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English Abstract 

 

Importance of language in mathematics learning  

 

Study aimed to see if the language has bearing on mathematics learning. The study used 

qualitative interviews of three first grade teachers and one special education teacher.  

The questions asked was:  

- Do the teachers and specialist teacher, at the selected schools, think there is a 

connection between language difficulties and difficulties in mathematics and in case 

how is this connection. 

- How does the teachers / specialist teacher make it easier for students to learn       

matematics and swedish. 

 

The study was based on Vygotsky and Piaget teories. In previous research, it is primarily 

Malmer, Hoines, Lowing and Kilborn who´s been treated. Within the governing documents, it 

is mainly the compulsory school curriculum Lpo-94, and the curriculum for mathematics 

treated. 

 

I hope that the study has conclude that there is a connection between language and 

mathematics learning.I tried to emerged this through interviews with tree teachers and one 

special teatcher but i couldn´t. The teatchers couldn`t fint that it was the only reason to why 

the pupils hade difficulties in mathematics.But in the literature I found the relation between 

language- and mathematicdificulties. 
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1. Inledning  
Enligt Skolinspektionens rapport 2009:5 har elevernas matematikkunskaper försämrats under 

de senaste 15-20 åren. Timss (Trends in International matematics and science Study) har 

jämfört resultaten för elever i årskurs 4 samt högstadiet med OECD /EU länder. Granskningen 

visade att årskurs 4 hade lägre resultat än medelvärdet .Övriga  årskursers resultat är att 

svenska elever blivit sämre jämfört med övriga länder. Till viss del beror det på att en del 

andra länder förbättrat sina resultat men också på att de svenska eleverna försämrat sina 

resultat. Den största försämringen har varit hos de duktigaste eleverna . Skolinspektionen har 

därför granskat kvalitén i matematik undervisningen. De har tittat på lärandemiljön, hur man 

uppnått kursplanen, kompetensmål och rektorns roll som pedagogiskt ansvarig. Statskontorets 

rapport Lärarns utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys 2007:8 

(Skolinspektionens rapport 2009:5) visar att många lärare inte har den utbildning i matematik 

som krävs. Regering och riksdag har bland annat beslutat att införa lärarlegitimation för att 

lärare ska få undervisa och betygssätta elever samt infört en ny läroplan. Det är enligt olika 

rapporter inte entydigt vad matematiksvårigheterna beror på.  

 

Därför ska jag i detta examensarbete undersöka om språket har betydelse för inlärning av och 

förståelse för matematik. Utifrån litteratur som tar upp teorier och tidigare forskning om 

samband mellan språksvårigheter och matematikinlärning samt intervjuer med klasslärare och 

en specialpedagog hoppas jag få svar på mina frågeställningar. Anser lärarna på den utvalda 

skolan att det finns samband mellan elevernas språksvårigheter och matematiksvårigheter 

och i sådant fall hur ser dessa samband ut.  

 

Under min VFU-praktik har jag tyckt mig sett att elever med litet ordförråd, svag läsförmåga 

eller läsförståelse också kan ha problem att lära sig matematik. Läromedlen, som används, på 

den skola som studien avser, innehåller mycket text exempelvis mål, instruktioner och 

problemlösningsuppgifter. Detta innebär enligt Gudrun Malmer att elever med 

språksvårigheter får svårt att förstå vad uppgifterna går ut på. Att läromedlen är för svåra eller 

för lätta för en del barn innebär att större krav ställs på lärarnas pedagogiska förmåga. Man 

behöver därför anpassa läromedlen efter den läsförmåga eleverna har (Malmer och Adler 

1996, s.56). 
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På tidigare delkurser har jag läst en del litteratur som visar att det finns ett samband mellan 

språksvårigheter och matematiksvårigheter. Framförallt är det Gudrun Malmers bok Bra 

matematik för alla som gjort att mitt intresse att fördjupa mig inom detta område ökat. Jag har 

därför sökt efter annan litteratur än den jag tidigare läst.  

En annan fråga är Hur arbetar lärarna/specialpedagogen för att underlätta elevernas 

inlärning i matematik och svenska? 

 

1.1 Bakgrund 

 

Flera forskare har skrivit om språkets betydelse för matematikinlärning.  

Leif Strandberg som har skrivit Vygotskij i praktiken menar att samspelet med andra barn, 

vuxna eller hjälpmedel är det som sedan gör att eleven lär sig bättre. Strandberg skriver också 

att om eleverna ska bli duktiga i språk måste de ha deltagit i rika samtal. 

Rika samtal är grunden till att barnen ska utveckla sitt språk, med rika samtal menas att båda 

parter i ett samtal använder sig av ord och hela meningar för att beskriva eller förklara det 

man tänkt. Det som också är viktigt är att eleverna får lära sig de rätta begreppen (Strandberg 

2007, s.115). Detta skriver också Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn om i boken Språk 

kultur och matematikundervisning. Där de genom sina observationer och forskning kunnat 

konstaterar att det är viktigt att man förstår de matematiska begreppen (Löwing och Kilborn 

2007, s.32-33).  

 

Malmer tar i sin bok Bra matematik för alla upp språkets betydelse för att nå kunskap, och 

hon skriver också om ämnesintegrering och laborativt arbetssätt för att underlätta inlärningen 

i exempelvis matematik (Malmer 2002, s.46). Marit Johnsen Hoines skriver om 

ämnesintegrering och språkets betydelse i sin bok Matematik som språk (Hoines 2004, s.57-

60). 

 

Bertil Gran skriver i sin bok Matematik på elevens villkor att dialogen med kamrater och 

lärare underlättar förståelsen av matematik. Gran har forskat tillsammans med Bo Sjöström 

och kommit fram till att man ska utgå från eleven om han/hon ska lära sig (Gran 1998, s.21-

22). 
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Under en av mina VFU-perioder i en förskoleklass gjorde jag ett försök att integrera bild, 

matematik och kasta tärning. Jag gjorde en stencil där jag ritade två ”tomma” tärningar på 

varje rad. Eleverna fick kasta tärningarna och sedan rita in ”ögonen” i tärningen för att sedan 

skriva antalet ögon med siffror och sedan vad summan blev.  Resultatet av denna övning var 

att de flesta eleverna fick rätt summa men många elever skrev siffrorna spegelvänt. De flesta 

eleverna tyckte om övningen. De sa också att detta var roligare än sådana övningar som går ut 

på att dra streck från exempelvis ett till tio för att få en figur som de ska färglägga.  

I denna övning tränades leka, rita, skriva och räkna vilket Vygotskij förespråkar. Strandberg 

skriver också att det är viktigt att man för förskolebarn har praktiska övningar och pratar 

matematik med dem för att de ska förstå (Strandberg 2007, s.115).  

En annan orsak till att övningen blev så lyckad kan vara att den var på rätt kunskapsnivå för 

förskoleklassen. Enligt Vygotskij och Piaget är det viktigt att lärarna ger eleverna uppgifter 

som passar deras kunskapsnivå om de ska utvecklas och få kunskap (Vygotskij 1995,s.11-

21,75) (Furth & Wachs 1978, s.22-32).      

 

I detta examensarbete har jag utgått framförallt från ett lärarperspektiv. Jag hoppas att jag 

själv och andra som läser detta arbete får nytta av vad jag skrivit men naturligtvis är min 

största förhoppning att jag, och andra lärare, kan hjälpa elever med matematiksvårigheter att 

bättre klara av att lösa och förstå matematikuppgifterna. Genom att träna på matteuppgifter 

med text, samtala mycket med eleverna, låta dem leka och arbeta laborativt hoppas jag att 

eleverna lär sig mer. Så en del av studien är även skrivet ur ett elevperspektiv.  

I läroplanen Lpo-94 under kapitel 2.2 står det ”Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former”  

Skolan ska sträva efter att varje elev  

- utvecklar sitt eget sätt att lära 

- utvecklar tillit till sin egen förmåga  

- tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet. 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet 
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Läraren skall 

 

- utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande (Lpo-94). 

I kursplanen för matematik tas förutom kunskapsmålen, upp att matematiken hör ihop med 

andra ämnen och att man genom att ämnesintegrera ökar elevernas matematiska kunnande 

(Kursplan och betygskriterier 2000). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad informanterna, tre lärare i årskurs ett och 

en specialpedagog på en f-tre skola anser om språkets betydelse för matematikinlärningen 

samt vad de gör för att underlätta elevernas inlärning i språk och matematik.  

 

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Studien kommer att utgå från dessa frågeställningar. 

 

- Anser lärarna och specialpedagogen, på den utvalda skolan, att det finns samband 

mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter och i sådant fall hur ser dessa 

samband ut? 

- Hur arbetar lärarna/specialpedagogen för att underlätta elevernas inlärning i matematik 

och svenska? 
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2. Teori och tidigare forskning  

 

2.1 Teori  

Under denna rubrik presenteras Vygotskijs och Piagets teorier om inlärning. Dessa teorier 

valdes eftersom de har en central roll i det svenska skolväsendet och de har skrivit mycket om 

matematikinlärning men också för att kunna analysera resultat av min empiriska studie. En 

del av deras teorier sammanfaller men på vissa punkter är de varandras motsatser. Exempelvis 

så skriver Vygotskij att språket har stor betydelse för inlärning medan Piaget skriver att 

språket inte har så stor betydelse för inlärningen. 

 

Piaget hävdar att det är viktigt att barnen får arbeta med verkligt material, som exempelvis 

olika spel, i stället för symboler (Elkind 1978, s.171).    

Vygotskijs teori om hur man lär sig går ut på att hjärnan kommer ihåg sådant man tidigare 

upplevt och att man genom kreativitet, även kallad fantasi, lär sig nytt inför framtiden.Hans 

teori är mer inriktad på metoder som utvecklar barnens tänkande (Strandberg 2007 s.74). 

Vygotskijs teori handlar om att yttre aktiviteter som exempelvis samtal med andra människor 

leder till inre aktiviteter det vill säga ökad kunskap och därför har språket stor betydelse för 

inlärningen (Strandberg 2007, s.54).  

 

Redan när barnet är litet, kan man enligt Vygotskij se hur barnets kreativitet utvecklas vid lek. 

Naturligtvis har tidigare upplevelser betydelse för vad barnet klarar av, men fantasin gör att 

barnen skapar den verklighet som de behöver. Vygotskij skriver också att ju mer ett barn får 

uppleva ju bättre blir fantasin. Alla har denna förmåga men i olika grad beroende på 

begåvning. Vygotskij skriver också att begåvade barn, i förskoleåldern, som stimuleras att 

rita, såväl i hemmet som i skolan, visar ett samband mellan utvecklingsnivån och intressen att 

rita. När barnet blir äldre övergår skapandet från att rita till att tala, läsa och skriva. För 

barnen är det lättare med muntliga uppgifter än med skriftliga, speciellt om de fått uppgifter 

som de inte förstår, eller inte vet något om. 

Pedagogernas uppgift är att låta barnen rita, samtala med dem, ge dem skrivuppgifter som de 

förstår och berörs av för att barnet ska utveckla sin litterära förmåga (Vygotskij 1995, s.11-

24). 

Leken är också något som Vygotskij anser vara viktigt för ett barns utveckling (Vygotskij 

1995, s.75). 
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Piagets teori skiljer på utveckling och inlärning. En människas intelligens uppkommer genom 

utvecklingsprocessen och intelligensen är, enligt Piaget, grunden för all inlärning. Men 

inlärning kräver att vi tänker liksom tänkandet är beroende av inlärningen. Piaget menar att 

exempelvis mognad, miljö samt om barnen får tänka på en nivå som är för hög i jämförelse 

med dess utveckling påverkar hur ett barns intelligens utvecklas. Om nivån är för hög för 

barnet så blir det ingen utveckling eller om nivån är för låg så tappar barnet intresset. Lärarens 

uppgift är att ge eleven uppgifter på rätt nivå som gör att eleven får kunskap. Vidare menar 

Piaget att tänkandet kan utvecklas utan språk men språket används för att kommunicera. Han 

anser att språket kan försvåra tänkandet. Intelligensen utvecklas hela tiden hos alla barn fram 

till att barnet är ungefär tolv år för att barnen har behov av att lära sig och enligt Piaget är 

intelligensen konstruktiv och skapande. Piaget menar att om exempelvis språk skulle vara 

viktigt för att utveckla intelligensen så borde inte ett barn som föds döv ha normal intelligens 

(Furth och Wachs 1978, s.22-32).   

     

Strandberg tolkar Vygotskijs teori som att det är viktigt att man i matematiken, för 

förskolebarn, har praktiska övningar och även talar matematik för att barnen ska utveckla sitt 

tänkande och intellekt (Strandberg 2007, s.115). 

Genom att använda miniräknare lär man sig en hel del matematik exempelvis 

prioteringsreglerna, tiosystemet och hur räknesätten hör ihop. Det är viktigt att man inför 

matematiska begrepp om eleverna ska kunna förklara vad de lärt sig (Strandberg 2007, s.170). 

 

Svårigheter med matematiken kan även bero på vilka metoder som används i undervisningen 

samt vilka läromedel som används. I en undersökning gjord i Tärnaby gav eleverna som 

kommentar till uppgifterna att de måste få tid till uppgiften och att man måste ”knäcka koden” 

för att förstå uppgiften (Strandberg 2007, s.74-75). 

 

Strandberg skriver att eleverna lär sig matematik genom att använda miniräknare men det är 

inte säkert att man förstår matematikens grunder. Det är detta som Vygotskij menar när han 

skriver att lärandeprocessen består av yttre aktivitet, exempelvis räkna med miniräknare eller 

lära sig av andra, och inre aktivitet där människan tar in kunskapen, enligt Strandbergs 

tolkningar (Strandberg 2007, s.88-89). 
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Forskning om språkets betydelse 

 

Gudrun Malmer skriver i sin bok Bra matematik för alla att språket har stor betydelse i 

matematiken. Dels i uppgifter som har text, problemlösning, dels i hur läraren samtalar med 

elevgruppen när han eller hon undervisar eleverna. Många lärare ställer numera frågor till 

barnen om hur de tänker eller har tänkt då de försöker lösa eller har löst en uppgift. Elever 

som lärt sig och förstår matematiska begrepp klarar lättare att förklara hur de tänkt medan 

elever med sämre ordförråd har svårare att beskriva hur de tänkt. En del elever som inte har 

ord för att kunna förklara hur de tänkt svarar ”Jag vet inte hur jag tänkt” (Malmer 2002, s.45). 

 

I boken Språk, kultur och matematikundervisning skriver Löwing att det är viktigt att man lär 

eleverna rätt begrepp i matematiken. Det gäller exempelvis att använda entydiga och korrekta 

ord för att eleverna ska förstå. Författaren tar som exempel att inte kalla en kvadrat för 

fyrkant. En fyrkant kan ju vara en rektangel eller vilken annan fyrhörning som helst. Lärarna 

har enligt Löwing ett stort ansvar att lära eleverna vad orden betyder och hur de används. I 

boken jämför författarna sina observationer från 1970-talet (Kilborn) och 2000-talet 

(Löwing). De konstaterar att det språk lärarna använder har blivit sämre och därigenom får 

eleverna svårare att förstå vad läraren går igenom. Eleverna får i matematikundervisningen 

möta både lärare som undervisar dem i de flesta ämnen och ämneslärare som är specialister på 

sitt/sina ämnen. När eleven får en ämneslärare så kan det bli svårt att förstå alla matematiska 

begrepp om de inte under de tidigare åren i skolan lärt sig dem (Kilborn & Löving 2007, s.32-

33). 

 

Löwing och Kilborn tar i sin bok Kulturmöten i matematikundervisningen upp att det är 

viktigt att barn med annat modersmål än svenska lär sig matematiska begrepp på sitt 

modersmål innan de lär sig begreppen på svenska. De skriver också att Hammarberg skrivit 

att skillnaden i språken kan medföra inlärningssvårigheter. Exempelvis att man i arabiska 

skriver från höger till vänster (Löwing och Kilborn 2010, s.29-30). 

 

Malmer skriver att barn och vuxna pratar allt mindre med varandra på grund av tv, video och 

data. Detta har lett till att många barn har ett bristfälligt språk som i sin tur leder till att barnen 

inte förstår vad instruktionen handlar om. Språkträning i förskolan kan vara till stor hjälp men 

även samtal med vuxna utvecklar språket. Malmer skriver om språket som instrument för att 
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nå kunskap och att elever som har goda språkkunskaper lättare förstår matematiken (Malmer 

2002, s.46).  

I boken Matematik som språk, skriver Hoines att det är viktigt att samtala med barn och 

lyssna på vad de säger. Barnen som hon studerat är 5-7 år. Genom samtalen får pedagogen 

veta vad barnen kan men också förmedla mer kunskap till barnen. Barn kan, redan innan de 

börjar skolan, flera räkneord. När barnen är små brukar de få frågan ”Hur många år är du?” 

De brukar då visa upp rätt antal fingrar eller svara exempelvis 4 år. Författaren anser att 

fingerräkning och teckning också är språkformer som förbättrar barnens tankeverksamhet 

(Hoines 2004, s. 33-38). 

 

I NCMs rapport 2002:2 Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik skriven av Sterner 

och Lundberg konstateras att variationen mellan hur eleven klarat matematikprovet till stor 

del berodde på hur de klarat PISAs (Programme for International Student Assessment) 

läsförståelseprov. Möllehed har i en studie för årskurs 4-9 sett att en vanlig orsak till att 

eleverna inte klarar matematikuppgifter är att de inte förstår texten.  

En annan orsak till att svenska elever inte visar så bra resultat i matematik i internationella 

tester är troligen att de har mindre intresse för matematik.  

I den enkät som NCM har gjort med lärare, i matematik och svenska för årskurs 1-6 har 

lärarna bedömt att ungefär var åttonde elev har svårt för matematik samt läsa och skriva. 

Lärarna angav i denna enkät att de själva har bristande kunskaper inom detta område och 

behöver utveckla sin kompetens. I rapporten har man redovisat vilka samband mellan läs och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter som är tänkbara utifrån den forskning som 

bedrivits. Elever med problem i matematik har ofta läs- och skrivsvårigheter (Sterner & 

Lundberg 2002, s.1-9).  

 

Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet har forskat om bland annat 

dyslexi och skrivit boken En liten bok om dyslexi. I en intervju, av Ann Lagerström, i Modern 

Psykologi november 2012 tar han upp att svenska elever förr låg i topp i läskunnighet och nu 

ligger långt efter täten. Ingvar säger att barn lär sig gå själva men att lära sig läsa måste de få 

hjälp med.  För att bli duktig på att läsa och skriva måste man öva mycket och detta är enligt 

Ingvar lärarnas främsta samhällsuppdrag. Ett barn som inte har flyt i läsningen kommer inte 

att klara skolan enligt Ingvar. Genom att studera hjärnan har Ingvar kommer fram till 

följande. Om elevens läsförmåga är god så är läsandet till stor del automatiserat vilket medför 

att hjärnans arbetsminne inte behöver arbeta så hårt. Har eleven dyslexi eller om läsningen 
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inte automatiserat får arbetsminnet arbeta mer och det innebär sämre läsförståelse och 

läshastighet (www.kodknackarna.se 24/10-12). 

 

2.2.2 Forskning om ämnesintegrationens betydelse  

 

För cirka 150 år sedan skrev Grube om den ”monografiska metoden” där de fyra räknesätten 

användes samtidigt. Metoden försvann på 1920-talet då man ansåg att det blev för mycket 

symboler för eleverna (Malmer och Adler år 1996, s.44-45). I början ska 

matematikundervisningen vara muntlig och genom att eleverna gör exempelvis räknesagor så 

förstår de matematiken. En del av de elever som får svårigheter med matematik får problem 

då man börjar använda symboler som +,-,x, och / . Malmer vill därför att man ska lära 

småbarnen matematik genom att arbeta ämnesintegrerat. Om man integrerar matematik med 

flera ämnen så kan elever visa sina kunskaper på flera sätt och därigenom förstå bättre 

(Malmer 2002 s.18-19). Liksom Malmer anser Johnsen Hoines att ämnesintegrering 

underlättar förståelsen för matematik och dessutom tränas språket. I boken beskrivs ett tema 

som kallas ”Bilräkning” där många ämnen förutom matematik ingick. Barnen lärde sig om 

olika tal, deras storlek och förhållande till varandra. Duktiga elever kunde senare skriva talen, 

som de ritat, med siffror och symboler (Hoines 2004, s.57-60). 

 

Malmer menar att genom att prata och diskutera matematik eller göra laborationer lär sig 

eleverna förstå matematik. Hon skriver dock att alltför många lärare är bundna till att eleverna 

ska hinna räkna ut matteboken innan läsåret är slut (Malmer 2002, s.30-31).  
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2.2.3 Forskning om läromedlens betydelse  

 

Malmer skriver om vikten av att individanpassa undervisningen. Då kunskapsnivån hos 

eleverna varierar behöver de olika läroböcker om de ska passa till varje elev. Istället för att 

följa läroboken bör lärarna följa kursplan och träna eleverna att tänka logiskt och granska 

kritiskt. (Malmer 1996, s.55). 

 

Enligt Skolinspektionens rapport är enskilt arbete, eller i smågrupper, den arbetsform som 

dominerar. Läroböckerna är det arbetsmaterial som används mest vilket innebär att eleverna 

lär sig räkna enligt bokens exempel. När de får andra uppgifter så tränas till största delen 

samma typer av uppgifter som i läroboken. Skolinspektionen konstaterade  att eleverna i 

årskurs ett-tre fick fler uppgifter, som tränar olika kompetenser, än årskurs fyra-sex.  

I rapporten påpekas att läroböckerna borde innehålla uppgifter som tränar fler kompetenser så 

att läroplanens och kursplanens mål uppnås (Skolinspektionens rapport 2009:5 s.17). 

 

 

2.2.4 Forskning om andra orsaker  

Strandberg skriver i sin tolkning av Vygotskijs teori att det är viktigt att skolan har olika 

lärmiljöer där man stimuleras till inre och yttre aktiviteter (Strandberg 2007, s.116). 

 

I NCM ´s rapport 2002:2 anges också dessa faktorer som tänkbara orsaker till 

matematiksvårigheter  

- neurobiologiska 

- besvärlig uppväxt  

- koncentrationssvårigheter  

- problem för andraspråkselever att förstå matematiska begrepp på svenska 

- elever har fått uppgifter som de inte klarat av och därför tappat motivationen som 

enligt rapporten är viktigaste faktorn för matematikinlärning (Sterner & Lundberg 

2002, s.1-9). 
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3. Metod och material  
 

3.1 Empiriskt material 

 

I min empiriska studie har jag valt att använda mig av kvalitativa metoder. Intervjuerna med 

pedagogerna har genomförts med hjälp av frågor som utgår från mina frågeställningar.  

Kvantitativa metoder såsom enkätundersökningar valdes bort då rädslan fanns att 

svarsbortfallet skulle bli stort och göra att insamlad data inte skulle kunna behandlas inom 

utsatt tid. 

För att få tips på hur man genomför intervjuer läste jag forskningsmetodikens grunder (Patel 

och Davidsson 2003). 

 

 Kvalitativa intervjuer valdes för att få frågorna besvarade med informanternas egna ord. 

Anledningen till att intervjuerna gjordes individuellt med informanterna var att få fram vad 

varje informant hade för åsikter och tankar i ämnet. Fördelen med att använda kvalitativa 

metoder är att följdfrågor kan ställas och därigenom ökar undersökningens validitet (Larsen 

2009, s.26-27). 

Intervjuerna var till stor del strukturerade såtillvida att jag ställde ett antal likadana frågor i tur 

och ordning för att kunna jämföra svaren. Följdfrågorna varierade dock.  

Jag anser att jag valt rätt metod för att göra detta examensarbete men jag har också stött på 

problem. I början av arbetet kontaktade jag en rektor, via mail och telefon, för att få kontakt 

med informanter och jag uppfattade det som att han skulle hjälpa mig att få kontakt med 

klasslärare och specialpedagoger. Vi kom överens om en dag då jag skulle ringa honom. Efter 

flera samtal, under drygt två veckor, hade han inte haft tid att förmedla kontakten. En del av 

arbetet blev då försenat. Jag tog då kontakt med en lärare som hade kontakt med de 

informanter som jag sedan intervjuade.  

 

 

3.2 Urval     

 

Intervjuer har gjorts med tre stycken lärare som undervisar i årskurs ett samt en 

specialpedagog. Dessa informanter har valts beroende på kunskap och erfarenhet i ämnet 
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svenska och matematik samt en förhoppning att de kan ge svar på de frågor som min 

empiriska studie avser. Specialpedagogen valdes för hon har mångårig erfarenhet av att arbeta 

som klasslärare samt specialpedagogiska kunskaper.  

 

 

Valet av skola är ett medvetet val, så att, i den utvalda skolan, ska de flesta eleverna ha 

svenska som modersmål. Detta val gjordes för att inte blanda ihop svårigheter i svenska och 

matematik som beror på annat modersmål. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet    

 

Med validitet menas att man fått svar på frågeställningarna utifrån den metod som använts 

(Andrén och Rosenqvist 2006, s.67-68). 

Då tidigare forskning stödjer resultatet av min empiriska studie och jag har fått svar på mina 

frågeställningar anser jag att studien har god validitet.  

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Andrén och Rosenqvist 2006, s.67-68). 

Intervjufrågorna har konstruerats för att de inte ska missförstås av någon utan att alla 

informanter uppfattar frågorna på samma sätt och därför har den empiriska studien relativt 

hög reliabilitet. För att reliabiliteten hos hela studien skulle ha varit högre borde fler intervjuer 

genomförts med olika metoder på olika skolor.  

3.4 Etik  

 

Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning genom att jag informerat berörda informanter om: 

- Informationskravet: Informanterna fick information om syftet med studien och hur jag 

tänkt genomföra den. 

- Samtycketskravet: Informanterna informerades om att de själva fick bestämma om de 

vill delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

- Konfidentialitetskravet: Informanterna informerades om att allt som de säger kommer 

att behandlas konfidentiellt. 

-  Nyttjandekravet: Det material som berör informanterna kommer bara att användas i 

denna studie (Vetenskapsrådet 2002). 
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Intervjuer har spelats in på kassettband som transkriberats om till text, Namnen på 

informanterna och skolorna är fingerade för att följa de forskningsetiska principerna.  

 

 
 

3.5 Presentation av informanterna. 

 

Intervjuerna genomfördes hösten 2010 och redovisas i sin helhet i bilagorna.  

 

Informant ett, Anna, har först utbildat sig till förskollärare och sedan vidareutbildat sig till ett 

till tre lärare på lärarhögskolan. Hon har arbetat som lärare i tio år men endast en termin på 

den skola som studien genomfördes i. 

Informant två, Britta, har arbetat som lärare i snart fyra år. Hon var tidigare fritidspedagog 

men har vidareutbildat sig till lärare. Hon arbetar sin första termin på den aktuella skolan. 

Informant tre, Cilla, har arbetat som lärare i snart två år och varit anställd på denna skola 

under hela denna tid. 

Informant fyra, Diana, har arbetat som klasslärare sedan 1971 till och med 1999/2000. 

Därefter har hon utbildat sig till och arbetat som specialpedagog på en annan skola i 

kommunen och sedan 2010 på denna skola. 

Anledningen till att de flesta lärarna är nya på denna skola är att det skett en omorganisation 

av kommunens skolor såtillvida att tre f-nio skolor ombildats till två f-fem skolor och en sex-

nio skola. Eftersom den utvalda skolan ligger i ett gammalt bostadsområde med få elever i 

upptagningsområdet och de andra skolorna ligger i områden med nyare bebyggelse där det, 

enligt Britta, bor mer unga barnfamiljer, så har behovet av elevplatser ökat på de övriga 

skolorna.  
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4. Resultatredovisning och analys  
 

Jag har valt att sammanställa intervjusvaren utifrån de frågor jag ställt. 

 

4.1 Resultat 

 

4.1.1 Samband språk matematik  
 

Samtliga informanter anser att det finns samband mellan språk- och matematiksvårigheter 

men de anger olika sambandet. 

 

Anna menar att om eleverna inte kan läsa så kan eleven inte förstå instruktionerna. 

Britta hävdar att sambandet finns när det gäller utländska barn, speciellt hennes arabisktalande 

elever. Cilla menar att i årskurs ett är det ett stort problem att eleverna inte kan läsa själva och 

därför inte förstår matematikuppgifterna. Diana menar att det är främst vid problemlösning, 

där de ska redovisa hur de tänkt, som man ser sambandet. I dagens skola bedöms kvalitet och 

inte kvantitet som tidigare ofta var ett mått på hur duktig en elev var i matematik. Om man då 

saknar språket att uttrycka sig med så blir det svårt. Cilla menar att det är en rad olika saker 

som kan påverka en elevs språk.  Hon menar att har man problem med matematiken så kan 

det bero på problem med språket. Svårigheter att läsa kan också bero på att eleven har dåligt 

arbetsminne, så att eleven exempelvis inte kommer ihåg vad man ljudat i början av ordet eller 

att man överlag har inlärningssvårigheter. 

 

 

4.1.2 Språksvårigheter och matematiksvårigheter  
 

För att upptäcka om eleverna har språksvårigheter gör pedagogerna på olika sätt. 

Anna berättade att redan i förskolan arbetar de med att eleverna ska bli fonologiskt medvetna 

och elever som behöver mer hjälp får gå till speciallärare för extra stöd. De följer Ingvar 

Lundbergs modell där man kontrollerar om eleverna är fonologiskt medvetna, hur de klarar 

ordavkodning, om de har flyt i läsningen och om eleverna tycker om att läsa och låna böcker.  
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Britta anser att de redan när eleverna börjar i årskurs ett har upptäckt om någon har 

språksvårigheter och att det är barn med utländskt ursprung som har de största svårigheterna. 

En av svårigheterna är att samma ord kan ha flera olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang det är. 

Diana menar att de tidigt upptäcker de elever som har språksvårigheter och redan på förskolan 

kopplas talpedagoger och logopeder in. Vid dialogen med elever märker man lätt vilka som 

har problem med det talade språket.     

För en del elever beror språksvårigheterna på att de är språkligt omogna, har litet ordförråd 

och inte tränat sig att föra samtal tidigare. Hon menar att i vissa familjer lever barnen 

parallellt med föräldrarna och kommunikation mellan dem är sällsynt.  

 

För att upptäcka om eleverna har matematiksvårigheter använder pedagogerna olika metoder. 

Anna säger att hon märker om eleverna inte förstår när hon har genomgångar av nya moment 

med dem. Likaså ser hon om de inte klarar av diagnosen efter varje avlutat kapitel eller om 

eleven fastnar på uppgifterna i matteboken. Om eleverna inte klarar av diagnosen så pratar 

Anna individuellt med den berörda eleven och försöker se vad problemet består i.  

Britta menar att det är först nu efter några månader man börjar se om eleven inte förstår 

matematiken. Hon berättade att en del elever har sagt till henne att nu börjar det bli svårt och 

hon märker att det inte ”klickar” för en del elever.  

Cilla anser sig sakna erfarenheter i denna fråga. Hon tycker att alla i hennes klass är på gång 

men när hon arbetade i förskoleklassen märkte hon om eleverna hade matematiksvårigheter 

om de exempelvis inte pekade på rätt bild/siffra när läraren gav dem uppgifter.  

Diana upptäcker elever med matematiksvårigheter i samband med att eleverna diagnostiseras. 

Hon menar att det är viktigt att när man diagnostiserar elever med matematiksvårigheter har 

de rätta verktygen så att diagnosen inte färgas av lärarens/specialpedagogens egna tyckanden. 

Diana menar att man redan på förskolenivå upptäcker om eleven har matematiksvårigheter. 

Detta kan man testa med ett diagnosmaterial som kallas Diamant. Till detta material finns en 

fördiagnos som är anpassad till förskolenivå. Diamant är ett diagnosmaterial i matematik som 

är tänkt för yngre elever men kan även användas för att diagnostisera äldre elevers 

matematikkunskaper. Diagnosmaterialet kan hämtas från Skolverkets hemsida. Med detta 

material diagnostiseras en mindre del i taget för att lättare se vilka kunskaper som fattas, 

diagnoserna (femtiofem stycken) omfattar aritmetik, bråk och decimaltal, talmönster, formler, 

mätning och geometri samt statistik. De kan användas för en hel grupp före/efter att man 
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arbetat med avsnittet eller diagnostisera en enskild elevs matematiksvårigheter. Resultatet förs 

in i ett utvecklingsschema som utgör grunden för fortsatt undervisning. 

 

4.1.3 Språk- och matematikträning   
 

Pedagogerna på den utvalda skolan arbetar med olika metoder för att förbättra inlärningen i 

svenska och matematik. 

 

Anna berättar att det bästa är om eleverna tränar läsning såväl hemma som i skolan. Hennes 

elever får arbeta enligt ett lässchema och skriva mycket i skolan. 

I lässchemat fyller läraren/målsmannen i vad och hur mycket eleverna läst samt hur de klarat 

uppgifterna (Patrik Bodins anteckningar). 

Britta arbetar tillsammans med sina elever med texten genom att de kollar på bilder, skriver, 

läser och samtalar mycket. Tillsammans med eleverna gör Britta också en del praktiska saker 

som bygger på instruktioner som barnen tidigt får lära sig att följa. Hon poängterar dock att 

det är viktigt att barnen lär sig det matematiska språket.      

Cilla anser att förskoleklassen är väldigt bra på att arbeta språkförberedande med läs och 

skrivövningar. Eleverna lär sig att höra ljud i ord,i stället  för att lära sig ljuda en bokstav i 

taget, genom att de får ge exempel på ord som innehåller en viss bokstav. Eleverna får också 

läsläxor som de ska läsa för en vuxen hemma. Eleverna har en skoldagbok där de får skriva 

vad de vill. Varje vecka introduceras en ny bokstav. Hon läser också för barnen och sedan 

pratar de tillsammans om texten. Därefter pratar de om alla ord som är svåra att förstå. 

Diana arbetar framförallt med årskurs två och tre. Hon tränar eleverna i ordavkodning så att 

eleverna inte bara sitter och ljudar när de ska läsa. Hon anser att barn som lever i familjer där 

man ofta för en dialog med barnen blir tidigare duktiga i språk. Diana anser att hon ser ett 

tydligt samband mellan hur mycket man talar till och med barn och hur utvecklad 

läsförmågan är. 

 

Anna säger att hon i sin klass pratar mycket matematik med eleverna när hon har sina 

genomgångar i halvklass. Hon berättade att de ofta ”ramsräknar” för att öva in 

matematikuppgifter.  

I Brittas klass pratar de mycket matematik och konkretiserar uppgifterna för att underlätta 

elevernas inlärning. Inför varje nytt moment försöker hon ha övningar anpassade till barnens 
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vardagsliv. Exempelvis när de tränade subtraktion lekte de ”tippen” som gick ut på att saker 

försvinner då man subtraherar.  

Cilla arbetar mycket med mattesamlingar där hon delar in klassen i två delar med cirka tretton 

elever i varje grupp. Hon går då igenom alla nya moment och så arbetar de med olika spel för 

att stärka elevernas kunskaper.  

Diana som är specialpedagog påpekar att det första man gör om man upptäcker att en elev har 

problem med matematik är en kartläggning i vilka svårigheter som eleven har. Hon menar att 

svårigheter beror på att eleven inte förstått positionssystemet, saknar taluppfattning och 

behöver ett språk för att tillgodogöra sig kunskaperna.  

Diana berättade att det är viktigt att eleverna har strategier för sin räkning. Som exempel tog 

hon upp om eleverna skulle addera fem och tre enkronor räknade en del ett, två, tre, fyra, fem 

och så sex, sju, åtta i stället för att börja med fem och sen sex, sju, åtta eller att de flyttar en 

krona från de fem till tre och får de fyra plus fyra som blir åtta som svar.  

Hon menar att barn får lära sig räkna en i taget alltför mycket och hon tycker att man bör 

komma bort från det. Leken är också viktig enligt Diana. För i leken lär barnen sig räkna och 

göra saker med och prata med varandra 

 

Alla informanter anger att de arbetar med ett laborativt arbetssätt i matematik. 

Det som skiljer informanterna åt är hur de definierar laborativt arbetssätt.  

Anna arbetar med smånallar när de ska lära sig räkna.  

Britta använder sig av klossar, russin eller siffror och lägger ut tal. 

Cilla menar att man med hjälp av saker eller spel, talar sig fram till ett tal som redovisas på 

tavlan med siffror.  

 

Informanterna anser att de integrerar matematik och svenska men i olika hög grad.  

Anna säger att integrationen mellan matematik och svenska skulle kunna utvecklas till att 

eleverna själva skrev berättelsen. Hennes elever får i sin skoldagbok utvärdera skoldagen, 

berätta vad han/hon har gjort och skriva datum.  

Britta integrerar matematik och svenska genom att exempelvis låta eleverna göra glyfer.  

En glyf är en bildpresentation. 

Utifrån kön, födelsemånad, antal syskon, husdjur med mera får fisken olika utseende. 

Eleverna måste hänga med ordentligt när läraren ger sina instruktioner. När fisken är klar kan 

man avläsa när eleven är född, antalet ränder anger antalet syskon, trianglar anger antal 

husdjur och om de idrottar är det markerat med prickar. Träning av bokstaven G ingår också i 
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detta moment. Cilla anser att det automatisk blir så att svenska och matematik integreras 

eftersom hon läser talen för dem. De går i årskurs ett och då får de träna på alla ord som finns 

i matematiken. Diana integrerar matematik och svenska i situationer som uppstår och där man 

kan koppla ihop det, framförallt vid problemlösning.  

 

Enligt Gudrun Malmer är Dyskalkyli bristande förmåga att utföra beräkningar (Malmer och 

Adler 1996, s.24).  

 

Lundberg och Sterner utgår från Hoien och Lundbergs (1999) definition angående dyslexi. 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja 

skriftens principer för att koda språket. Störningen ger sig i första hand i känna som 

svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning”. (Sterner och Lundberg 

2006, s. 57). 

 

Ingen av klasslärarna har någon elev som fått någon av dessa diagnoser eftersom inga 

diagnoser görs för elever i årskurs ett. Om eleven inte klarar av att ljuda ihop ord, vid 

sportlovet vårterminen i årskurs ett, så sätter lärarna in åtgärder enligt Anna. Det innebär att 

specialpedagoger ger eleverna extra stöd.  

Britta anar i det i hennes klass är vissa elever som har svårigheter men inga diagnoser är 

ställda.  

Diana anser att forskningen om dyskalkyli inte är tydlig och berättade att Björn Adler hävdar 

att dyskalkyli finns medan Ingvar Lundberg och Görel Sterner hävdar att det är svårt att just 

definiera dyskalkyli. Diana menar att det är så mycket annat som kan påverka en elevs 

prestationer och ger som exempel självkänslan. 

 

På frågan Hur fungerar samarbetet klasslärare/specialpedagog? svarade Anna att de har en 

lärare i matematik men hon har inte hunnit kartlägga eleverna i årskurs ett än, eftersom hon 

arbetat med årskurs två och tre under hösten. I svenska har de dock en specialpedagog men 

ännu har de inte haft så mycket samarbete eftersom de haft hjälp av en förskollärare med 

elever som har svårigheter.  

Britta berättade att nu har de inte så mycket samarbete med specialpedagogen men 

förhoppningsvis blir det bättre.  

Cilla berättade att de i nuläget inte blandar in specialpedagog så mycket. Specialpedagogen 

har varit och testat de elever som Cilla varit osäker på.  
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Diana berättade att hon för närvarande arbetar mest med årskurs två och tre, Hon berättade 

även att hon behöver mer tid för att kartlägga vilka svårigheter eleverna har. Schemaproblem 

gör att det är svårt att hitta tider som passar eleverna.  

På skolan som studien genomfördes i finns två specialpedagoger för cirka fyrahundra elever. 

 

På frågan Anser du att ditt arbetssätt är det som gynnar eleverna mest? svarade Anna att hon 

inte vet men att alla lärarna i årskurs ett bildat arbetslag och arbetar tillsammans. Hon 

berättade också att det är mellan tjugofem och tjugosju elever i årskurs ett. 

Britta säger att hon gör så gott hon kan, men tycker att hon borde låta eleverna exempelvis 

spela mera spel. Cilla önskar att det fanns mer tid till att dela upp eleverna i mindre grupper, 

framförallt när eleverna arbetar med matematik och eleverna ligger på olika kunskapsnivåer. 

Diana svarade ”Absolut” men poängterar att det är viktigt att man arbetar med en modell man 

själv förstår sig på. Hon menar att lärare har varit mer intresserade av språkutveckling och 

läsinlärning och inte tagit till sig så många nya idéer om matematikinlärning. 

Diana påpekar att matematikundervisningen är väldigt traditionell och läroboksbunden i 

denna skola. Kommunen har tillsammans med Skolverket satsat resurser för att vidareutbilda 

alla matematiklärare som undervisar till år sex. Enligt Diana är det vanligt att klasslärarna har 

sina genomgångar och sedan förväntas eleverna klara av att räkna uppgifterna ur boken vilket 

många elever inte gör. 
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4.2 Analys 

Sammanställningen av analysen har utgått från frågeställningarna.  

 

Anser lärarna och specialpedagogen, på den utvalda skolan, att det finns samband mellan 

språksvårigheter och matematiksvårigheter och i sådant fall hur ser detta samband ut? 

 

Jag har genom mina intervjuer konstaterat att informanterna anser att det finns samband 

mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter. De samband som informanterna ser skiljer 

sig dock åt. Ett samband som de anger är att barnen inte kan läsa, vilket gör att de inte förstår 

uppgifterna. Redan på förskolan har de mycket språkövningar för att barnen tidigt ska lära sig 

läsa och därigenom kunna förstå instruktioner och vad matematikuppgiften går ut på. Trots att 

kommunen, där den utvalda skolan finns, satsat  stora resurser på språkinlärning har inte alla 

elever lärt sig att läsa så bra att de förstår vad matematikuppgiften går ut på. En orsak kan 

vara att eleverna har gått på olika förskolor/avdelningar med skilda förutsättningar innan de 

började grundskolan.   

Mina informanter resonerar på samma sätt som Gudrun Malmer gör i sin bok Bra matematik 

för alla där hon konstaterar att språket har stor betydelse i matematik. Språket har betydelse 

såväl i skriven text som exempelvis vid problemlösning som muntlig när läraren samtalar och 

undervisar eleverna (Malmer år 2002, s.45) Detta är även en central tanke hos Vygotskij där 

samtal med andra människor påverkar inlärningen enligt Strandberg (Strandberg 2007). 

Andra orsaker kan enligt informanterna vara att eleverna kan ha ett dåligt arbetsminne och 

detta innebär att de glömmer delar av uppgiften eller vad orden betyder. Resonemanget om 

arbetsminnets betydelse för inlärning stöds av Martin Ingvars hjärnforskning där han hävdar 

att en god läsförmåga avlastar arbetsminnet så att inlärningen underlättas (Modern Psykologi 

2012) 
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Informanterna hävdade också att eleverna saknar språket. 

 

Britta anser att det är viktigt att man lär barnen det matematiska språket. Hon ger som 

exempel hur invandrarbarn kan blanda ihop orden eftersom samma ord kan ha flera olika 

betydelser.  

Britta menar att det framförallt är barn med arabiska som modersmål som får problem med 

matematik på grund av språksvårigheter. Detta har också uppmärksammats av  Kilborn och 

Löwing som har skrivit om bland annat hur det arabiska skrivsättet från höger till vänster kan 

göra att eleverna får svårt att förstå uppgifter i svenska läroböcker (Kilborn och Löwing 2010, 

s.75). I den utvalda skolan är det få elever med annat modersmål än svenska vilket möjligen 

kan bidra till att lärarna är dåligt förberedda på att möta dessa barns behov.  

I intervjuerna framkom att dagens elever har ett sämre språk än tidigare och att eleverna inte 

alltid förstår att ett ord kan ha flera betydelser.  

Diana berättar att alltfler barn inte samtalar så mycket med sina föräldrar vilket kan bero på 

att eleverna är på skolan och på fritids en stor del av dagen, eftersom de flesta föräldrar inte 

arbetar i kommunen. Gudrun Malmer skriver i sin bok att det försämrade språket beror på att 

vi sitter mer och mer vid tv, dator och video och detta har lett till att vi inte samtalar som förr 

(Malmer 2002, s.46).  

 

Jag tror inte att det är enbart tv, dator och video som gjort att eleverna har fått sämre språk. De 

kan säkert lära sig en hel del med dessa media. Däremot tror jag att det i stora grupper finns 

för lite tid för att varje elev ska få den samtalstid, med vuxna, den behöver.  

Vygotskij hävdar ju också att språket har stor betydelse för ett barns utveckling (Vygotskij 

1995, s.11-21) medan Piaget anser att språket inte påverkar utvecklingen utan bara används 

för kommunikation (Furth och Wachs 1978, s.27-28). Min slutsats är då att personal i 

förskola, skola och fritidshem måste ta ett stort ansvar för elevernas språkutveckling.  

 

Eleverna i den skola som studien omfattar har i sin förskoleklass tränats med läs och 

skrivövningar för att underlätta inlärningen i exempelvis matematik i årskurs ett. Detta 

anknyter till Gudrun Malmer som anser att det är viktigt med tidig språkträning (Malmer och 

Adler 1996, s.53). 
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Under mina VFU-perioder liksom i mina intervjuer har jag uppmärksammat lärarnas språk 

och konstaterat att de pratar med enkla ord så att eleverna ska förstå. Hur lärarna tidigare talat 

med elever kan jag av naturliga själ inte referera till. Hur lärarnas språk har förändrats från 

1970 talet har Löwing och Kilborn beskrivit i sin bok Språk, kultur och 

matematikundervisning. Kilborn har gjort observationer från 70talet och Löwing från 

2000talet och konstaterat att lärarnas språk har försämrats och detta leder till sämre förståelse 

för eleverna (Kilborn och Löwing 2007, s.32-33).   

 

Varför har då lärarnas språk har försämrats. Kan det möjligen bero på en ändrad 

lärarutbildning? Lägre intagningskrav? Eller att lärarnas arbetsuppgifter ökat och de stora 

elevgrupperna gör att de helt enkelt slarvar med sitt språk?  

Marit Hoines skriver i sin bok Matematik som språk att det är viktigt att föra samtal med 

eleverna, dels för att se vad eleverna kan men också för att eleverna får lära sig nya saker 

genom samtalet (Hoines 2004, s.33-38). Jag tror att en duktig pedagog genom samtal och 

dialog med eleverna kan fånga elevernas intresse om samtalet är på rätt nivå och därför tror 

jag att det är bra att ibland, exempelvis vid genomgångar, nivågruppera klassen. Man ska 

dock inte alltid ha gruppen uppdelad efter kunskapsnivå eftersom de kan leda till att en del 

barn ”stämplas” som svaga eller okunniga.  

 

Informanterna i studien berättar också att de pratar mycket matematik med eleverna. Eftersom 

det är så många elever i årskurs ett så delade pedagogerna elevgruppen i halvklass.  

Elevgruppen delades in utifrån kön så att en jämn könsfördelning skedde. Detta innebar 

troligen att kunskapsnivån var väldigt olika i varje grupp. Cilla nämnde i intervjun att hon 

skulle vilja få tid att arbeta mer med smågrupper i matematik för att elevernas kunskapsnivåer 

varierar så mycket. Malmer skriver i sin bok Matematik svårigheter och dyslexi att det är så 

heterogena grupper och att man bör anpassa undervisningen så att alla elever får 

arbetsmaterial som är på elevens kunskapsnivå (Malmer och Adler 1996, s.55).  

 

En ytterligare orsak som informanterna ansåg var att vissa elever har inlärningssvårigheter 

men eftersom inga diagnoser ännu gjorts på elever som de misstänker har 

inlärningssvårigheter så visste de ingenting om någon eller några elever har någon typ av 

diagnos. Jag kan således inte ur intervjusvaren dra slutsatsen att matematiksvårigheter endast 

beror på språksvårigheter.  
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Elevernas intresse för matematik varierar också. För mycket läroboksräknande kan minska 

motivationen för ämnet men också om man inte förstår uppgiften.  

 

För att stärka elevernas kunskap i matematik har informanterna anpassat undervisningen och 

konkretiserat med exempel som barnen kan uppleva i sitt vardagsliv. Genom ”ramsräkning” i 

grupp lär sig eleverna exempelvis två hopp det vill säga två, fyra, sex och så vidare. Vid 

tidigare besök på skolan observerade jag att eleverna var duktiga på ”ramsäkning” speciellt ett 

hopp, två hopp, fem hopp och tio hopp.   

Hoines skriver också att det är viktigt med fingerräkning något som Diana inte tycker att man 

ska hålla på med så långt upp i åldrarna. Diana anser ju att barn inte ska räkna ett, två, tre, 

fyra, fem och sex, sju, åtta om de ska addera fem plus tre. Skillnaden i åsikter kan ju bero på 

att Hoines studerat barn i fem till sju års åldern. Diana arbetar mest med åtta och nioåringar.  

Jag undrar om dessa övningar ger eleverna någon matematisk förståelse eller om de bara lär 

sig ramsor helt mekaniskt. Risken med fingerräkning är att eleverna kanske fastnar i denna 

strategi och får problem då de ska använda sig av större tal.  

Det skulle vara intressant att studera om grupper som tränats på ”ramsräkning” och 

fingerräkning har större förståelse för matematik än de som inte tränat detta.  

 

Att verklighetsanknyta matematiken gör ämnet mer elevnära.  

I läroplanen Lpo-94 står det ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”(LpO-94 

kap 2,2). På skolan som studien avser har jag genom intervjuer konstaterat att det är främst 

matematik och svenska som lärarna integrerar.  

Genom att ta exempel ur händelser som ligger nära elevernas vardag, där kända begrepp 

används och där eleverna får delta aktivt ökar förståelsen för ämnet. 

 

Malmer anser att man ska integrera flera ämnen när man ska lära yngre elever att förstå 

matematik (Malmer och Adler 1996, s.46).  

 I kursplanen för matematik tas det upp att matematik ska integreras med andra ämnen för att 

öka elevernas kunskaper. 

Det är svårt att hitta elevnära material som passar till en hel klass. Exemplet ”Tippen” som 

Britta gav när de tränade subtraktion förutsätter att alla elever besökt en återvinningsstation. 

Malmer skriver att eleverna förstår matematiken bättre om de får göra laborationer men också 

att många lärare anser att det viktigt att eleverna räknar ut läroboken innan läsårets slut 
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(Malmer 2002, s.30-31). Under tidigare besök på matematiklektioner har eleverna oftast 

räknat i matteboken men ibland har de också arbetat med andra läromedel. 

 

 

I mina intervjuer talar klasslärarna mycket om sina genomgångar och hur de anpassar 

undervisningen till elevernas vardag medan specialpedagogen Diana hävdar att de på denna 

skola arbetar mycket traditionellt med matematiken, det vill säga, genomgångar och arbeta 

med lärobokens uppgifter självständigt. Detta kräver ju, enligt min mening, att läroboken 

måste vara bra och anpassad till eleverna, vilket borde innebära att eleverna får olika 

läroböcker beroende på kunskapsnivå. Skolinspektionen har i sin granskning 2009:5 påpekat 

att en stor del av matematikundervisningen i de granskade skolorna sker med läroböckerna. 

Detta stöder Dianas resonemang att det är läroboken och inte kursplanen som bestämmer 

undervisningens innehåll.  

 

Varför är då lärarna så läroboksbundna? Beror det på att lärarna 

- saknar kompetens 

- ser läroboken som kursplan  

- inte har tid att söka efter annat material  

- inte vet vad kursplanen säger 

Troligen är det flera orsaker till att läroböckerna används så flitigt men den som undervisar 

barn i tidiga skolår kanske har merparten av sin kompetens i andra ämnen.    

För att öka kompetensen har informanterna har bildat ämneslag för att ge varandra tips på hur 

det bäst hjälper eleverna att lära sig matematik.  
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5. Slutsatser och diskussion  

 

Genom att man i den utvalda skolan tidigt uppmärksammar om eleverna har språksvårigheter 

så tror jag att elevernas språkkunskaper förbättras. Jag upplevde att lärarna hade många idéer 

och kunskap om elevers språkutveckling och de arbetade mycket med det. Min känsla var att 

de resurser som fanns i form av exempelvis speciallärare användes till språkinlärning. Men 

varför saknas resurser att hjälpa elever i matematik? Tror alla att svårigheterna i matematik 

blir mindre om eleverna får hjälp med språket?   

I intervjuerna med lärarna har jag konstaterat att det tagit längre tid för dem att se om eleverna 

har matematiksvårigheter än språksvårigheter. Om eleverna inte klarar mattediagnosen i slutet 

av varje kapitel eller om de ber om hjälp att lösa en uppgift så ser lärarna om eleverna har 

svårt med matematiken. Problemet är då att veta var i svårigheterna ligger. Diana säger att i 

denna kommun har intresset framförallt varit att utveckla svenskan och intresset för 

matematikutvecklingen har varit låg. För att råda bot på detta har lärarna fått fortbilda sig 

bland annat genom att de fått möjlighet att besöka Matematikbiennetten och 

Matematikbiennalen där tips och nyare forskning presenteras. Matematikbiennalen anordnas 

vartannat år sedan 1980. Från början var det Skolöverstyrelsen som var ansvarig men numera 

är det olika högskolor och universitet som tillsammans med Lärarutbildare i matematik 

anordnar dagarna. Matematikbiennetten är som en mindre matematikbiennal och anordnas de 

år som inte matematikbiennalen anordnas. 

 

Det märktes i intervjuerna att pedagogerna hade mer konkret att berätta om språkinlärning än 

om matematikinlärning. Den litteratur som jag läst om matematikutveckling är relativt ny, 

vilket jag tyder till, att forskning om matematikinlärning har ökat de senaste tio-femton åren.  

Det är också under denna period som Skolinspektionen konstaterat att de svenska elevernas 

resultat i matematik försämrats i förhållande till andra elevers resultat i OECD/EU länder. Det 

är också under denna tid som Lpo-94 gällt. Ändå verkar det som att de försämrade resultaten 

först på senare år har uppmärksammats av Regeringen. Den nya läroplanen Lgr-11 tar bland 

annat upp kunskapsmålen för matematikens olika delar samt vad eleverna ska kunna i slutet 

av årskurs 4, 7 och 10 och inte som tidigare läroplaner där målen skulle uppnås efter 

genomgången grundskola. 
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I studien kan man se att lärarnas erfarenheter påverkar hur och när de upptäcker att elever har 

matematiksvårigheter.  

Specialpedagogen Diana anser att de redan i förskolan kan upptäcka om en elev har problem i 

matematik och hon anser att man måste använda utarbetade diagnoser för att fastställa vilka 

svårigheter eleven har i matematik. Vad som inte nämndes i intervjuerna var vad pedagogerna 

gör för att hjälpa en elev som har svårt med matematiken i förskolan. Väntar man till eleven 

går i årskurs två innan man genom diagnostisering med Diamant får reda på vilka 

svårigheterna är? Inga diagnoser genomförs i årskurs ett. I intervjuerna kom det fram att 

logopeder och talpedagoger kopplas in, om förskolebarnen har problem med språket. 

Specialpedagoger kopplas in under vårterminen i årskurs ett. 

 

Tidigare forskning, teorier och intervjuer har visat att det finns ett samband mellan språk och 

matematiksvårigheter. Men det finns andra orsaker också. I Sterner och Lundbergs rapport, 

NCM 2002:2 skriver de att orsakerna kan exempelvis vara koncentrationssvårigheter, brist på 

motivation och sociala orsaker. Motivationen anses vara den viktigaste orsaken enligt 

rapporten (Sterner och Lundberg 2002, s.201)  

Martin Ingvar anser att läsförmågan är viktigast för inlärningen (Modern Psykologi s.18-23). 

 

För att eleverna ska vara motiverade och behålla sin självkänsla är det viktigt att eleverna får 

uppgifter som passar deras kunskapsnivå. Om undervisningen ska individanpassas så är det 

orimligt att en klasslärare, i årskurs ett, ska ha tjugosju elever. Med mindre 

undervisningsgrupper är jag övertygad om att eleverna lär sig bättre samt att lärarna lättare ser 

vad varje elev kan/inte kan. Detta framkom ju även i intervjuerna där Cilla och Diana påpekar 

att klasserna är för stora. Skolmiljön är också viktig (Strandberg 2007, s.116). 

Jag är övertygad om att många elever skulle må bra av och lära sig mer i skolan om de fick 

vara i en mindre grupp i en trevlig skolmiljö med kompetenta lärare. 

 

Om man tittar till resultaten ur ett elevperspektiv kan matematik och språksvårigheter leda till 

att eleven tappar intresse för skolan och underpresterar. I framtiden kan eleven få svårt att 

klara vardagsräkning och vidare studier. I fall en elevgrupp/klass har många svagpresterande 

så hinner man kanske inte med alla moment i ämnena. Det kan också bli så att duktiga elever 

får för lite stimulans och tappar intresset. 
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Ur ett samhällsperspektiv är det inte bra om de duktiga tappar intresse för utbildning. De 

kommer att innebära att samhället får en lägre utbildningsnivå och kanske stagnerar i 

utveckling.  

 

Jag pratade med Diana om antal elever per klass och hon ansåg att tjugosju elever i årskurs ett 

är för många.  

 

Som avslutning på mina intervjuer frågade jag om de hade något att tillägga. Den enda som 

svarade var Diana som berättade att hon varit på matematikfortbildning genom 

Matematikbiennalen och Matematikbienetten och där fått veta att barn inte kommer i kontakt 

med matematiken som förr då de spelade kula och sällskapsspel som krävde räknande.  

 

 

Om de i stället hade gjort en nivågruppering tror jag att individualiseringen av elevernas 

undervisning blivit bättre. Då hade elever med goda matematikkunskaper kunnat få fler 

utmaningar och tränat fler kompetenser. Samtidigt hade elever med svårigheter kunnat få mer 

hjälp genom exempelvis läraren och eleverna samtalat om uppgifterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

6. Sammanfattning 
 

Under tidigare VFU-perioder har jag uppmärksammat att en del elever som har problem med 

språket verkar ha svårt att förstå matematik. Under en tidigare delkurs lästes en del litteratur 

som gjorde att intresset att forska vidare i ämnet om det finns något samband mellan 

”Språksvårigheter och matematiksvårigheter” ökade. För att få reda på om sambandet mellan 

språk och matematik finns i praktiken så valdes en skola i Stockholms län där de flesta elever 

har svenska som modersmål för att inte blanda ihop en och tvåspråkiga elevers eventuella 

problem med språket och matematiken. Om skolan haft många elever med ett annat 

modersmål än svenska eller som lärt sig matematik på ett annat språk tidigare så är det inte 

konstigt om de har svårt att förstå språket i matematikuppgifter. Som metod för att genomföra 

den empiriska undersökningen valdes kvalitativa intervjuer med tre klasslärare och en 

specialpedagog. Allt för att få så många och innehållsrika svar som möjligt. En annan orsak 

till att jag valde kvalitativa intervjuer var att det är lättare att tolka de enskilda svaren som 

berättats på kassettband än om jag givit ut enkäter med givna svarsalternativ. Studien har 

utgått från Vygotskij och Piagets teorier och resultatet av mina intervjuer har jämförts med 

tidigare forskning. Tidigare forskning som studien använt sig av är framförallt Malmer, 

Löwing och Kilborn samt Hoines vilka alla stödjer hypotesen att språket har betydelse för 

matematikinlärningen.  

 

Resultatet av min empiriska studie visar på samband mellan matematik och språksvårigheter 

men inte helt entydigt. Matematiksvårigheterna kan också bero på att eleven har dåligt 

arbetsminne, dålig självkänsla, eller kanske någon typ av inlärningssvårigheter.  

För att förbättra barnens inlärning i matematik får eleverna exempelvis arbeta laborativt med 

verklighetsbaserade uppgifter, räknesagor och glyfer.   
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8. Bilaga Anna  
 

Intervju 1. 

1 Hur länge har du arbetat som lärare?  

10 år 

2. Utbildad lärare? 

Ja först förskollärare sen 1-3 lärarutbildning på ett år.  

Så man gör som ett tillägg? 

Som tillägg ja en vidareutbildning på lärarhögskolan.  

3. Arbetad tid på denna skola? 

Den här terminen. 

4. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom matematik? 

Mycket att vi pratar matte i genomgångar i halvklass och försöker ramsräkna mycket. 

Försöker hoppa tal både talsorter och att man har ramsräkna ett i taget eller två hopp, fem 

hopp eller tio hopp i taget så.  

5. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom Svenska? 

Läsa mycket, läsa mycket både hemma och sen läsläxor som de får läsa upp här.  

Då är de att barnen läser själva då?  

Barnen läser för oss också ska de läsa för föräldrarna hemma. Arbetar efter lässchema och 

skriver mest här i skolan. Mm.  

6. Integrerar du matematik och svenska? 

Ja kanske inte så mycket. När man gör räknesagor möjligtvis. Så är de att man berättar sagor 

sen så kanske vi kan skriva dem också.  

Mm.  

Och visa i bildform så. Dem läser skriver ju inte så mycket. Mm.  

Men i matteboken finns det väl en del skrivuppgifter? 

Ja det gör de ju. 

Då blir det väl en viss typ? 

Ja där finns det ju både räknesagor som de kan visa och berätta fast det ingår i det som man 

har som, de man kan tänka inkluderar i svenskan.  

(Avbruten) 

Och sen har vi en skoldagbok som stärker där man både ska se datum och prata om vad man 

gör och utvärdera dagen. Det är väl också det att man kan räkna och vi pratar månader så där 

och år, där är det ju också både matte och svenska.  
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Mm.   

7. När/hur upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter? 

Aa det kan man väl göra när man sitter och jobbar med dem på, om man har en genomgång på 

mattan och man låter var och en få visa någonting efter man har förklarat någonting. Om de är 

någon som inte förstår varje gång eller som aldrig räcker upp handen eller som när man frågar 

och de får visa. 

Om de då inte förstår? 

Att de inte förstår eller inte ser att de kommer någon vart i matteboken när de jobbar eller de 

inte. Efter varje kapitel så har vi en diagnos och man inte uppfattat och förstått så får man gå 

tillbaka och jobba eller få enskilt lite undervisning utav det.  

 I fall man exempelvis inte klarar den diagnosen gör man? 

Då pratar man mera med, man försöker prata individuellt med just det barnet med den som de 

missat. Vad det beror på om det är nåt de inte förstår eller behöver träna eller inte läst sig till 

vad som står i uppgiften.  

Det hänger ihop i matteboken att de ska läsa och förstå och inte bara höra från mig vad de ska 

göra 

Mm. 

8. När/hur upptäcker du att en elev har språksvårigheter? 

Ja, vi kollar ju av fonologisk medvetenhet och de har redan i förskolan jobbat med. Så har vi 

ju en lärare som kollar av dem som behöver mera hjälp. Vi pratar ju om alla bokstäver när 

man går igenom så de vet. Vi lyssnar och försöker hitta ord där de hör ljudet i början, mitten 

eller slutet. Då kan man märka om de inte har fonologisk medvetenhet eller att de inte kan 

rimma eller att de inte kodar av orden rätt eller så.  

Vi går efter Ingvar Lundbergs modell. Den här försöker vi kolla av dem inför första 

utvecklingssamtalet. Så man vet vad de ska träna på.  

Jag känner inte igen den kan du bara förklara lite kort? 

Ingvar Lundberg har ett lässchema där man just ska kolla den fonologiska medvetenheten, 

ordavkodning och flyt i läsningen och om man tycker om att läsa och gå och låna böcker 

också. Så graderar man ,gör som ett schema. 

Okej  

9. Har du elever som har diagnos dyslexi/dyskalkyli 

Nej inte som fått någon diagnos än. De har ju precis början ettan så.  

Vet du ungefär i vilken årskurs? 
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Vi försöker ju, vad vi har gjort förut är att de har haft fram till sportlovet på sig att försöka 

komma igång med att ljuda ihop ord och sen är de väl dags att sätta in mer åtgärder. Även fast 

man försöker med det nu. En del tar det ju längre tid för men sen kan man ju börja undra. Sen 

vet inte jag det är väl olika. Jag vet inte hur den här skolan funkar med hur lång tid får en 

diagnos ställd så.  

Mm. 

Det finns ju specialpedagoger som hjälper till att kolla av och träna med dem. 

10. Ser du något samband mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter? 

Ja det kan det ju vara just de här med kan man inte läsa, kan man inte läsa är de svårt att förstå 

instruktioner.  

Är det vanligt att man både har matematiksvårigheter och språksvårigheter eller är det 

ovanligt i vilken utbredning? 

Det vet jag inte. Jag har inte tänkt på de här. En del har ju svårare, de kan ju vara en del som 

bara har de ena eller de andra. Jag kan inte säga. 

11. Anser du att ditt arbetssätt, är det som gynnar eleverna mest? 

Det vet jag inte. Det finns säkert andra bra sätt också, men ja. Vi försöker ju jobba i arbetslag 

och prata och diskutera och jobba efter en modell.  

Hur funkar arbetslaget då är de ettor för sig? 

1 år är de ettorna för sig och förskoleklassen för sig, fast vi heter f-1 men de har fritids 

tillsammans på morgonen och kväll, kanske inte heller. De är nog tillsammans på 

eftermiddagen i grupp i alla fall. Inga gemensamma lektioner i f-1 i år för vi är för stora 

grupper. Ettorna är ju 25,26 och 27. 

Det kanske är svårt att se till alla barnens behov?    

Ja det är det. 

Tråkigt men jag tror att de är barnen som blir mest lidande. 

Det blir det ju helt klart. Det har vi sagt redan i våras när vi hörde att man inte tänkte dela dem 

i mindre grupper utan ha tre. 

Likadant i grannskolan (min anmärkning informanten sa namnet på skolan). 

Med omorganisationen blev det så här  

Mm. 

12. Arbetar ni laborativt med matematik? 

Ja det gör vi i genomgångar med olika material. 

Vad kännetecknar laborativ matematik för dig? 
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Vi jobbar med såna här entals och tiotals kuber. Vi jobbar med små nallar och har centimo 

stavar eller de man kan sätta på tavlan i plast som betecknar ett, tio eller hundratal. 

Mm. 

Mycket stavar och sånt? 

A antingen de stavarna det är mycket eller att man har, det spelar ju ingen roll om man är ute, 

vi har ju jobbat mycket med nallar eller ta russin eller vad man har och delar eller finns det 

inget kan man bara ta kritor. Så man delar upp talen och jobbar med. Att de ser antalet. 

Arbetar ni ofta med de här kuberna? 

Ja, alltså genomgångar brukar jag använda, vi har inte använt kuberna på länge vi har börjat 

med nallar som jag har, än så länge. Men sen när man kommer över tio blir de ju de här. 

Tycker eleverna att det är roligt då?   

Ja de som behöver hjälp. Vi har inte fått tag på allt material förrän alldeles nu nyligen. Så det 

har varit nerpackat i (hör inte sista ordet). 

Men de tycker att de är roligt när man tar in sånt laborativt material och de behöver få hjälp. 

Så använder de fingrarna som fingertalen. 

Mm. 

Inte bara räkna en och en utan att se fingertalen, tänka sig kompisarna.    

Att man ser direkt att de här är fem? (Visar upp min hand med fem fingrar?) 

Att de är fem. Mm. 

13. Hur fungerar samarbetet klasslärare och specialpedagog? 

Vi har en i svenska så har vi en i matte. (Namn bortaget) som har matten har inte gjort så 

mycket test av barnen än. Kollar när vi gjorde siffer skrivning i början, men annars har hon, 

för hon har också tvåorna och treorna och har börjat kartlägga dem först.  

Mm.  

Svenska har vi specialpedagogen. I svenska har vi inte haft så mycket samarbete med, men vi 

har en förskollärare som jobbar, jobbade, med de här barnen förra året också som jobbar med 

fonologisk och tar dem som behöver mest hjälp och henne har vi mycket hjälp utav. 

Jag blir lite fundersam är invandrande elever eller är det för alla. 

Det är för dem som har svårt och inte knäckt läskoden och svårt med den fonologiska 

medvetenheten, som hon tar. Att kunna alla ljud och bokstäver tränar hon med. Läsgruppen 

lyssnar på dem och läser med dem.  

De som är invandrare , där hjälper svenska två och en arabisk grupp där går tre barn i min 

grupp , den här veckan för att få hemspråk. 

14. Hur många specialpedagoger finns på skolan?   
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Tror att de är två i svenska. Mm. Jag tror att de är tre.  

Lisa i matte.  

Karin är ju för femmorna eller fyrorna och femmorna och hon är ju svenska och matte. 

Lisa är för ett, två och tre. 

Anna är också svenska hon har väl alla i svenska från ettan till femman i svenska. För hon är 

ju specialpedagog.  

De är ju tre specialpedagoger plus Malin som har fonologiska kollen på dem.  

Mm.  

Och förskolebarn och ettorna har också Lisa som är matte för etter till treor.  

Meningen var ju att de skulle finnas fler specialpedagoger eller speciallärare på skolorna när 

vi blev omorganiserade. 

Mm. 

Och jag vet inte, för mig blivit de, för (Namn på skola bortaget) hade god täckning för dem 

förut. 

Det var ju här de hade färre för de hade organiserat sig på ett annat sätt. De var två lärare om 

en klass och då kunde man ju inte ha speciallärare.  

Mm. 

Så det är ju lite olika. 

15. Har du något som du vill tillägga?  

Nä, stora grupper, mycke barn svårt att känna att man räcker till. 

Tack! 

Tack tack.  
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9. Bilaga Britta 
 

Intervju 2. 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

Snart i fyra. 

Mm. 

2. Utbildad lärare?  

Ja. 

Är det vanlig lärarutbildning eller hur såg den ut då? 

Jag är fritidspedagog i början men utbildade mig till lärare på senare år nu då. 

Gått ”att hitta matematiken i barnens värld” de är väl från förskolan till sexan ungefär och lika 

mycket svenska som matematik i utbildningen och lite stöd. 

3. Arbetad tid på denna skola? 

Snart en termin. 

4. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom matematik? 

A vi pratar väldigt mycket matematik. Mm. Och sen konkretiserar matematiken. Sen har vi 

färdighetsträning. Många olika delar det är ett pussel utav olika metoder.  

Kan du utveckla det? 

Inför varje nytt moment försöker vi ju hitta något praktiskt som vi kan göra tillsammans som 

de också kan se vad som hände. 

Mm.   

Så försöker jag applicera det till vardagen så att säga till exempel har jag fem russin och äter 

upp två försvinner de ju faktiskt.  

Mm. 

A, när man subtraherar så lekte vi tippen då blir de ju också att det försvann men samtidigt 

tycker jag att de är viktigt att de lär sig det matematiska språket också. Så skriver vi ju alltid 

upp de talen på tavlan och räknar ut det och ser varför det blev som det blev.  

Gör ni i hela klassen då eller? 

Nej de gör vi i grupper när vi arbetar så.  

Aldrig riktigt såna genomgångar i helklass. Jag har ju tjugosex elever, de skulle ju bli tokigt!  

Oj vad många. 

A tjugosex. 

5. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom Svenska? 

Ja. 
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Då skulle jag säga att vi jobbar tillsammans med texter, kollar på bilder. Vi skriver mycket, 

läser mycket och vi samtalar också väldigt mycket. Vi gör nog allt de där klipper, klistrar, 

fixar och donar också. Gör en del praktiska saker som vi klipper och ger instruktioner som 

barnen får lära sig tidigt att följa. 

6. Integrerar du matematik och svenska? 

Ja. 

Tillexempel gjorde vi glyfer. De blir ju att integrera svenska och matematik. Man följer en 

instruktion och gör sin lilla fisk som är en glyf. Då gäller ju att liksom kunna hänga med. 

Då blir det ju både svenska och matte. 

Kan du utveckla det lite? 

De är en mall man ska följa, är man pojke eller flicka ska man ju ha en viss typ av form på 

fisken. Sen handlar de om vilken månad man är född i och då ska man ju klippa prickar i antal 

månader. 

Då måste man ju kunna läsa sen är de ränder för ja, hur många man är i familjen. Sen är 

trianglar för husdjuren och svarta prickar för idrott också, ja. Då blir de ju både svenska och 

matematik. 

Och då blir de slutligen en fisk? 

Ja, jätte dekorativa fiskar.  

De handlar också om bokstaven, g. 

Jag har också inte med de små här jobbat mycket med diagram och statistik. Då har de här 

barnen själva gjort undersökningar. Då handlar de ju jättemycket om svenska och matte 

tillexempel.  

7. När/hur upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter? 

Ja när, var, hur, just nu har, inte jag. Men nu börjar man sjända när de börjar bli svårare. Det 

är en del barn som säger ”nu börjar de bli svårt” och då har vi inte, vi jobbar fortfarande med 

de fem kamraterna. 

Mm. 

Längre har vi inte kommit i matematiken när det gäller just (hör inte) 

De börjar ju liksom visa sig nu vilka som har svårt att hänga med. 

Runt ettan? 

Ja någon stans i slutet, jag skulle tro snart. De kommer mer och mer. 

De var en elev som jag pratade med Lisa som är mattepedagog, jag tror hon behöver lite stöd. 

För det klickar inte riktigt. 

Mm. 
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Kan man tänka också tänka att eleven är senare i utvecklingen?  

Det måste man självklart tänka på, också ålder. I den klass jag har är två tredjedelar födda på 

andra halvåret och största delen i november och december, de är ju små. 

Det är ju stor skillnad på att vara född i december eller januari. 

Mm det är en väldig skillnad. 

8. När/hur upptäcker du att en elev har språksvårigheter? 

Det vet vi redan. 

De vet ni när dem kommer från första början? Från förskoleklassen? 

Ja det vet man och egentligen tror jag det är svårast för de barnen som har ett utländskt 

ursprung och inte har svenska riktigt. Men det matematiska språket finns de ju ord som 

betyder något helt annat när de gäller de svenska språket när man samtalar så här men som när 

man talar matematik är något helt annat. Det kan vara lite svårt, de missförstår lätt. 

9. Har du elever som har diagnos dyslexi/dyskalkyli 

Nej inte än så länge. 

Kanske är lite tidigt? 

De kan nog finnas de man anar men i denna klass nej. 

10. Ser du något samband mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter?  

Ja faktiskt när de gäller de utländska barnen så är de ju rätt lätt att de blir helgalet, ord som 

kan betyda väldigt mycket för när de gäller lästal och problemlösning och såna och även det 

här med volym tillexempel de kan bli lite klurigt för de här barnen.  

Så du tycker att det är specifikt för de här barnen? 

Ja, jag tycker det sen är det faktiskt barn som har språksvårigheter men de förstår ju ändå, de 

hör ju. De hör ju men det är när de ska tala som de blir lite tokigt. 

Mm. 

Så för dem är det ju inte lika svårt. 

En följdfråga i vilken utbredning? 

Nu vet jag inte riktigt, hur många? Nä ett par stycken. 

Man lär väl också ta hänsyn till vilket land man kommer ifrån, skillnaden svenska och 

norska. 

Ne ne, utan det är ju barnen som kommer från arabisk talande exempel. De har jag ju ett par 

stycken i min klass. De har, de förstår inte riktigt och det kan inte vara lätt för dem att förstå 

heller.  

11. Anser du att ditt arbetssätt, är det som gynnar eleverna mest? 

A, jag tycker nog att jag gör så gott jag kan. 
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Det ska man tycka. 

Jag skulle ju kunna spela lite mer spel och såna saker men jag gör i stället andra saker som går 

ut på samma saker. 

Mm. 

Färdighetsträna. 

Det kommer ju hela tiden nya 

Grejer ja  

12. Arbetar ni laborativt med matematik?  

Ja det gör jag väldigt mycket. 

Vad kännetecknar laborativ matematik för dig? 

När man plockar med något att man visar en bild av hur något ska vara eller ja att man 

använder klossar, russin, siffror och lägger tal och a de tycker jag. Pengar. 

Mm.  

13. Hur fungerar samarbetet klasslärare och specialpedagog? 

Hehe, vad ska jag, arbetslaget, vi har ju Lisa som jobbar med matte, men hon har koncentrerat 

sig på tvåor och treor. Just nu har vi inte så mycket samarbete så men förhoppningsvis ska det 

bli bättre.  

Så har vi en specialpedagog  som tillhör arbetslag två och tre och vi har inte ett sånt samarbete 

hon jobbar med dem, mer övergripande.   

Okej 

Mm. 

14. Hur många specialpedagoger finns på skolan?  

Den här skolan, så finns de rena specialpedagoger, så är de två. 

För hur många elever? 

Det får du fråga Lisa. 

Men hur många elever finns det på skolan då? 

Men jag vet inte. Ta sjuttiofem gånger nio, vad blir det då? Eller sjuttiotre gånger tre de blir 

väl, ännu mer, de är ju treor också. Fråga Lisa kanske femhundra barn, jag tror de handlar om 

det ungefär. 

 15. Har du något som du vill tillägga?  

Spännande så får vi se vad det blir av det. 
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10. Bilaga Cilla  
 

Intervju 3. 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

Jag har arbetat, det blir alltså två år nu till jul. Jag gick ut i januari. 

Och du är utbildad det framkom ju. 

Mm. Jag är f till sex lärare, m, i snart två år då.  

3. Arbetad tid på denna skola? 

Snart två år då. 

4. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom matematik? 

Vi har arbetat mycket med mattesamlingar, å så fort de blir ett nytt moment i matematik så 

måste vi gå igenom det först och då är vi i lite grupp i samlingen, och sen så jobbar vi med 

spel i matten och så har de mattebok också. 

En liten grupp? 

I halvklass så de är antingen tretton eller fjorton stycken. Jag har ju tjugosju elever.   

Oj! 

Mm precis! 

Stora klasser 

Mm. 

5. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom Svenska? 

Mm. jobbar också med. För det första ska jag säga att jag har jobbat i förskoleklass förut 

Mm. 

Och skolan (informanten sa skolans namn) är väldigt bra på att jobba med språkförberedande. 

De här barnen som jag har nu har jag så att säga följt med upp förutom en lite klick som 

kommer från en annan skola (informanten sa grannskolan). I förskoleklassen jobbar vi väldigt 

strukturerat, intensivt med förberedande för läs och skriv. 

Mm. 

Så går man inte igenom en bokstav i taget utan tränar sig att höra ljud i ord och så där. 

Mm. 

Och det har vi fortsatt med lite grann, vi jobbar med att skriva förstås, de har läsläxor och 

läser hemma. Vi går igenom en bokstav i veckan, mm. De får skriva fritt en del och har sin 

skoldagbok som de skriver fritt i. 
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Aa. 

Och jag läser högt och vi pratar om texten om det är något konstigt ord eller de är nånting jag 

känner, för det första är det ju en del som frågar om det är nånting som är konstigt och sen kan 

man ju känna att det här kan de ju inte förstå. Och då diskuterar vi det. Ja, jag tror i alla fall att 

jag fick med det mesta där som vi gör i språk. 

Mm. 

Ja. 

6. Integrerar du matematik och svenska? 

Ää, i det här stadiet. De här barnen går i ettan och har inte gått så länge. Det är inte så att jag 

har, hur ska jag säga, att jag verkligen inför barnen integrerar det så, men automatiskt så blir 

det ju så eftersom. Om vi ska göra en uppgift tillexempel där det handlar om ett tal som ska 

läsas ut så läser ju jag. Och då pratar vi ju om vad det betyder, ö också tränar man ju alla ord 

som finns i matte. Som inte är helt självklara 

Mm. 

Jag menar fler än, färre än, ä, dubbelt, hälften, större, mindre alla de här orden som finns 

måste man hela tiden träna på. 

7. När/hur upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter? 

Jag kan inte säga att jag har den erfarenheten än. Jag har inte så många att gå på, om man 

säger så. I förskoleklassen gjorde jag tester med dem själv. Så var de inte så, jag har inte 

upptäckt någon som jag känner, ojojoj, de här måste vi verkligen jobba med. Det har jag 

faktiskt inte träffat på, än. Alla är i det här stadiet på gång. Så jag kan inte säga, man märker 

ju när någon är svag i förskoleklassen, så märker man ju om man inte flyttar eller pekar på rätt 

liksom vartefter man säger siffrorna så, eller att om man lägger den här i en gles rad också 

lägger jag den här i en tät rad. Så förstår man inte att de kan vara lika många eller den korta 

raden kan faktiskt vara fler. Det är så man märker det där. 

Aa. 

Sen är det väl ganska påtagligt att det är skillnad om ett barn är fött i december eller 

januari? 

Ja, mm, precis. Alla vi har i ettan nu, är ju på gång alla kan ju räkna plus och minus upp till, 

noll till fem utan problem kan jag säga. Sen mellan fem och tio, de spannet är ju svårare med 

det är ju helt normalt. De har ju inte kommit så långt, jag är dålig att svara på den frågan, jag 

har ju inte upptäckt såna än. 

8. När/hur upptäcker du att en elev har språksvårigheter? 
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Det kan ju ha med olika saker som matematik. Har man problem med matten kan de ju 

faktiskt vara språket. Samma sak inte så att språket påverkar (hörs dåligt) 

matematiksvårigheter. Men de kan vara att man har svårt att läsa tillexempel för att man har 

ett dåligt arbetsminne, så att man inte kommer ihåg vad man har ljudat tillexempel. Det är ofta 

så man börjar läsa. Man ser ju inte på ordet att det står det utan man ljudar d,e,t och de gäller 

att man kommer ihåg och inte glömt bort när man ljudat det sista. Så de är en del i 

språksvårigheter.  

Mm. 

Vissa har ju problem med inlärningen överlag, att man lärt sig och man tror som lärare att 

dem har befäst, kan testa dagen efter och det är som bortblåst. De kan ju visa sig på många 

olika sätt. 

9. Har du elever som har diagnos dyslexi/dyskalkyli 

Nej 

10. Ser du något samband mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter?  

Ää. Ja de kan jag ju absolut göra. Även fast jag inte upptäckt dem än. Men självklart är det så 

att, ä. Vi gjorde tillexempel test nu, där jag läste frågorna och barnen gjorde uppgifterna om 

man säger så, alla var på samma fråga och då var den pojke som jag vet, han har inte problem 

med matte, att räkna. Om jag säger fyra plus fem så vet han vad det är. Men då sa jag så här, 

det var två bilder, några stjärnor i den ena och några i den andra. Och då skulle han tala om i 

vilken bild de var flest och då var frågan, vilken av rutorna är de flest stjärnor i och då fick jag 

en hand direkt där han frågade, flest är det mest eller?  

Mm. 

Så de är ju typiskt en sån sak, han vet inte vad flest betyder. De kan ju definitivt, hjälper man 

inte honom men de orden kan det ju bli ett problem.  

I ettan är det ett stort problem man kan ju inte läsa. Man har ju inte den läsförståelsen som 

egentligen behövs för att läsa tal själv.  

Öö. I, uppåt, då måste man gå på sina egna barn i såna fall. Det är ganska vanligt att man har 

problem med lästal, de är ju inte ovanligt. Bara de här att man ska klura ut vad du ska göra 

med talet, alltså med uppgiften. Ska du använda plus eller minus eller är det gånger nu, vad 

står det egentligen. Det är ju inte helt enkelt. 

Nej 

Det är mycket träning. 

 Mm. 
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11. Anser du att ditt arbetssätt, är det som gynnar eleverna mest? 

Mm, ä, jag skulle absolut önska att jag, mer, mer tid att dela upp barnen i mindre grupper, för 

de ligger på otroligt olika nivå och just när man måste göra matte. De kan inte jobba 

självständigt i ettan, alltså de kan jobba självständigt en liten stund med matteboken. Men det 

tycker jag bara är färdighetsträning det är när du kan det här, då ska du färdighetsträna. Det är 

så man önskar att man kunde gå in och ta den här gruppen som behöver en liten push uppåt, ta 

kanske tre, fyra barn och sätta sig med. Men det har man inte möjlighet med i dag. 

Inte när man är tjugosex i alla fall. 

12. Arbetar ni laborativt med matematik?  

Ja de gör vi. 

Vad kännetecknar laborativ matematik för dig? 

Ää, att nu ska vi. Att man jobbar praktiskt på nått sätt och att i slutet gynnar ut i att. Om jag 

visar ett additionstal fyra plus tre liksom eller jobbar med addition på det sättet med saker, så 

måste det i slutändan komma fram i siffror på tavlan eller nåt sätt, bilder. Laborativt är ju 

också om barnen sätter sig och jobbar med ett spel som är laborativt. Alla mattespel är inte 

laborativa men att man pratar sig fram med saker eller hur ska jag utrycka det.  

13. Hur fungerar samarbetet klasslärare och specialpedagog? 

Vi har en matte speciallärare kan man säga. Sen har vi specialpedagoger också så de beror på, 

just i den här delen nu har vi inte blandat in specialpedagoger så mycket. Mm, 

specialpedagogen har varit och testat de barn vi har varit lite osäkra på 

Mm. 

De är av henne man får lite hjälp om det är något. Hur ska jag säga om man är lite orolig över 

ett barn, om något som är, hon gjorde så här och så här, då kan man gå till henne och 

diskutera det.  

Kan hon då ge exempel på uppgifter som kan stärka det här barnet då eller? 

Ja de kan hon ju absolut! 

14. Hur många specialpedagoger finns på skolan?  

På hela skolan? Specialpedagoger två. Sen har vi ju till ettan svenska speciallärare där barnen 

som behöver extra stöd i sin läs och skrivutveckling går till. 

Lisa ett till tre. 

Matte? 

Ja Lisa i matematik och de är ju lärare, så de barnen som behöver extra stöd går dit. 

Svenska som extra stöd är det för att lära sig svenska eller för att man har svårt? 
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Det är de som, mm, som sagt eftersom vi jobbar väldigt intensivt i förskoleklassen, så har 

många kommit väldigt långt. De kan väldigt många bokstavsljud redan då de börjar ettan och 

vissa kan redan läsa, vissa läser med flyt. Öö, de som har långsam inlärning dem som kanske 

bara kan några få bokstavsljud och inte kommit igång med läsningen går till Mona som är 

specialpedagog och hon har också förskoleklassen och jobbar med förberedande.  

 

15. Har du något som du vill tillägga?  

Nej tror inte det. 

 

Tack! 

Tack 
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11. Bilaga Diana  
Intervju specialpedagog. 

 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Som lärare jobbat sen 1971, som klasslärare. Jag var klasslärare farm till nitionio, tjugohundra 

sen började jag min utbildning.  

Vad fick dig till att ändra spår då? 

Jaha de var kanske att jag jobbat ganska länge och har man jobbat ganska länge som 

klasslärare i trettio år.  

Mm.  

I drygt tretio år, så är de ganska, man känner att man behöver göra något annat. 

Lite miljöombyte. 

Ja det är det, ungefär som att det är bra att byta arbetsplats så är det också bra att byta 

arbetsuppgifter. Sen har jag alltid varit intresserad av att fördjupa mig i den problematik som 

finns. 

Mm. 

Runt i kring barns svårigheter. 

Det låter ju lovande. 

Skratt. 

Det var väl det, sen var det, ja, kanske mycket att man halkar in på ett bananskal liksom, 

slumpmässigt. Just då i den vevan hade jag bytt arbetsplats, jag hade jobbat på samma skola, 

vad blir de i tjugosju år och då kände jag att jag måste göra något nytt, någon ny skola för att 

se lite mer av världen då. 

Det kan ju vara bra för en själv? 

Ja då kom jag till en skola där jag tidigare varit på en skola i Stockholms län (informanten sa 

kommunen) där man fick minsta möjliga resurser, för det ligger i ett ja, högstatusområde eller 

vad ska man kalla det eller i ett villaområde med många högutbildade personer bland 

invånarna. 

Mm. 

Så då fick de i (informanten sa kommunens namn) kommunen., viktar man liksom resurserna 

till olika områden och de områden då som inte faller under kategorin de, där finns i stort sett 

bara timmar till klassläraren, det finns inte skärskilt mycket mer. Ytterst lite tid i att ens 

upprätta grupptimmar. 

Mm. 
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Så där fanns det liksom, där fanns det ingen möjlighet att liksom fortsätta och utbilda sig till 

en sån tjänst. Sen hamnade jag i ett område som var lite mer viktat och där, just då, för att 

man, dom uppdragsutbildningarna delade man ut till olika skolor. Att nu den skolan har behov 

utav specialpedagoger. Då fick man anmäla sitt intresse om man var intresserad av att gå den 

här utbildningen. 

Vad kul. 

3. Arbetad tid på denna skola? 

Här har jag bara varit från i år, tidigare har jag vart på grannskolan (Diana sa skolans namn). 

Mm. 

I år placerades en del personer om och då kom jag hit. 

Mm. 

Här har de ju inte funnits några specialpedagoger innan. Man har liksom inte haft den 

kulturen, för att man har satsat på andra saker. 

Mm. 

Jag har hört det av andra intervjuer, spännande att man tänkt i de banorna. 

Ja då har man mer. Delvis så har man ju ändrat på hela organisationen i år. 

Mm. 

Nu är de ju f till fem här och lika på grannskola 1 (informanten sa skolans namn) så har man 

lagt ner f till fem på en annan grannskola 2 (informanten sa skolans namn) så nu har man 

samlat all sex till nio på skola 2 nu (Diana sa skolans namn). 

Mm. 

Och det har gjort att den här skolan (Diana sa skolans namn) alltid vart den skola som haft ett 

mindre upptagningsområde. De är ett gammalt område, bortom här och då har de inte funnits 

så mycket barn. 

Nej. 

Så upptagningsområdet på grannskola 1 (Diana sa skolans namn) där är de ju många såna här 

radhus och kedjehus och så där. Där blir de ju med automatik väldigt många unga familjer 

med barn. 

Mm. 

Där var de ju överfullt i grupperna också hade man organisationen upp till nio och det innebär 

att man fick fler resurser, i och med att man hade fler elever. 

Mm. 

I och med skolpengen då så att här (Diana sa skolans namn) var det nog ganska knepigt att få 

ihop dem här. Undervisningen alltså upp till nio, för när de kommer till sexan ska de ju ha 
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vissa val, och de kräver resurser och högstadiet kräver resurser. De gick liksom inte att få ihop 

och då var man tvungen att lösa det på nått sätt. Så man löste det på annat sätt då.  

4. Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom matematik? 

Skratt  

Det var en stor fråga, för det första gör man kartläggningar. Det tycker jag är viktigt att man 

försöker med de medel man har, fånga in och få klart för sig vad de har för svårigheter. Man 

vet ju ungefär var svårigheterna ligger och från början är de ju mycket taluppfattning och 

positionssystem. Det är de klassiska delarna, man måste ha en bra taluppfattning man måste 

förstå positionssystemet och så måste man ha ett språk för att kunna lösa problem med. E, ja 

de finns ju en del diagnoser som kanske inte är kopplade just till ett läromedel för de 

diagnostiserar kanske bara ett kapitel men det finns fler diagnoser som har kommit nu och sen 

hela kommunen (Diana sa kommunens namn) utbildas nu på, e, vad heter den, språk, vad 

heter den. Alla lärare i kommunen, alla som jobbar med matematik alltså alla klasslärare upp 

till sexan och sen vissa andra lärare ingår i de här projektet då. 

Mm. 

Där vi läser en bok som är utgiven. Det är väl Göteborgs Universitet som har NCM. 

Mm. 

Och det är Pernilla Andersson som håller i den, hon går speciallärarutbildningen nu på halvtid 

och håller i den här utbildningen för hela kommunen.  

Mm. 

Och det är en väldigt bra bok, den rekommenderar jag men jag har den inte här, man har den 

hemma och läser och vi träffas vid sex tillfällen, Jag tror att vi är tio grupper vi är, så har man 

inläsningstid. Den är inplockad på arbetstid, så de anställda, det är två vikarier som ska täcka 

upp delvis då, men det är fast anställda vikarier. 

Mm. 

Så det är en stor satsning i kommunen att, man har fått pengar från skolverket då för att stärka 

matematikämnet. Det är ett ämne som är eftersatt, de ligger väldigt mycket kvar 

traditionsenligt gjort och hur man arbetat i matematik de har ju varit mycket bok och 

läromedelstyrt. 

Mm för det ska bli spännande att se resultatet när alla har gått igenom utbildningen.  

Vi har pratat väldigt mycket om att det är traditionellt.   

Ja det är ytterst sällsynt att komma in i ett klassrum där man arbetar på ett annat sätt. Det är de 

att man har genomgångar och sen ska man jobba på själv och det är många som inte fixar det. 

5 Hur arbetar du för att stärka elevernas kunskap inom Svenska? 
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Ja just nu jobbar vi mycket med årskurs två elever och årskurs två och tre, framförallt få igång 

deras läsning. Att jobba med avkodning ja för att få igång avkodningen så man inte sitter och 

ljudar och håller kvar på bara ljud, för då händer det ingenting. 

Mm. 

Får man igång de, för läsförståelsen bygger på det. 

Mm. 

Annars får man inget flyt i sin läsning. Utan det blir bara mekaniskt traggel.  

Tror du föräldrarna har någon stor påverkan där. Hur mycket man läser med barnen? 

 Ja fast man läser nog mindre med barnen. De är bara en upplevelse bara, vi gjorde en 

undersökning på grannskola 2 (informanten sa skolans namn) förra året. Där vi hade en vecka 

och läste och satsade på allt som hade med språket att göra och de fick fylla i blanketter, hur 

ofta man läste och vad man läste och så där. Man läser på ett annat sätt mer tidningar och de 

finns ju tidskrifter om allting. I dag så tidskrifter och framförallt högre upp läser man väldigt 

mycket tidskrifter. Man läste nog för de mindre barnen men de fanns perioder när man inte 

läste så mycket för dem.  

Sen jag menar TV`n och datorn blir ju också läsning 

Ja visst blir de det. Läsningen har ju fått så mycket konkurrens med annat. 

Mm. 

Tidsmässigt, det finns ju inte hur mycket tid som helst. 

Nej.  

Nej. 

Men språket har otroligt stor betydelse för framförallt hur mycket man, alltså hur mycket man 

samtalar med andra har en stor betydelse. Att i familjer där man mer samtalar och ger sig tid 

att lyssna på varandra, där märker man att de barnen kommer längre.  

Då måste de ju inte bara vara läsning också verbalt?  

Jaja absolut så är inte bara läsning, små barn tror jag alla läser för och små barn går på dagis 

och där kommer man i kontakt, men där kanske man inte får utrymmet till samtal vilket man 

får i familjen. 

6. Integrerar du matematik och svenska? 

Ja i situationer som uppstår där man kan överföra, liksom koppla ihop det. De kan ju 

framförallt vara problemlösning. Alltså man ser ju, jag tänkte, jag satt i dag med en pojke han 

har nog inte så där direkta inlärningssvårigheter men har andra typer av svårigheter som gör 

att det kan bli svårt med annat. Och de man kan se just när det gäller matematiken. Så har han 

inte kunnat överföra, han kan inte generalisera ännu, att tre plus tre blir sex och trettio plus 
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trettio blir sextio så där är det mycket att han har lärt sig hur mycket det blir och talområdet är 

än så länge ganska begränsat. Så att där kan man uppleva att han kan väldigt mycket men 

kanske han inte kan ändå, de finns luckor liksom i förförståelsen som man måste täppa till. 

7. När/hur upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter? 

Ja delvis gör man det när man diagnostiserar. Jag tror att det är viktigt att man har diagnoser 

och inte bara tycker själva, att man har verktyg. För de upptäcker man ganska snabbt när man 

kommer i gång, sen finns det så mycket annat som är svårt för barn. Man kan ha svårt om man 

vänder läromedel med och om man bara vänder sida också ser det ut på ett annat sett. Det kan 

vara svårt att bara tolka. 

Kan man säga någon generell ålder när det brukar uppstå. Det är självklart 

individuellt?  

Ja från början kan man upptäcka att, Man kan upptäcka tidigt på förskolenivå, var det 

Wigforss som en gång sa att kunna räkna till hundra också har väldig betydelse för 

framgångarna i matematik. 

Mm. 

Det finns ett stort diagnosmaterial som heter Diamant. Det är ett jätteomfattande material (hon 

visar en full pärm) 

Oj 

Ok det är också Göteborgs Universitet tror jag, de är framtaget av Skolverket. 

Okej  

Där finns ett fördiagnos på förskolenivå, Det är tio frågor och dem tycker jag visar väldigt 

tydligt om de är någon som verkligen har svårt. 

Mm. 

De är väldigt enkelt, man ska räkna så långt man kan utan att tveka och man ska räkna uppåt 

och neråt och man kan hålla på så till olika nivåer och ska lägga upp och kunna se ett antal 

föremål och kunna förstå om man räknar varje ord och rytm liksom.  

Å att man ska förstå de här konstantbegreppet, att om man lägger upp ett antal föremål och du 

har räknat dem och de är tjugo stycken. Ändrar du och lägger dem i en cirkel tillexempel och 

börjar räkna är det fortfarande tjugo stycken. 

Mm. 

Att man liksom har det med sig. De som inte har det med sig måste man. Det är 

antalsuppfattning och så. 

Mm. 
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Och sen strategier om dem har några överhuvudtaget, för har dem inga strategier och räknar 

en och en då måste man försöka komma bort med de. Antingen är man kvar där och man 

måste räkna en och en för att man inte har kommit längre helt enkelt i sin uppfattning av tal, 

en del kan ju tita så här och se att det är fyra direkt och behöver liksom inte räkna, men de 

finns dem som ska hålla på och räkna. Dem räknar alldeles för mycket. 

Mm. 

De är de traditionella som är kvar. Att man håller på och räknar så mycket  

Mm. 

Och många blir fast i det där att man sitter och räknar en och en och ska man räkna fem plus 

tre så räknar man ett, två, tre, fyra, fem. Ja men vi visste ju att det var fem de konstaterade vi 

ju alldeles nyss, ja och då behöver man ju inte räknandet man måste peka och räkna och 

fortsätta så. Medan en del då som har lite erfarenhet utav räknander har hittat strategier för att 

det går fortare. Att har man fem och tre så plockar man kanske över en och då blir de fyra plus 

fyra och det är åtta, ett tal man kan, Hitta vägar. 

Mm. 

Så där kan man i alla fall se vilken som sållar, som har tydligt klart för sig. Man kan stöta på 

elever som vid skolstarten inte kan räkna längre än till fem. Det är ovanligt, men de finns och 

de har förmodligen väldigt lite erfarenhet av att räkna. 

Mm. 

De kanske inte har gjort någonting sånt. 

Övning ger färdighet  

I lekens form. De som inte har lekt de har sällan, det finns naturligtvis barn som inte leker 

utan bara far omkring. 

Mm. 

Och dem som inte har fått erfarenhet via leken för de är ju där man gör saker tillsammans. 

Man plockar fram och räknar och vad man än leker så ingår de ju såna moment. 

De skulle jag kunna säga att barn som inte leker får jättesvårt i skolan, för man måste kunna 

låtsas för att kunna lära sig i skolan. 

8. När/hur upptäcker du att en elev har språksvårigheter? 

Ja vilken typ av språksvårighet tänker du på? 

Alltså har man svårt att uttrycka sig eller har man svårt att förstå? 

Jag tänkte väl bara lite både och kanske både ha svårt att. 

Dem som har svårt att uttrycka sig, de märks ju väldigt fort, så fort man kommer i en dialog så 

märker man ju det och oftast har man, de barn som har språksvårigheter upptäcker man tidigt. 
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Mm. 

Det gör man redan på dagis alltså det märker man. De som har talsvårigheter går hos en 

talpedagog som regel och logopeder finns ofta inkopplade, det har man ganska bra koll på det. 

Mm. 

De tror jag i de flesta kommuner har man det. 

Sen kan man vara språkligt omogen, man kanske har ett lågt ordförråd, förstår inte så mycket, 

har svårt att ta instruktioner och svårt, man märker i kamratrelationer har man svårt att hålla 

kvar kamrater också för att de kanske har svårt att uttrycka sig. 

Det är ganska vanligt med barn som har svårt att uttrycka sig och då hittar de oftast inte orden 

och de får inte ihop grammatiken. De har inte heller haft de här samtalet i hemmet, de har inte 

övat så mycket på det. 

Det är inte så ovanligt att barn lever sitt liv, alltså man lever parallellt, vuxna har sitt liv. 

Bland invandrare var det väldigt vanligt. På sjuttiotalet kom många syrianer till Södertälje och 

då var det så mycket barn som var ute och var, var de vuxna? Enligt kulturen är det, de äldre 

som ska hålla efter de yngre, nu har det ju förändrats väldigt mycket. De har ju gått trettio år 

sedan nästan fyrtio år sedan men det finns fortfarande enstaka familjer där man lever sitt liv 

och barnen lever sitt, de leker och kommer in och äter får rena kläder också. Man har 

fokuserat man är, man fokuserar på omsorgen runt omkring. 

 9. Har du elever som har diagnos dyslexi/dyskalkyli 

Inte dyskalkyli de är många som, alla de lärda är ju inte överens om vad dyskalkyli är. 

Dyskalkyli är svårt att bedöma, det finns en som heter Adler han är mycket för det, Björn 

Adler håller kurser om dyskalkyli, men egentligen finns det ingenting som heter dyskalkyli. 

Det finns ingen som kan ställa en sådan diagnos. Man kan ju ha väldigt svårt för siffror 

ungefär som i dyslexi där bokstäver hoppar och far så kan siffror också hoppa och fara.  

Mm. 

Jag har aldrig stött på någon elev som har den diagnosen. Jag har stött på elever som har 

jättesvårt i matematik för att förstå. Men de är ingen utredning som har visat och det är ingen 

psykolog och läkare som har sagt att det här är dyskalkyli. 

Ingvar Lundberg och Görel Sterner har skrivit just om dyskalkyli och de menar på, väldigt 

svårt att säga om det är det. 

Det finns så mycket annat som gör att man kan få svårt om inte annat självkänslan spelar in. 

Ja 
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10. Ser du något samband mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter?  

Ja som regel är de ju det, har man språkliga svårigheter har man svag grammatik och har man 

litet ordföråd å, ö, är det naturligtvis svårt för då har man ju inte så mycket att tänka med. 

Mm. 

Det är ju trots allt så däremot finns det vissa typer av problemlösning så, som man kan. 

Och vanlig aritmetik kan man ju naturligtvis träna upp. 

Mm.  

Och alla räknesätten men de är just i problemlösning som det blir svårt och i dag ska man ju 

kunna hänvisa. De ska ju kunna redovisa hur de har tänkt. Förr var det mer kvantitativt, 

räknade man fort och drog igenom boken på en kvart ungefär då var man duktig i matematik 

och barn betraktar det som. Det är lättare att se kvantitet än kvalitet. I dag är det mer kvalitet 

som bedöms i nationella prov. 

Mm. 

Man tittar och ser, man ska helt enkelt kunna redovisa för hur man har tänkt. 

Mm. 

Och har man då svårt att uttrycka sig och inte så mycket att uttrycka sig med, då blir mest 

bara som det blir. 

I såna fall vilken utbredning, då tänker jag, är det många som har det här problemet 

eller? 

Nä, det vet jag inte, det är svårt att säga, det jag kunde se första året som de hade nationella 

prov i matematik för årskurs tre så slog man just ner på att de visade sig när man samlade in 

allt material. Det var förståelsen för räknesätten och de kan ju ligga i språket. 

Mm. 

Ja i problem som löser alltså att man ska kunna se vad är det för ord liksom som beskriver ett 

visst räknesätt att där låg eleverna lågt och på strategier för vanlig huvudräkning. Man hade 

inga strategier.  

Sen behöver man väl kunna läsa för att förstå instruktioner? 

Ja men är man dyslektiker tillexempel har man rätt till att någon läser 

Mm. 

Fast då ska man ha den diagnosen? 

Ja det ska man, för de har man rätt till, den är ju liksom handikapp märkt. 

Mm. 

Dyslexi så den är ju så, är det så att man har elever som inte alla föräldrar vill ju inte göra 

utredningar på sina barn. 
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Mm. 

Å vi kan ju se att de har den typen svårighet så måste ju de också få samma hjälp. 

Mm. 

Man kan ju inte säga nej, bara för att föräldrarna kanske inte vill ha någon diagnos. Det finns 

ju de som säger nej till utredningar också. 

Är man rädd och få någon stämpel då? 

Ja de tror jag nog att man är och de har nog skrivits rätt mycket om det i pressen, tagit upp 

svårigheter. Ja dyslexi, det är många kändisar som har dyslexi som har trätt fram, så det är väl 

inte lika känsligt som många gånger andra diagnoser som ADHD, ADD, Asberger och Torett 

och sånt där. 

Mm. 

Och begåvning är också en svårighet alla är inte lika begåvade. 

Nä 

Så det får man också ta med. 

Jag har också tänkt på en sak, det måste vara en ganska stor skillnad, alltså i vilken 

månad barnet är fött i när de är så här små, går i ettan? 

Aa 

Det är ganska stor skillnad att vara född i januari eller december.  

Det är de (skratt) jag har ett barnbarn som är född den trettionde december. 

Så att eftersom jag är lärare så är de då rätt ofta man ser, tittar på klasslistor, jaha här är det 

många som var födda i december eller november då. Ok det är klart att på den som är född i 

januari eller den som är född i december. 

Mm. 

De inte så att på nått sätt är genomgående. 

Nä. 

Men de händer naturligtvis att man möter de som är födda sent på året som inte kommit lika 

långt. Det är svårt att säga hur, i vilken grad liksom.  

Mm. 

Jag kan se på mitt barnbarn, hon har bytt avdelning, hon fyller tre år. Många av barnen är 

födda första halvåret och där är hon ju nästan ett år yngre än. Men, men hon hävdar sig 

ganska bra. Men vi är många runt omkring henne som kan prata med henne och ge henne 

uppmärksamhet och sysselsätta oss med henne också. Så hon har nog fått väldigt mycket 

träning i att delvis möta andra människor och att inte vara rädd för mötet då eller för att ta 

kontakt själv. 
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Det kanske är lite som det gamla talesättet, man blir som man umgås, att det smittar av 

de äldre att man ser efter dem? 

A de kan man se i en syskonskara att de äldre å då kommer de igång har de äldre lärt sig läsa 

kan de sitta och läsa för de små också. Att läsa alltså på så vis talar de emot lite. 

Mm. 

Eftersom en del inom syskonskaran då menar man att då lär sig de yngre av de äldre också får 

dem skjuts framåt. 

Mm. 

Medan man resonerar tvärt om i skolan. Skulle man då kunna påverkas utav dem andra. 

Mm. 

Och på så vis få skjuts framåt. Det beror nog på vart man är någonstans och hur omgivningen 

ser ut. 

11. Anser du att ditt arbetsätt, är det som gynnar eleverna mest? 

Absolut 

Det ska man tycka. 

Jag vet inte, det är ett sätt. Jag har inte bara ett sätt tycker jag. 

Mm. 

Ne de har jag nog inte. 

Jag vet att frågan kan låta lite konstig men jag tänkte mer att man kanske kom till en 

skola där de liksom, en modell man jobbar efter som man själv inte är helt överens med. 

Ja i varje enskilt klassrum om man inte har något samarbete över klassgränserna. Så blir de 

nästan att de i varje klassrum har sin idé som är bäst för barn också när och man tycker att de 

som är bäst är det man själv förstår sig på. 

Mm. 

Så jag tycker att det är bra att man fortbildar. 

Mm. 

För att man, de flesta lärare har nog varit väldigt intresserade av språkutveckling och 

läsinlärning och så där och tagit reda på mycket hur de kan gå till då, forskningsrapporter. 

Medan man i matematiken inte är alls lika intresserad av att ta till sig nya idéer utan där ligger 

man väldigt mycket i det traditionella räknandet och tycker att det är matematik. 

Så de handlar nog mycket om vad man själv har med sig och vad man förstår sig på. 

Man ska ju förstå vad man arbetar med. 

Ja gör man inte det kan liksom, man kan ju inte bli som en nickedocka bara gå och göra som 

någon annan säger, att så här borde det vara. Man kan ju be dem testa om de nu vågar det men 
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det handlar ju mycket om att ha kontroll. 

12. Arbetar ni laborativt med matematik? 

Jag gör det, speciallärare eller specialpedagoger då så, när man inte möter så stora grupper. 

Det är ju det som man borde arbeta mer med. 

Mm. 

Att laborera och att våga använda material. 

De blir ju mer visuellt. 

A man upptäcker saker. 

Mm. 

Annars är det ju helt abstrakt, hur ska man kunna föreställa sig det. All inlärning måste in. 

Mm. 

Och man måste skapa inre bilder, det är som att ha ett inre språk. Om du inte har ett språk 

som är väl utvecklat så om du liksom inte kan tänka tyst, då, då kan du inte tänka helt enkelt. 

Mm. 

Så det gäller ju att ta till sig språket så du kan sitta och fundera själv. 

Klura lite. 

Ja precis, de är ju de, det laborativa är till för. Att man ska kunna se. 

Vad kännetecknar laborativ matematik för dig? 

Ja att laborera delvis kan man använda sig av olika strukturerade material som finns. Man kan 

ju hitta på eget alltså att laborera med värden men man kan också laborera med att bygga 

Mm. 

Och geometriska figurer också. 

Det handlar om att göra. Det kan vara att leka affär men också att bygga. Man kan se på en 

platta hur de byggs upp, hur mönster. Det är oftast så att vissa material har man tagit till sig 

och de använder man ibland men inte så ofta.  

De har alltid varit betraktat att då är man inge vidare bra, för det är bara de svaga, bara de som 

inte kan som använder det. Ja det är synd att det har fått en sån stämpel. 

13. Hur fungerar samarbetet klasslärare och specialpedagog? 

Det är väldigt nytt här. Nu har jag jobbat mest mot tvåorna, ettorna har jag inte jobbat alls 

med. Det har naturligt blivit så att här är tvåor och treor på övervåningen och här är jag och 

hos ettorna har dem en resurs men (informanten sa kvinnans namn) hon jobbar bara med 

svenskan och ja delvis är de geografiskt att vi är på olika plan, men har olika scheman olika 

tjänster också där. Jättesvårt att få till det, otroligt svårt att få ihop ett schema som ska gynna 

de barn som verkligen behöver det. Men annars så, man skulle ju tycka att de borde finnas 
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mer tid men därför är det bra att ha kartläggningar och vi har kartläggningar i svenska och 

matematik inte jobbat fram något i själva skrivningen, att skriva.  

14.Hur många specialpedagoger finns på skolan? 

Här finns det två. 

För hur många elever? 

Var är det trehundra, vad kan de vara? Fyrahundra. Jag vet inte hur många vi är. Vi är tre 

paralleligt upp till fyran till och med förskoleklassen räkna sjutton gånger tjugo i alla fall. 

Väldigt många i ettan och förskoleklasserna, tvåorna och treorna är lite färre. Vi är nog 

fyrahundra minst kanske fyrahundratjugofem. 

En sak som jag tänkte på nu, du sa att det var så stora klasser, jag har vart och 

intervjuat där, tror du att det påverkar att det är så stora grupper. 

Inlärningen? 

Ja de tror jag, jag tror att tjugosju är lite väl många.  

Jag hörde att ettorna var tjugofem, tjugosex och tjugosju.Det är stora klasser. 

Ja det är det tjugosju, det är defefenitivt för många 

Mm. 

Nu är dem ju inte tjugosju med samarbetet med fritidshemmen så är de ju delade rätt många 

lektioner i alla fall åttio procent av tiden. 

Okej. 

Så de är ju tretton men det är bara årskurs ett som de är det för sen finns inte den resursen 

längre. 

När dem kommer upp i tvåan är dem tjugosju? 

Ja, nej, nej de är de inte. Men de har inte alls samma möjlighet till att dela gruppen. 

Mm. 

Nu delar dem nästan varje dag för- och eftermiddag, för- och eftermiddag. Så har man 

samling gemensam och idrotten gemensam och ja det är väl bara idrotten i ettan. 

De har ju ingen slöjd annars är det ju slöjd och idrott som de är delade och där det finns 

möjlighet till att använda fritidspersonalen. För det är ju olika fritidspersonal och de kan ju 

också se väldigt olika ut på olika skolor beroende på fritidspersonalen, hur deras tjänster ser 

ut. 

Mm. 

Alla jobbar inte hundra procent, en del jobbar femtio procent en del sjuttio procent så få ihop 

schema som gör att man kan få en fast tid varje vecka, det är svårt. Det är ett stort hopp för 

elever så när man är en stor grupp som tjugosju från ettan sen till tvåan och trean där man är 
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alla hela tiden. 

15. Har du något att tillägga  

Ja de man kan tillägga är att förra året på grannskola 2 (Informanten sa skolans namn) ett 

matematikprojekt, vi fick pengar från skolverket och då var vi på, vi fick möjlighet att åka på 

Biennalen och Bienetten så att vi fick verkligen ta del av föreläsningen och det var, de man 

pekar mycket på är barns avsaknad av erfarenheter för att idag ser tillvaron annorlunda ut man 

kommer inte i kontakt med matematiken på samma sätt som man gjorde förr när man räknade 

pengar och spelade kula. Jo när de spelar kula har de ju sitt system, alldeles själva. Men alltså 

många leker också hade man mycket mera räknande fanns med. Man spelade mycket mer 

sällskapspel också där man behövde räkna, räkna pengar, monopol och fia med knuff och allt 

vad det var. 

Mm. 

Mycket strategitänkande så där och vad de heter, jag vet inte vad det heter men man flyttar 

kulor. 

Mm. 

Koppar de där. För på fritids har de ju tillgång till de. Men det är ju kanske inte, man måste ju 

styra upp en del och fritids ska ju inte styras upp helt och hållet, meningen är att de ska vara 

friare former, mera egna val så. 

Man framhöll det väldigt mycket att barn saknar många erfarenheter som man var vana med 

att de hade med sig. 

Då får jag tacka! 

Varsågod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


