eleven klarar att 

räkna. Elevens lust för matematik kan påverkas positivt då eleven vet att han/hon kan 

räkna plus eller minus. Och inte bara uppleva svårigheter med matematik. 

Rania: 

- Brukar du låta barnen arbeta i grupp? Det vill säga grupparbeten? 

Barbro: 

- Nej, det gör jag inte. Jag tycker inte att det är bra för eleverna. Alla behöver hjälp 

med olika delar och genom grupparbeten kan vissa hamna i bakgrunden och det blir 

inte effektivt när andra tar mer plats. Eleverna behöver tid och min handledning för 

att lyckas med matten, sen får eleverna arbeta i den takt den har förutsättningar för. 

Men grupparbeten nääe, det är faktiskt olika. Alla arbetar på olika sätt, det vet jag.  

 

Barbro tycker däremot inte att grupparbeten är gynnsamt för elever med 

matematiksvårigheter. Hon anser att alla elever behöver hjälp på olika sätt och genom 

grupparbeten kan somliga elever dominera medan andra hamnar i bakgrunden. Därför anser 

hon att ett individuellt arbete med varje elev är mer effektivt än grupparbeten. Hon menar att 

elever med matematiksvårigheter behöver mer tid och mer pedagogisk handledning för att 

lyckas i matematik. Hon berättar att eleven får arbeta i den takt den har förutsättningar för 

samt inom de områden denne har svårigheter med. Även Adler hävdar att elever med 

matematiksvårigheter är ingen enhetlig grupp, därför är det inte bra att ha dem i gruppform. 

Att få arbeta i 20-30 minuter varje dag tillsammans med pedagogen hjälper elever mer än 4-5 

timmar i grupp. Han menar även att det är viktigt att planera utifrån att varje elev skall få 

möjlighet att träna i de områden denne har svårigheter i (Adler 2007, s. 125). Barbro berättar 

även att de inte enbart arbetar med elevens svårigheter utan även med det eleven är bra på. 

Genom detta kan elevens lust och motivation ökas. Adler menar också att man inte får 

glömma att låta eleven träna i de områden som denne har kunskaper i, eftersom detta kan leda 

till att stärka elevens tilltro till den egna förmågan. Ett enskilt arbete tillsammans med 

pedagogen har, enligt Adler, visat sig vara ett bra arbetssätt för att minska svårigheter (Adler 

2007, s 125). 
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4.2.2 Laborativt inslag i undervisningen 

Daniella berättar att hon arbetar även laborativt. Hon anser att genom ett laborativt arbetsätt 

får eleverna använda alla sina sinnen och dessutom kan det bristfälliga ordförrådet som många 

elever har utvecklas. Detta sker då eleverna berättar vad de gör, ser och hur de kommer fram 

till ett svar. Begreppsbildningen förbättras, enligt Daniella. Hennes resonemang kan kopplas 

till Malmer som anser ”Men om de får arbeta med hand och öga i kombination med att de 

berättar vad de gör och ser, blir förutsättningarna för deras begreppsbildning väsentligt 

större” (Malmer 1999, s. 92). Säljö skriver att i Piagets skrifter så gavs det idéer till olika 

aktiviteter som barn bör få möjligheter till för att utvecklas och dessa var att bl.a. låta barnen 

vara aktiva och arbeta laborativt (Säljö 2000, s. 58). Daniella anser att det viktigaste är att 

skapa en miljö som bidrar till lärande, väcka nyfikenhet och intresse samt bidra med material 

som eleverna kan använda. Därför utgår hon inte så mycket av läroboken. Hon uttrycker sig 

på följande sätt” Jag kan inte lära dem något utan jag kan göra lärandet möjligt”. Även 

Piaget menar enligt Arfwedson att den piagetska lärarens roll blir stödjande i arbetet med 

barn. Jag citerar Piaget från Arfwedson: ”Hon kan tillhandahålla material och arrangera 

situationer för barns manipulation med olika föremål, men hon kan inte lära dem något.” 

(Arfwedson 2004, s. 24) 

Tina berättar att hon försöker komma ifrån matematikboken och istället låta eleverna arbeta 

praktiskt dvs. låta dem vara delaktiga och arbeta självständigt med laborativa material. Hon 

anser att det är väsentligt att alla elever arbetar självständigt utan hennes inflytande i sina 

arbeten eftersom det kan leda till att de blir beroende av hennes handledning . Säljö framhåller 

också att det i Piagets skrifter stod att en traditionell undervisning och vuxnas inflytande i 

barnens aktiviteter kunde vara störande element som kunde motverka barnets självständiga 

utveckling (Säljö 2000, s.58).  

Tina anser att med hjälp av laborativt material kan de matematiska symbolerna och begreppen 

synliggöras och då kan eleverna utveckla en förståelse kring symboler och begrepp. Tina 

hävdar även att med hjälp av laborativt material kan eleverna upptäcka att det finns olika sätt 

att lösa ett problem i matematik och även Malmer skriver att i samband med laborativa 

övningar får elever utveckla lösningsstrategier med hjälp av material (Malmer 1999, s. 27).  

Kristina anser att genom att arbeta laborativt blir allt åskådligt. Hon uttrycker sig på följande 

sätt: 

Kristina: 
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- Det blir ju åskådligt lixom som ett stöd för minnet, man tänker hastigt då blir det 

tydligt för dem att här har jag 100, 10 st. tiokronor och då tar jag bort den enda då 

måste det bli 90…då blir det stöd för minnet. Då har de upptäckt att 100- 10 blir 90. 

Om man bara ska tänka i teorin, sitta o tänka i huvudet så är det ganska svårt för 

många att tänka, det blir för abstrakt och matematik är ett ämne som har en hög 

abstraktionsnivå. Därför kan det vara bra att arbeta laborativt och erhålla begrepp 

innan den abstrakta delen kommer att gälla. Man lär sig när man ser och gör. 

Kristina anser att lärandet sker då eleven är aktiv och gör egna upptäckter. Hon hävdar att 

matematik är ett ämne som har en hög abstraktionsnivå och genom att arbeta laborativt blir 

allt åskådligt och ett stöd för minnet. Hon menar även att genom att arbeta laborativt kan man 

erhålla begrepp innan den abstrakta delen kommer att gälla. Detta kan kopplas till Adler och 

Malmer som anser i den konkreta situationen får elever möjlighet att erhålla matematiska 

begrepp, grundade på förståelse innan den abstrakta symbolföreställningen kommer till ytan 

(Adler & Malmer 1996, s. 57). Piaget menar även, enligt Arfwedson, att barn konstruerar sin 

egen kunskap genom handlingar (Arfwedson 2004, s. 24). 

Barbro berättar att skolan inte har råd att köpa in laborativt material pga. skolans dåliga 

ekonomi. Men hon hoppas dock att inom en snar framtid kunna ändra på undervisningens 

innehåll. Hon förespråkar att ett laborativt arbetssätt hade gynnat elever med 

koncentrationssvårigheter eftersom undervisningen skulle kunna uppfattas som underhållande 

och det brukar eleverna tycka om. Detta kan jag koppla till Malmer som skriver att elever med 

koncentrationssvårigheter kan gynnas av att arbeta laborativt eftersom de laborativa inslagen 

kan upplevas som roliga och bidrar till att motivera eleverna (Malmer 1999, s. 92).  

 

5. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka vad de utvalda pedagogerna anser vara orsaker 

till matematiksvårigheter och hur de arbetar för att stödja elever med svårigheter. Utifrån mitt 

undersökningsmaterial kan jag konstatera att informanterna har på ett ungefär likartade åsikter 

om orsaker till matematiksvårigheter. Alla informanter anser att språksvårigheter och brister i 

det didaktiska området kan orsaka elever matematiksvårigheter. Daniella, Tina och Kristina 

anser även att känslomässiga blockeringar och läs- och skrivsvårigheter kan orsaka att elever 

får matematiksvårigheter. Barbro nämnde inget om känslomässiga blockeringar och inte 
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heller anser hon att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik. 

Däremot anser hon att ett dåligt arbetsminne och planeringssvårigheter kan orsaka elever 

matematiksvårigheter.  

Min studie visar att ett dåligt självförtroende och brist på motivation kan orsaka att elever får 

matematiksvårigheter. Daniella nämnde att inställningen till matematiken kan påverkas 

negativt då eleven övertalat sig själv att denne inte kan och hon hävdar att det är oftast flickor 

som uppvisar en sådan attityd eftersom pojkarna har en tendens att retas. Därför vågar inte 

flickorna yttra sig i klassrummet. Daniella anser att ett samtal på tu man hand brukar hjälpa 

dessa elever. Jag anser också att ett samtal mellan lärare och elev är betydelsefullt eftersom då 

kan eleven tala om det denne önskar och därmed få bekräftelse på det man känner, upplever 

och tänker på. Den ömsesidiga relationen mellan lärare och eleven är väsentligt. Men är ett 

samtal på tu man hand tillräckligt? Hjälper det t.ex. flickorna som väljer att hålla sig i 

bakgrunden pga. att pojkarna retas? Jag anser att eftersom det rör sig om en övervikt av 

flickor så borde pedagogen planera en undervisning enbart för flickorna. Detta kan enligt min 

mening bidra till att flickorna vågar mer och dessutom kan det bidra till att de slipper känna 

sig utanför.  

Tina hävdar att en elev som inte förstår eller kan lösa en uppgift i matematik kan riskera att 

utveckla en dålig självbild. Jag anser att det är avgörande att pedagogen vet vad eleven kan 

och på vilken nivå de befinner sig. Det är pedagogens uppgift att erbjuda elever uppgifter som 

inte är alltför avancerade att lösa eftersom det är meningslöst att tillhandahålla elever 

uppgifter som de inte kan lösa. Men däremot kan det finnas en nackdel med att låta elever 

lösa enkla matematikuppgifter. Ibland måste pedagogen utmana eleverna och genom att bara 

fokusera på elevernas förutsättningar utmanas de inte tillräckligt. Pedagogens uppgift är dock 

att utgå från varje enskild individs behov.  

Kristina anser att elever med känslomässiga blockeringar kan misslyckas med matematik. 

Hon har upplevt elever som uttryckt sig på olika sätt som t.ex. ”jag kan inte det här eller jag 

förstår inte”. Detta leder oftast enligt Kristina till att eleverna ger upp.  Hon menar även att 

eleverna måste få utveckla en god tilltro till den egna matematiska förmågan annars kan det 

upplevas som ett personligt misslyckande. Jag anser att det är ytterst angeläget att stärka 

elevens tillit till den egna förmågan eftersom om inte individen tror på sig själv så kan denne 

inte lära sig. Om man tror på sin egen förmåga så kan detta bidra till att man blir motiverad 

och viljan att lära sig kan stärkas. Det står även i läroplanen att pedagogen skall ” Stärka 
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elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lärarens handbok 2008, s. 

45). 

En annan orsak som kan kopplas ihop med matematiksvårigheter enligt min studie och 

litteraturen är läs- och skrivsvårigheter. Majoriteten av informanterna diskuterade att läs- och 

skrivsårigheterna i matematiken är att eleverna ofta har svårt att tyda och förstå vad som krävs 

för att lösa matematiskuppgifter, såsom symboler och siffror eller omkastning av siffror och 

bokstäver samt vilket räknesätt som skall användas. Litteraturen och tre av informanterna 

säger att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter medan Barbro hävdar att läs- 

och skrivsvårigheter inte alls har någon koppling till matematik. Vad kan detta bero på? Kan 

det vara möjligt att Barbro inte mött elever som haft läs- och skrivsvårigheter eller kan det 

vara att hon inte är medveten om sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik? 

Även Magne anser att elever med lässvårigheter har svårt att förstå textuppgifter i matematik 

(Magne 1998, s. 160). Jag håller med litteraturen och tre av informanterna eftersom har man 

t.ex. lässvårigheter kan det således bli svårt att läsa en matematikuppgift och förstå vad 

uppgiften handlar om. Det är väsentligt att ha en vetskap om sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematik eftersom det finns litteratur som hävdar att elever med läs- 

och skrivsvårigheter kan få svårigheter med matematik.  

Alla fyra informanter arbetar som tidigare nämnt i skolor med elever med ett annat språk än 

svenska. Somliga informanter anser att språket är en viktig faktor för matematikinlärningen. 

Daniella, Tina och Barbro anser att elever med ett bristfälligt ordförråd kan få problem med 

begreppsbildningen. Detta betyder att eleverna inte har förmågan att beskriva eller förklara 

något eftersom de inte har tillräckligt med ord. Kristina hävdar att elever med 

språksvårigheter kan uppleva svårigheter med att uppfatta muntliga instruktioner eller 

förklaringar. Därför anser somliga informanter att elever med ett bra ordförråd klarar sig 

bättre med matematiken än elever som har ett bristfälligt ordförråd. Språket är enligt min 

mening också en viktig faktor för matematikinlärningen. I min verksamhetsförlagda 

utbildning hade alla elever ett annat språk än svenska. De språksvaga eleverna hade stora 

svårigheter att förstå det pedagogen sade. Min handledare försökte minska på sina muntliga 

genomgångar eftersom det satt ett fåtal elever som inte förstod det som förmedlades. Enligt 

min handledare berodde detta på elevernas bristfälliga ordförråd. Jag anser också att elever 

med ett bristfälligt ordförråd kan vid pedagogens muntliga förklaringar gå miste om hel del 

information. Därför bör eleverna i detta sammanhang få möjlighet att utveckla sitt ordförråd. 
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Det kan ske genom att arbeta laborativt eftersom då får elever möjlighet att berätta vad de ser 

och vad de gör.  

En annan orsak till matematiksvårigheter som litteraturen och informanterna anger är brister i 

det didaktiska området. Daniella och Tina anser att en undervisning endast med läroboken 

inte är effektivt för elevernas matematikinlärning utan de förespråkar istället en varierad 

undervisning. Även jag anser att en formaliserad undervisning inte är lösningen för att hjälpa 

elever med matematiksvårigheter. Om eleverna sitter och löser tal i matematikboken kan det 

hända att eleverna får en uppfattning om att matematik handlar bara om att sitta och räkna i 

matematikboken. En varierad undervisning bidrar till att eleverna får möta matematikens 

olika sidor. En annan orsak till svårigheterna är enligt Kristina och Barbro att eleverna inte får 

den tid och det stöd som de behöver för att tillägna sig viktiga begrepp i undervisningen. 

Detta är enligt min mening skrämmande. Jag anser att varje enskild individ skall få den tid 

och det stöd för att lära sig matematik. Ingen elev skall få lämna klassrummet utan att få den 

hjälp han/hon behöver. Det är pedagogens uppgift att tillgodose elevernas behov. 

Majoriteten av informanterna förespråkar att grupparbete och samtal är viktiga inslag i 

undervisningen. Daniella, Tina och Kristina har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, då 

de menar att det är genom samspel och kommunikation med andra individer som eleverna 

utvecklas och får färdigheter. Dysthe hävdar även att i det sociokulturella perspektivet är 

samarbete och interaktion avgörande för individens utveckling och lärande (Dysthe 2003, s. 

41). Barbro tycker däremot inte att grupparbeten är givande eftersom somliga elever kan 

dominera och andra elever kan hamna i bakgrunden och därför anser hon att ett individuellt 

arbete med varje elev är mer effektivt än grupparbete. Hon hävdar att i ett individuellt arbete 

får eleven arbeta i den takt denne har förutsättningar för och inom de områden denne har 

svårigheter med. 

 Jag tycker att det finns både för och nackdelar med ett individuellt arbete. Fördelen är att 

eleven får stöd för att kunna arbeta emot svårigheterna och nackdelen är att ett individuellt 

arbete inte är tillräckligt för elevens matematikinlärning. Även jag förespråkar såsom 

litteraturen och de tre informanterna utom Barbro att samspel och samtal med andra individer 

kan stärka elevens utveckling, eftersom man lär sig med hjälp av andra och inte bara 

individuellt. Även Vygotskij menar enligt Lindqvist att kunskap skapas i en social interaktion 

med andra och inte individuellt (Lindqvist 1999, s. 133). I läroplanen står det även att skolan 

skall i sin undervisning sträva efter att eleven ” utvecklar intresse för matematik samt tilltro 
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till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda 

matematik i olika situationer” (Skolverket, 2008, Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier, s. 26). Jag anser att om inte elever får uppleva matematikens mångsidighet 

och endast arbeta individuellt, kommer de inte kunna utveckla ett intresse för. I detta fall 

anser jag att det blir för abstrakt för eleverna och detta betraktar jag även som brister i det 

didaktiska området.  

Majoriteten av informanterna förespråkar även laborativt material i undervisningen. Daniella 

hävdar att elever med ett bristfälligt ordförråd kan med hjälp av laborativt material berätta vad 

de gör och vad de ser som i sin tur förbättrar begreppsbildningen. Tina anser att det är 

väsentligt att låta eleverna arbeta utan hennes inflytande i sina arbeten eftersom de måste lära 

sig att arbeta självständigt, annars resulterar det i att de blir beroende av hennes handledning. 

Kristina menar att lärandet sker då eleven gör egna upptäckter och är aktiv. Hon menar även 

att genom ett laborativt arbetssätt kan elever erhålla begrepp innan undervisningen blir för 

abstrakt och hon poängterar även att med hjälp av laborativt material blir allt åskådligt och ett 

stöd för minnet.  Barbro arbetar inte med laborativt material eftersom skolan inte har råd att 

köpa in laborativt material. Jag anser såsom Daniella, Tina och Kristina att ett laborativt 

arbetsätt kan hjälpa elever med matematiksvårigheter. Med hjälp av laborativt material får 

elever vara delaktiga, de får utforska och göra egna upptäckter. Jag anser även att elever med 

språksvårigheter kan med hjälp av laborativt material förstå mer än vad de hade gjort genom 

pedagogens muntliga förklaring. Även Malmer anser att med hjälp av de laborativa inslagen 

kan elever få en aha upplevelse, sådan som de inte skulle få genom en verbal förklaring 

(Malmer 1999, s. 27).  

Studiens resultat visar att det finns olika orsaker till matematiksvårigheter och olika sätt att 

arbeta för att motverka elevernas matematiksvårigheter. Resultatet visar att känslomässiga 

blockeringar, planeringsvårigheter, ett dåligt arbetsminne, läs- och skrivsvårigheter, 

språksvårigheter och brister i det didaktiska området kan orsaka att elever får 

matematiksvårigheter. Resultatet visar även att grupparbeten, samtal och ett laborativt 

arbetsätt kan hjälpa elever med matematiksvårigheter. Varje individ är olik den andre och 

därför finns det inte endast ett arbetssätt som gynnar alla elever. Det är väsentligt att variera 

och planera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Som somliga informanter 

hävdar att en läroboksundervisning är inte alltid lösningen till elevernas 

matematiksvårigheter. Utan undervisningen bör erbjuda elever att få vara aktiva, utforska, 

upptäcka, samspela och samtala, endast då kan de få kunskaper och färdigheter. Den 
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viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att alla elever är olika, svårigheterna kan se 

olika ut och därför är det nödvändigt att anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

utifrån deras förutsättningar. Jag anser att det viktigaste är som läroplanen anger att 

”Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” samt ” Organisera 

och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt” (Lärarens handbok 2008, s. 45).  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns ett perspektiv som saknas i denna studie och det är elevernas. Det vore intressant att 

göra en undersökning om vad eleverna anser om matematik och vad de upplever vara svårt 

med ämnet. Detta skulle kunna bidra till att ge pedagoger större insikter om elevernas 

svårigheter. Det skulle även vara intressant att med hjälp av observationer se om det arbetssätt 

som förespråkas i intervjuerna verkligen tillämpas i klassrummet och hur eleverna upplever 

undervisningen.  
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7. BILAGA   

 

Intervjufrågor  

 

Inledning 

När tog du examen? 

Vilka klasser undervisar du? 

Vad betyder matematik för dig? 

 

Syn på matematiksvårigheter 

Vad anser du att matematiksvårigheter kan bero på? 

Har du kunskap om specifika matematiksvårigheter?  

Har du någonsin haft en elev med specifika matematiksvårigheter? 

Finns det ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik?  

Har språket en betydelse för matematikinlärningen? 

 

Pedagogens arbetssätt 

Hur hjälper du elever med matematiksvårigheter? 

Vilket arbetssätt anser du varit det mest utvecklande i undervisningen?  

Tycker du att det är viktigt att ha en vetskap om allmänna matematiksvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter?  

 

 


