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Abstract 
 
 During my practical training period I observed that many of the students have a negative 

attitude against mathematics. I also observed that these students have a difficulty reaching the 

goals in the subject. In my opinion there are different factors that can be the reason to why 

these students experiences mathematics as a difficult subject in school. This is the reason why 

I wanted to find out which factors that lies behind the difficulties and how the pedagogues 

work to support these students. It is also significant that every single student get their rights to 

develop a positive attitude against mathematics and that the pedagogue supports the students 

in their development.  

The point with this degree project is to find out, with the help of three pedagogues, which 

factors that could lead to difficulties in mathematics with students. However, I also want to 

find out how the pedagogues teach out when they come across with students with 

mathematical problems. The three informants have many years of experience in teaching and 

they have worked with students in the elementary school for many years. They have also been 

teaching students with difficulties in mathematics. When I was interviewing the pedagogues I 

got the chance to give them attendant questions and also be accessory during the interview. 

The results of my study showed that there are different factors that can lead to difficulties in 

mathematics with students, but also that there are different kinds of ways to work for the 

pedagogue with students that have problems with the subject. These factors are emotional 

blocks, lacking in the teaching, reading- and writing difficulties and difficulties in the 

language. My study also showed that with the help from the pedagogue, the students can 

develop a more positive attitude against mathematics, thru social interactions, dialogues, 

group work and elaborative work.  

 

Keywords: Difficulties mathematics, teaching strategies, laboratory work.     

Nyckelord: Svårigheter i matematik, strategier, laborativt arbetssätt. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildningsperiod uppmärksammat att många elever 

från grundskolan är negativt inställda gentemot matematiken. Jag har även uppmärksammat 

att många inte uppnår målen i ämnet på grund av att de tycker att det är svårt. dvs. att de har 

svårigheter i matematik. Dessutom har jag uppmärksammat att en del elever tycker att 

matematikuppgifterna är svåra att begripa, samt att de känner sig omotiverade för att arbeta 

med matematikuppgifter, eftersom de har svårigheter i att förstå matematiksymbolerna. 

Anledningen till varför jag gör denna undersökning är att jag tror att det finns fler faktorer till 

elevernas svårigheter i matematiken. Jag vill ta reda på och lyfta fram de största faktorerna 

som kan leda till att eleverna inte når målen i ämnet. Dessutom är det väsentligt att veta hur 

pedagoger arbetar för att stödja dessa elever. Jag kommer med stor sannolikhet träffa på 

elever som upplever matematiska svårigheter av olika skäl, det gör det nödvändigt för mig 

som blivande pedagog att ha god kunskap om hur jag på bästa möjliga sätt ska handskas med 

dessa elever. Som elev måste man få möjlighet att utveckla en mer positiv inställning när det 

gäller matematiken, det handlar även om att pedagogen ger det stöd som krävs för att eleverna 

ska utvecklas i ämnet. En stor del av pedagogens uppmuntran gentemot eleverna har en 

avgörande roll i hur de bemöter ämnet. Jag vill med denna studie ta reda på vilket sätt 

pedagoger arbetar i grundskolans årskurs 1-3 och på vilket sätt de stödjer elever som inte når 

målen i matematik. Detta kommer jag att undersöka genom att intervjua tre pedagoger från 

olika klasser.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vilka strategier pedagoger har för att arbeta med 

elever som har matematiksvårigheter, samt hur pass genomtänkta dessa strategier är.  

Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: 

- Vilka faktorer menar pedagogerna orsakar elevernas svårigheter i matematiken? 

- Hur undervisar pedagogerna för att stödja elever med svårigheter i ämnet och vad kan 

de förbättra i deras undervisning?  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Mina teoretiska utgångspunkter i denna studie kommer att utgå ifrån lärande, dvs. 

pedagogiskt, eftersom jag vill ta reda på hur och vad som leder till matematiksvårigheter 

samt vilka strategier pedagogerna har för att stödja elever som har svårigheter i matematik. 

Jag har därför valt att skriva om Piaget och Vygotskijs teorier kring lärandet då deras teorier 

har haft ett inflytande i pedagogiken som används idag. För det kognitiva perspektivet står 

Jean Piaget för och Lev s. Vygotskij företräder det sociokulturella perspektivet. 

 

2.1 Det Sociokulturella perspektivet  

En teoretiker som förknippas med det sociokulturella perspektivet är pedagogen och filosofen 

Lev Vygotskij (Säljö 2000, s. 48). Hans perspektiv har en stor betydelse för lärandet och vårt 

mänskliga tänkande. Det sociokulturella perspektivet handlar om att samspelet med individer 

och grupper är betydande för utvecklingen (Säljö 2000, s. 18). Genom att barnen 

kommunicerar i leken och i samspel med andra blir de delaktiga och lär sig att uppfatta vad 

som sker i omgivningen (Säljö 2000, s. 67). Dysthe som är en professor i programmet för 

forskning om lärande och pedagogik hävdar att om individen ska kunna utvecklas bl.a. i 

lärandet krävs en kommunikativ process. Detta sker t.ex. genom att barnet lyssnar och talar 

med andra barn. På så sätt får barnet möjlighet att ta del av kunskaper vilket kan leda till en 

förståelse och intresse över kulturella väsentligheter (Dysthe 2003, s.48). Vygotskij hävdar 

enligt Lindqvist att ingen utveckling av varken språk eller tänkande sker utan en social 

kommunikation (Lindqvist 1999, s. 133). Enligt Dysthe anser Vygotskij att funktioner så som 

språk, räkning och skrivande grundas utifrån den sociala aktiviteten. Dessa funktioner uppstår 

på två plan enligt Vygotskij, först i samspel med andra (yttre plan), därefter skapas det inre 

planet, d.v.s. individens utveckling sker först när barnet interagerar med andra för att därefter 

utforma sitt eget tänkande och lärande (Dysthe 2003, s. 78). Dysthe skriver att 

kommunikation med andra är viktig för utvecklingen och hjälper individen i kommande 

situationer (Dysthe 2003, s. 49).   

2.2 Det Kognitiva perspektivet  

Det kognitivistiska perspektivet utvecklades av den Schweiziske teoretikern och 

utvecklingspedagogen Jean Piaget. Han intresserade sig i människans tankeförmåga (Säljö 

2000, s. 49). Piaget anser, enligt Säljö, att elever ska vara aktiva i undervisningen samt att de 
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ska få undersöka på egen hand. Enligt Piaget ska eleverna också ha möjlighet att arbeta med 

konkreta material, dvs. laborativt arbetssätt vilket ska ledas av elevernas nyfikenhet och 

intresse. Elever ska inte bara kunna lärandet utantill, de ska också få en uppfattning om vad de 

gör. Två faktorer som anses vara störande är den traditionella undervisningen och de vuxnas 

inblandning eftersom detta hindrar elevens självständiga arbete att utvecklas på egen hand. 

Pedagogen ska istället undervisa genom att ge eleverna möjlighet att undersöka och anstränga 

sig själva, på så sätt stimuleras de utan att bli styrda av pedagogen (Säljö 2000, s. 58). Det 

Piaget menar är att ”barn ska styra sin egen utveckling” (Säljö 2000, s. 59).  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag att förklara vad som kan leda till att eleverna har svårigheter i 

matematik med hjälp av mina rubriker som handlar om känslomässiga blockeringar, brister i 

undervisningen, läs- och skrivsvårigheter och matematik samt svårigheter i språket. Därefter 

kommer jag lyfta fram hur pedagoger kan undervisa för att stödja elever som har svårigheter 

i matematik enligt olika forskare. 

 

3.1.1 Känslomässiga blockeringar 

Enligt Adler (2001) är Pseudo-dyskalkyli en typ av dyskalkyli, men skillnaden är att detta 

handlar om psykosociala faktorer. Den verkliga orsaken till svårigheterna är känslomässiga 

blockeringar. Detta innebär att eleven inte förväntar sig att lyckas även om de har 

begåvningsresurser, snarare tvärtom. Elever med känslomässiga blockeringar förväntar sig att 

misslyckas i ämnet (Adler 2001, s.103). Motivationen och lusten kan minska på grund av 

känslomässiga blockeringar (Adler 2007, s.37). De som är mest drabbade av känslomässiga 

blockeringar är flickorna. Även om de har en god begåvning misslyckas många med 

matematiken. Enligt Adler kan pojkarnas negativa kommentarer påverka flickorna, vilket gör 

att de presterar sämre i undervisningen (Adler 2001, s. 29). Adler hävdar att man ibland borde 

låta flickorna undervisas utan pojkarna. De vågar mer när pojkarna inte är med i 

undervisningen (Adler 2001, s. 29). Dessutom hävdar Adler att om man misslyckas ett flertal 

gånger kan det nästan bli så att eleverna förväntar sig att de ska misslyckas igen. Adler menar 

att man vänjer sig vid att se sig själv som en individ som inte tillför något bra (Adler 2007, s. 

37). Orsaken till dessa blockeringar kan vara tidigare upplevelser av misslyckanden, vilket 
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tyder på att man har blivit rädd att återuppta det (Adler 2001, s. 29). Magne (1998) hävdar att 

självförtroendet sjunker när eleven inte kan lösa uppgifter. Om man inte tror på sin förmåga 

att klara en uppgift så sjunker motivationen och arbetslusten (Magne 1998, s. 73). Magne 

anser även att de viktigaste utgångspunkterna för att uppnå målen i matematiken handlar om 

att individen ska ha både motivation och självförtroende (Magne 1998, s. 74). Har eleven ett 

dåligt självförtroende och svag motivation kan eleven misslyckas. Har man inte kunskapen 

trots att man är starkt motiverad så håller det inte heller i längden. (Magne 1998, s. 74).  

 

3.1.2 Brister i undervisningen – vad kan det bero på? 

Enligt Malmer (1999) kan en elev få svårigheter i matematik på grund av olämplig pedagogik. 

Vidare menar hon att olämplig pedagogik kan handla om tidsbrist, d.v.s. att eleven inte hinner 

få baskunskap eller att nivån för den teoretiska undervisningen är för hög. Malmer hävdar att 

pedagogens attityd, arbetssätt, förhållningssätt samt arbetsformer också kan orsaka att elever 

får svårigheter i matematik (Malmer 1999, s. 86). Pedagogens skyldighet är att se till att alla 

elever förstår vad de håller på med och att eleverna är aktiva. Det finns en risk att elever 

upplever matematiken som komplicerad och svår. Om inte detta uppmärksammas minskar 

deras motivation (Malmer 1999, s.90). Lundberg, en professor i psykologi med inriktning mot 

utvecklingspsykologi och Sterner som arbetar med utvecklingsarbete i matematik och 

skriftspråks inlärning i förskola/skola hävdar att brist på stöd i undervisningen också kan vara 

ett problem. Ett exempel är att undervisningen inte är strukturerad eller att läraren går alldeles 

för fort fram och inte kontrollerar att alla är med (Sterner & Lundberg 2002, s.6). Elevernas 

misslyckanden i matematiken kan enligt Malmer och Adler bero på att undervisningen är 

inriktad på den informella redogörelsen som oftast uppfattas som det nödvändigaste. Dels för 

att matematikundervisningarna domineras av lärarens genomgångar dels i helklass (Malmer & 

Adler 1996, s, 53- 62).   

 

3.1.3 Läs och skrivsvårigheter i matematik 

Elever måste ha en god läs-och skrivförmåga eftersom matematiken kräver det t.ex. i texter 

med problemlösningar. Vissa uppgifter kan kännas svåra och komplicerade när uppgiften 

innehåller främmande ord eller begrepp, det räcker med att eleven inte förstår ett utav orden 

för att få uppgiften att kännas svår (Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 39). 
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Sterner och Lundberg (2002) påpekar att det är synnerligen många elever som inte har de 

matematiska problemlösningsförmågorna och den rätta kompetensen när de lämnar skolan. 

Det kan t.ex. vara brister i den språkliga stimulansen under första barnåren som kan vara en 

anledning till problemet. Författarna hävdar även att det finns ett samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter hos elever. Enligt författarna är det olika faktorer 

som orsakar läs- och skrivsvårigheter och som påverkar matematikinlärningen, dessa faktorer 

är uppmärksamhetsproblem och koncentrationssvårigheter (Sterner & Lundberg 2002, s.8). 

Matematik handlar inte enbart om tal och siffror utan det krävs även en läs- och 

skrivkompetens. Detta för att kunna lösa skriftliga matematiska problem (Sterner & Lundberg 

2002). I myndighet för skolutvecklingen står det att matematikläraren bör veta vilka faktorer 

som ligger bakom elevers läs- och skrivsvårigheter. Elever som har dessa svårigheter kan 

tycka att matematiktexterna är svåra pga. textinnehållets olika begrepp eller 

meningsbyggnader, detta leder till att eleverna uppfattar texterna svåra och komplicerade (I 

myndigheten för skolutveckling 2007, s. 39).  

Sterner och Lundberg hävdar även att språkliga faktorer måste finnas i 

matematikundervisningen för att det påverkar elevers inlärning på många sätt (Sterner & 

Lundberg 2002). Även i Malmers teorier kan man koppla läs- och skrivsvårigheter med 

matematik. “Orsaken är vanligtvis perceptuella svagheter” (Malmer 1999, s. 84). Till 

exempel händer det att vissa elever blandar ihop bokstäver som liknar varandra (b och d). Det 

gäller detsamma för matematiska samband, då ska man inte blanda ihop matematiska tecken 

som + och - eller siffrorna 1 och 7. En annan orsak till varför elever får svårigheter i 

matematik är omkastningar av siffror och bokstäver. Elever har då problem med den auditiva 

perceptionen, vilket innebär att eleven ljudar sig fram till skrivningen, t.ex. talet 16 som skrivs 

61. Det som händer är att eleven hör siffran ”sex” först (Malmer 1999, s. 84). Även Magne 

anser att det finns samband mellan läs- skrivsvårigheter och matematik, dvs. att elever har 

svårt att begripa problemlösningar i text (Magne 1998, s. 160).  

 

3.1.4 Svårigheter med språket 

Enligt Malmer (1999) är all inlärning i behov av en språklig kompetens. Om elever har ett 

välutvecklat språk blir det lättare för dem att lära sig, detta innebär att elever med sämre 

språkliga kunskaper får även i många fall svårt att tolka olika nödvändiga begrepp för att klara 

sig i ämnet (Malmer 1999, s. 81). Dessa elever kan inte på egen hand finna kunskap, inte 
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heller är det lätt för dem att forma det egna arbetet. Problemet blir att de inte kan arbeta 

självständigt, istället blir de mer beroende utav hjälp från pedagogen. (Malmer 1999,s. 81).  

Enligt Malmer har språket en stor betydelse vid all inlärning. Hon menar att barn kan ha 

väldigt svårt att översätta symbolspråket även om de kan tänka och lösa problemet (Malmer 

1999, s. 39). Pedagogerna måste ta vara på elevernas spontana berättande, på så sätt får 

lärarna kunskap om deras språkliga uttrycksförmåga, samt att eleverna får ta vara på andras 

kommentarer och beskrivningar, vilket kan leda till en utökad förmåga (Malmer och Adler 

1996, s. 35). Malmer anser att utvecklingen av matematiska begrepp ska gå hand i hand med 

övning av språket. För att eleverna ska få ett välfungerande ordförråd måste 

inlärningssituationen skapas. Pedagogerna måste använda ett språk som eleverna kan förstå.  

Eleverna är i behov av att beskriva och berätta det de har sett, tänkt och upptäckt. De kommer 

i kontakt med sitt tänkande vilket leder till att de får möjligheten att framföra hur de har tänkt 

med sitt arbete. Språket och tänkandet har med andra ord en stor betydelse för deras lärande, 

både skriftligt och i det muntliga (Malmer & Adler 1996,s. 38). 

 

3.2  Hur kan pedagoger stödja elever som har svårigheter i matematik? 

3.2.1 Arbetssätt- vad gör pedagogen? 

Ann Ahlberg som är professor i specialpedagogik skriver i sin bok Lärande och delaktighet 

(2001) om elevernas olika intressen och premisser. Enligt Ahlberg har alla elever olika syn på 

kunskap. Elevernas olika möjligheter förväntas utvecklas på olika sätt i skolan. En del elever 

visar ett stort engagemang för sitt skolarbete och upplever till exempel matematiken som ett 

intressant och spännande ämne. Andra elever hamnar istället i svårigheter. De förlorar 

intresset för ämnet och lär sig inte matematiken på det sättet som man förväntar sig av dem. 

Undervisning måste utformas så att eleverna får möjlighet att arbeta utifrån nyfikenhet och 

kreativitet (Ahlberg 2001, s. 10). Malmer håller med i det Ahlberg skriver om att 

undervisningen måste anpassas efter elevers förutsättningar och ta hänsyn till varje individ 

(Malmer 1999, s. 25).  

Adler hävdar att ”Tankar är känslornas kläder och det är via ett ärligt och öppet möte med 

nära, vuxna relationer som eleven kan uppleva trygghet nog att just klä svåra känslor i ord” 

(Adler 2001, s. 114). När elever har problem med lärandet leder det till olika former av 

problem som väcker känslor och tankar. Detta kan vara uppenbart för en elev som har 
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svårigheter i matematiken även om dem är bra på att läsa. Eleven kan på grund av detta känna 

att starka känslor som olust och skam dyker upp på grund av sitt misslyckande (Adler 2001, s. 

115). Det som är absolut viktigast är att pedagogen inte tänker vänta och se hur eleven 

utvecklas innan man har bestämt sig för att ta in hjälpinsatserna (Adler 2007, s. 124).  Adler 

skriver att det är bättre att tidigt prata med elever som har svårigheter i matematik, för att 

möjligheten till att minska risken för de så kallade sekundära pålagringarna ökar. Med 

sekundära pålagringar menas att eleven ser sig själv som en dålig elev (Adler 2007, s. 124).  

Adler (2007) hävdar att elever med svårigheter presterar bäst när man arbetar enskild med 

läraren. Detta har visat sig fungera bäst med elever som har matematiksvårigheter, t.ex. går 

det bra ifall pedagogen sitter enskilt med dessa elever under cirka en halvtimmes tid. Enligt 

Adler är det inte lika bra att ha elever som har svårigheter i matematik tillsammans i en stor 

grupp. Adler menar att elever som sitter själv med sin pedagog får bättre kunskaper jämfört 

med om de arbetar i helklass (Adler 2007, s. 125).  

Något som anses vara bra enligt Malmer är att undervisningen ska vara individanpassad. 

Tyvärr finns det många lärare som arbetar med heterogena (blandade) grupper. Dock tycker 

Malmer att det inte fungerar bra med heterogena grupper i en klass med elever som har olika 

behov. Därför är det omöjligt att låta alla elever arbeta i en takt med en gemensam bok.  

Matematikundervisningarna måste därför enligt Malmer finna lämpligare och nyare 

arbetsformer vilket leder till kritisk granskning och logiskt tänkande. Malmer anser att det är 

väsentligt att alla elever känner att de har möjlighet att bli accepterade och bekräftade om de 

arbetar efter lämpligare material och på den nivån de har förutsättningar för. Dessa elever kan 

då få känna motivation till ämnet samt uppleva glädje och lust (Malmer 1999, s. 28). 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) kan sociala samspelet mellan elever inte vara lätt. Det har 

visat sig att gruppsamtal är utvecklande när eleverna arbetar med matematiska uppgifter. De 

samtalar, argumenterar och löser olika problematiska uppgifter. Men en del elever visar sig 

vara dominerande medan andra håller sig i bakgrunden, då kan det vara bra att läraren 

bestämmer gruppindelningen för att alla ska vara delaktiga. Vissa språksvaga elever måste få 

chansen att delta i samtalet och bli aktiva. Sterner och Lundberg hävdar att samspel och 

kommunikation mellan elever samt mellan elever och lärare sker då eleverna arbetar med 

problemlösningar gruppvis, de får diskutera, ge förslag och visa olika strategier (Sterner & 

Lundberg 2002, s. 23). Även Ahlberg håller med och anser att samtal i grupp uttrycker 

elevernas egna erfarenheter, de kan möta andras sätt att tänka och ta del av nya frågor och 
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hypoteser. Genom att diskutera med andra kan man både bidra och ta del av andras sätt att 

tänka och lösa ett problem (Ahlberg 2001, s. 44).   

En annan aspekt av god undervisning för elever som har svårigheter i matematik är laborativt 

arbetsätt. ”Handen är hjärnans förlängda redskap”, som Piaget en gång uttryckte det (Malmer 

1999, s. 33). När elever arbetar med konkret material som innebär laborativt arbetsätt är 

utgångspunkten kunskapsprocess. Det är väsentligt för elever att arbeta med material som 

man kan ta i och på ett kreativt sätt kunna hantera, detta medför att de blir delaktigare i 

inlärningsprocessen. När elever laborerar är det viktigt att pedagogen tänker på att materialet 

som de använder ska vara meningsfullt och välplanerat samt vilket syfte man vill uppnå. 

Malmer hävdar att elever som bara får plocka och använda material ger inte dem garanti när 

de tillägnar sig de matematiska begreppen. Elever skapar ett ”inre bildarkiv” som ger dem 

stöd i sitt logiska tänkande, detta med hjälp av ett välplanerat och strukturerat laborativt 

arbete. Många pedagoger tycker att tiden för laborativa arbetsätt inte räcker till, trots att 

många tycker att laborativ arbetsätt är bra. De anser även att laborativ arbetsätt tillhör elever 

som går i grundskolan och för elever som behöver extra hjälp. Malmer hävdar att med detta 

intryck tar elever avstånd från att delta samt att arbetssättet får en lägre status trots att de är i 

behov av dessa beståndsdelar i sitt lärande (Malmer 1999, s. 33). Malmer hävdar även att 

laborativa moment tillkommer alltför lite i undervisningen och detta leder till att eleverna tar 

avstånd ifrån materialet. Författaren menar att om eleverna inte upplever delaktighet kommer 

de i fortsättningen förlora en del av intresset för studierna. Det handlar om att ge eleverna tid 

att breda ut sig men att det också är viktigt hur de bemöter materialet. Man måste förstå i 

vilken nivå eleverna ligger på så man kan utgå ifrån det (Malmer 1999, s. 27).  

Dessutom anser Malmer (1999) att en dålig abstraktionsförmåga uppstår hos elever med 

matematiska svårigheter, orsaken kan vara att dessa elever inte har ett särskilt gott ordförråd. 

Malmer menar att om eleverna återberättar vad de upplever, blir resultatet en bättre 

begreppsbildning (Malmer 1999,s. 92). Enligt Malmer är laborativt arbetssätt bra för att 

underlätta elevers koncentrationsförmåga, dels för att det anses vara underhållande men även 

motiverande för eleverna (Malmer 1999, s. 92). Det laborativa arbetssättet är en fördel för 

elever i lärandet eftersom de får möjlighet att samtala och diskutera med varandra samt dela 

idéer, tankar och kunskaper (Malmer 1999, s. 65). 
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4. METOD 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för de metodval jag har valt att använda för att 

samla ihop mitt empiriska material. Jag kommer också att ta upp hur jag har gått till väga 

med mitt arbete. Detta är en kvalitativ studie vilket har styrt de metoder jag har valt för att 

samla in data. 

 

4.1 Metodval 

Stukat anser att när man har påbörjat ett projektarbete ska man redan ha valt sitt metodval 

(Stukat 2005, s. 36). I min undersökning kommer jag att utgå från en kvalitativ metod 

eftersom jag anser att jag skulle få ett större perspektiv kring vad som kan leda till elevernas 

matematiksvårigheter. Dessutom vill jag använda mig utav en kvalitativ metod eftersom jag 

anser att det ger en bättre bild av hur pedagoger arbetar med elever som har svårigheter i 

matematik och vad de gör för att stödja dessa elever. Anledningen till att jag inte valde en 

kvantitativ metod beror på att jag anser att svaren till min undersökning skulle bli mer 

begränsade eftersom att det inte är lika flexibelt som de kvalitativa metodvalen. En kvalitativ 

metod ger mig möjligheten att vidareutveckla mina frågor till informanterna om det skulle 

behövas, på så sätt får jag en bredare förståelse för de svar jag får. Men det finns även 

nackdelar med kvalitativa metodval, en av dem är att man begränsas från att ta allmänna 

slutsatser (Larsen 2009, s. 27). 

Min intervju är strukturerad på så sätt att intervjupersonen får den tid och utrymme den vill ha 

för att svara. Denna struktur kallas för semistrukturerad intervju (Patel & Davidson 2003, s. 

72). Med semistrukturerad intervju menas även att intervjufrågorna som ska ställas till 

intervjupersonerna är bestämda innan intervjun sker (Østbye m.fl. 2003, s. 103). Dessutom är 

intervjun helt standardiserad vilket innebär att de tre intervjupersonerna fick samma frågor i 

exakt samma ordning (Patel & Davidson 2003, s. 72). De frågor som jag har valt att ställa till 

informanterna har jag försökt formulera så att det ska finnas en relevans i samband med min 

undersökning.   

4.2 Urval  

Till min undersökning valde jag att intervjua pedagoger från skolor inom den kommun där jag 

bor. Anledningen till varför jag bestämde mig för dessa skolor är på grund av att det är mitt 
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praktikområde och att jag förhoppningsvis får börja arbeta i en av de utvalda skolorna. Jag 

började med att kontakta rektorerna från de olika skolorna och berättade lite om mig själv 

samt förklarade varför jag var där. Jag önskade att få möjlighet att intervjua pedagoger inom 

dessa skolor och jag fick svar av tre pedagoger som hade möjligheten att intervjuas. Jag 

hoppades på att det skulle vara fler pedagoger som visade intresse för mitt arbete men tyvärr 

ansåg de att det var brist på tid. Därför fick jag begränsa mitt arbete och hålla mig till tre 

pedagoger. Dessa pedagoger har flera års erfarenhet inom matematik och har arbetat med 

många elever som upplever matematiken svår. Innan jag började med intervjuerna med 

pedagogerna talade jag om för dem att deras svar skulle skyddas dvs. behandlas konfidentiellt 

(Patel & Davidson 2003, s. 70).  

 

4.3 Tillvägagångssätt med undersökningen 

Stukat skriver att det är bra ifall man intervjuas i en ostörd miljö så att den intervjuade får 

uppleva trygghet, då kan de koncentrera sig på frågorna och få det utrymme de behöver 

(Stukat 2005, s. 40). Jag och de som skulle intervjuas kom fram till att det vore bäst ifall 

intervjun skedde på deras arbetsplats eftersom det ansågs vara tryggt och lugnt att sitta där 

under tiden. Enligt Patel och Davidson är det viktigt att visa ett gott intresse när de intervjuade 

talar samt att man har medkänsla för intervjupersonerna. Om jag visar ett negativt 

ansiktsuttryck omedvetet kan de reagera negativt genom att ändra sin inställning gentemot 

mig, vilket resulterar i att de kan uppleva att jag ifrågasätter och är kritisk mot deras tänkande. 

Det jag också tänkte på och som är viktigt, är att kroppsspråk och positiva miner kan 

underlätta för intervjupersonerna. Därför är det viktigt att jag uttrycker mig positivt och visar 

mitt engagemang i deras svar på mina frågor (Patel & Davidson 2003, s. 71).  

Jag har planerat att spela in intervjuerna med ljudinspelning för att jag anser att det skulle 

gynna mig i min undersökning, bland annat på grund av att pedagogernas svar blir mer 

korrekta när jag väl ska sammanställa dem samt att det är mer effektivt eftersom det går 

fortare när man inte behöver skriva ner alla svar under intervjun. Därefter kan jag i lugn och 

ro gå igenom intervjun så många gånger som jag behöver göra det. För att spela in de 

intervjuades svar måste jag först få deras tillstånd till det, vilket jag fick. En nackdel med 

ljudinspelning är att det kan påverka pedagogernas svar eftersom det kan göra svaren en aning 

stela t.ex. att de fokuserar för mycket på hur de ska formulera sig på grund av att svaren ska 

ljud inspelas. Anledningen till varför jag inte ville föra anteckningar var dels pga. att jag inte 
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vill missa viktig information eller små detaljer och dels för att jag vill ha ögonkontakt med de 

intervjuade och koncentrera mig på vad som sägs under intervjun (Patel & Davidson 2003, s. 

83).   

4.4 Etiska aspekter 

Innan jag började intervjua pedagogerna presenterade jag först undersökningens syfte och 

informerade dem om att det är frivilligt att vara med på intervjun. Deltagarna får även utan 

anledning avbryta intervjun exempelvis om det handlar om privata angelägenheter samt att de 

har rätt att delta hur länge de vill. Den sista aspekten som jag anser vara viktigast är att 

respektera pedagogernas anonymitet, med det menas att jag under min undersökning kommer 

att använda fingerade namn. All information som deltagarna har informerat mig om skall 

behandlas konfidentiellt, alltså skyddas mot de utomstående. (Stukat 2005, s. 131-132).  

 

4.5 Reflektioner kring metodval 

Den undersökningsmetod som jag har valt var kvalitativa intervjuer. Jag ville ställa frågor till 

mina informanter för att få svar på mina frågeställningar utifrån hur det är i praktiken. 

Informanternas svar på mina frågor gav mig en bra bild på min underöknings syfte. Den 

kvalitativa metoden gav mig mer utvecklade svar från informanterna samt att de blev mer 

personliga. De utgick efter egna erfarenheter, vilket gav mig en bild av hur dessa intervjuade 

pedagogerna tänker i sitt arbetssätt. Dessutom var en semistrukturerad intervju mycket 

effektivare att följa eftersom jag hade alla frågor förberedda innan intervjuerna samt att jag 

fick möjlighet att ställa följdfrågor t.ex. om jag inte förstod vad en informant menade i sitt 

svar.  

En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att jag fick möjlighet att spela in intervjuerna 

med ljudinspelningsband. Detta underlättade för mig att fortsätta vara i fokus under tiden som 

jag intervjuade. Personligen föredrar jag att spela in intervjuerna istället för att föra 

anteckningar eftersom jag skulle känna mer stress över att hinna skriva ner allt för att inte 

missa något eventuellt viktigt. Nackdelen med intervjuerna var att de inte var så breda som de 

kunde ha blivit om jag intervjuade fler personer än tre. Jag tror även att svaren hade sett 

annorlunda ut om jag hade valt att intervjua personer från tre olika kommuner istället för 

samma. En annan nackdel var att transkribera intervjuerna, detta tog mycket tid än vad jag 

förväntade mig. Men jag känner mig väldigt nöjd med mitt metodval eftersom det gav mig de 
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svaren jag behövde till min undersökning. Dessutom anser jag att denna metod var mycket 

smidigare och gav mig mer information än vad en kvantitativ metod skulle ha gett mig.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Under denna rubrik kommer jag att presentera mitt undersökningsresultat som är baserat på 

intervjuerna. Jag kommer även analysera resultaten med hjälp av teorier och tidigare 

forskning. Resultatet kommer att presenteras under rubrikerna känslomässig blockering, 

brister i undervisningen, läs- och skrivsvårigheter och matematik, svårigheter med språket 

och arbetssätt- vad gör pedagogen? Jag börjar med att beskriva informanternas utsagor och 

sedan koppla de till teorier och tidigare forskning. Mina fingerade namn för 

intervjupersonerna är informant 1, 2 och 3 p.g.a. rätten till anonymitet.  

 

5.1 Känslomässig blockering 

Enligt mina informanter kan en av anledningarna till svårigheter i matematik bero på 

känslomässiga blockeringar. De menar att när vissa elever får problemlösningar till uppgift 

blir de negativt inställda, även fast de är duktiga i ämnet. Eleverna mister arbetslusten och 

motivationen när de inte förstår matematikuppgifterna. En av informanterna berättar att hon 

brukar uppmuntra sina elever genom att säga att det är värt att försöka lösa uppgifterna, det 

hjälper dem att få tillbaka den positiva inställningen och motivationen. Informant 2 påpekar 

även att ett gott självförtroende och god motivation kan förbättra elevens insats i matematik. 

En av informanterna tillägger även att svårigheter i matematik kan uppstå på grund av att en 

del elever är mer dominanta än andra, de kan ge negativa kommentarer så att andra elever 

presterar sämre. Informant 3 säger även att elever som inte är delaktiga i ämnet misslyckas 

oftare och det kan leda till att deras misslyckanden blir till en vana.  

 

Känslomässiga blockeringar enligt Adler, är ett problem bland elever som skapar en minskad 

motivation och lust att arbeta med matematiken (Adler 2001, s. 103). Detta kan kopplas till 

vad mina informanter säger om några av sina elever. När deras elever stöter på 

problemlösningar blir de negativt inställda och tycker att det blir för svårt att lösa uppgiften. 

Med det menar informanterna att eleverna ger upp för fort när matematikuppgiften ser 
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annorlunda ut, t.ex. när det övergår från enbart siffror till en blandning av siffror och text. 

Vidare menar informant 1 att de känslomässiga blockeringarna stoppar eleverna från att tycka 

om och försöka arbeta med matematiken, istället ger de upp. Skapas en känslomässig 

blockering hos en elev krävs det att pedagogen hjälper till att höja elevens motivation igen. En 

positiv inställning kan då hjälpa eleven att få tillbaka sin lust och motivation gentemot 

matematiken. Dessutom kan ett gott självförtroende öka elevens prestation i matematiken, 

enligt informant 2.  

 

Som Mange (1998) hävdar att när en elev upplever svåra uppgifter försämras både motivation 

och självförtroende. Dessutom mister eleven motivationen om denne inte tror på sin egen 

förmåga och då sjunker även arbetslusten (Mange 1998, s. 73). Alltså hör självförtroende ihop 

med motivation. Mange hävdar även att elevernas dåliga självförtroende och svaga motivation 

kan påverka deras misslyckande i matematiken (Mange 1998, s. 74). Med det menar Mange 

att eleven tvekar på sin kompetens och blir rädd för att lösa uppgiften på grund av den låga 

tron om att klara av det. Om eleven har ett dåligt självförtroende och svag motivation så 

påverkas resultaten i ämnet negativt. Mina informanter nämnde inget om att dåligt 

självförtroende och svag motivation påverkar elevers misslyckande i matematiken, dock 

påpekades det att ett gott självförtroende och god motivation ökar prestationen.  

 

Informant 3 menar att dominans och negativa kommentarer mot andra i klassrummet inte är 

ovanligt. Adler anser att det är oftast flickor som påverkas negativt av pojkarnas yttranden 

(Adler 2001, s. 29), men enligt informant 3 spelar det ingen roll om det är en pojke eller 

flicka. Med det menar informanten att problemet istället är att vissa elever är mer 

dominerande än andra, vilket gör att de mindre dominerande eleverna inte tar för sig så 

mycket som de borde och istället drar sig undan och blir osäkra. De känslomässiga 

blockeringarna skapas och utvecklar en sämre prestation bland dessa elever. Adler hävdar att 

känslomässiga blockeringar är orsaken till en ökad olust i allt lärande (Adler 2001, s. 29). 

Elever som inte är särskilt delaktiga i undervisningen tenderar att misslyckas oftare, menar 

informant 3. Detta har ett samband med vad Adler säger om att misslyckanden blir till en 

vana, dvs. att eleven skapar en dålig bild av sig själv som leder till att man förväntar sig att 

man ska misslyckas återigen om det sker för ofta (Adler 2007, s.37).    
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5.2 Brister i undervisningen  

 

En annan orsak till varför svårigheter i matematik uppstår är på grund av pedagogens arbetsätt 

enligt informant 1. Pedagogerna kan undervisa på ett sätt som inte eleverna förstår. 

Informanten menar att man måste ha rätt undervisning för att undvika elevernas matematiska 

svårigheter. Att tiden inte räcker till är också ett problem enligt informant 2, vilket kan leda 

till att eleven inte får tillräckligt med tid att förstå och lära sig de matematiska uppgifterna. 

Informanten anser att de måste avklara vissa steg till en viss tid, men problemet blir då att alla 

inte hänger med. Informanten berättar vidare att man ska jobba praktiskt med elever som är i 

behov av extra hjälp och se till att alla hänger med och förstår. Informant 3 berättar att 

pedagogens roll är väsentlig för elevens utveckling och lärande. För att förstå de olika 

mönster och rutiner som förekommer måste pedagogerna vara uppmärksamma och se till att 

eleverna inte upplever matematiken jobbig.  

 

Detta som mina informanter har kommit fram till gällande brister i undervisningen har 

likheter med författaren Malmers teori där hon hävdar att olämplig pedagogik är en orsak till 

varför eleverna får svårigheter i matematik. Hon menar att orsaken är att eleverna inte får 

tillräckligt med tid för att lära sig och förstå. Malmer anser även att svårigheter i matematik 

förekommer till en viss del också på grund av pedagogens arbetssätt, attityd samt deras 

arbetsformer (Malmer 1999, s. 86). Denna teori kan kopplas till vad mina informanter har sagt 

om brister i undervisningen. Det vill säga att elevernas svårigheter i matematik orsakas till 

viss del av pedagogens sätt att undervisa.  

 

Vad kan detta bero på? Enligt Malmer och Adler beror det på att undervisningen är inriktad 

på den informella redogörelsen som oftast uppfattas som det nödvändigaste. Dels för att 

matematiken består oftast av pedagogens muntliga undervisningar dels av helklass (Malmer & 

Adler 1996, s. 53-62). Men enligt informant 2 bör undervisningen vara praktisk för de elever 

som behöver extra hjälp, så att alla hänger med och förstår. Med andra ord anser inte mina 

informanter att en informell redogörelse är lämplig i matematikundervisningen eftersom det 

inte passar alla elever i klassen. Istället bör man se efter elevernas behov och utifrån det 

anpassa sin undervisning, t.ex. genom att vara uppmärksam på de olika problem eller 

svårigheter som man stöter på i matematikundervisningen. Malmer hävdar att lärarna är 

skyldiga att se till att alla elever förstår vad de håller på med samt att eleverna är aktiva under 

lektionerna. Risken att eleverna inte ska uppleva matematiken komplicerad och svår blir då 
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mindre (Malmer 1999, s. 90). Med det menar Malmer att med rätt arbetssätt minskar risken 

för matematiska svårigheter hos eleverna.     

 

5.3 Läs- och skrivsvårigheter i matematik 

Mina informanter är eniga om att elever som har läs – och skrivsvårigheter oftast har problem 

med att lösa matematiska problem, det vill säga textuppgifter. På grund av deras svaga läs- 

och skriv förmåga påverkas även förståelsen för matematiken. Vissa vill inte arbeta med 

matematiken på grund av att de inte förstår själva begreppen.   

 

Angelina: 

- Vilka begrepp har de mest svårt med då? 

Informant 2 

- Det kan vara olika, men mest när de ska jobba med ”mer eller mindre”, ”högre eller 

lägre” och ”vänster eller höger”.  

 

Informanten säger alltid till sina elever att matematik inte enbart handlar om siffror utan att 

det också gäller att lösa olika problem både i skolan och i vardagen. Matematiken finns i vår 

vardag och i all undervisning. Har man inte läs-och skrivförmågan kan det självklart påverka 

matematiken (problemlösningar). Informant 3 berättar att eleverna i hennes klass talar i första 

hand ett annat språk än svenska, vissa är även nyanlända och då kan man förvänta sig att det 

uppstår problematik med läsandet och skrivande. Hon anser att eleverna i hennes klass har 

svårt med matematiken just för att de har en svag kompetens för skrivandet och läsandet i 

svenska språket. På så sätt påverkas matematiken också, trots att de har en god inställning till 

ämnet. Dock kan de ge upp ganska lätt när de får problemlösningar eftersom de inte begriper 

innehållet riktigt för att lösa uppgiften. 

 

Angelina:  

- Men vad har de för svårigheter om de är positivt inställda? 
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Informant 3: 

- Det är just svenska språket som de har svårigheter i, dvs. har de inte förmågan att 

skriva leder det till att de inte kan förstå symbolerna och begreppen i matematiken. 

Eleverna har svårt att skilja mellan vissa bokstäver och siffror, samt att en del har 

problem med hur siffrorna ska skrivas, de ljudar sig fram vid skrivningen, vilket 

resulterar felaktigt.   

 

I myndigheterna för skolutveckling står det att för att begripa matematikuppgifterna måste 

eleverna ha läs- och skrivförmåga eftersom att det kan finnas uppgifter som kan uppfattas som 

svåra. T.ex. står det att ”Ett enstaka ord i texten kan ju vara avgörande för att förstå 

innebörden i en matematisk uppgift” (I myndigheten för skolutveckling 2007, s. 39). Även 

Sterner & Lundberg hävdar att det krävs en läs- och skrivkompetens för att kunna lösa 

matematiska problem med text. De språkliga faktorerna måste finnas med i 

matematikundervisningen för att de ska påverka elevernas inlärning på många sätt (Sterner & 

Lundberg 2002). Trots att eleverna är positivt inställda till ämnet uppstår problem när läs- och 

skrivsvårigheter är ett faktum, menar informant 3. Hennes elever har svårt att skilja mellan 

vissa bokstäver och siffror. Informantens tankegångar har likheter med Malmers som hävdar 

att vissa personer har svårare att hålla isär vissa bokstäver eftersom de liknar varandra, t.ex. 

bokstäverna ”b” och ”d”.  Även i de matematiska sambanden måste man kunna skilja mellan 

symboler som liknar varandra såsom + och –, men även < och > (Malmer 1999, s. 84). 

Informanten talar även om att en del elever ljudar sig fram vid skrivningen. Orsaken till detta 

enligt Malmer, är att det finns svagheter i den auditiva perceptionen, dvs. hörselintrycket. 

Eleven kastar om bokstäver och siffror och ljudar sig fram vid skrivningen, t.ex. att talet 

”sexton” skrivs som ”61”. Vad som sker här är att eleven skriver talet sex först eftersom det 

talet hörs först (Malmer 1999, s. 84). Informantens elever ljudar sig fram vid skrivningen i 

matematik eftersom de inte begriper det svenska språket tillräckligt. Då eleverna inte har den 

kompetens som behövs för läs- och skrivning misstolkar de bokstäver och siffror i 

uppgifterna.          
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5.4 Språksvårigheter 

Informant 1 anser att brist i språket kan påverka matematiken negativt. Generellt sätt har 

språket en stor roll inom alla skolämnen, dvs. har eleven ett svagt ordförråd så har de 

svårigheter i sitt lärande. Däremot har eleverna med ett välutvecklat språk goda 

förutsättningar för att lära sig. De elever som har svårigheter i språket brukar oftast vara i 

behov av hjälp av pedagogen. Pedagogen måste vägleda dem för att de ska komma igång med 

uppgifterna då de har svårt att själva kunna söka kunskap och forma sitt arbete. Med andra ord 

klarar sig inte eleven utan pedagogens medverkan.  

Informant 2 anser även att anledningen till varför eleverna har svårigheter i matematik är på 

grund av att de har svårt att förstå symbolspråket inom matematiken. Informanten menar att 

eleverna är duktiga på att tänka och lösa problem med siffror, men när det gäller matematiska 

begrepp eller textinnehållets symboler tar det längre tid att begripa frågan. Detta leder till att 

eleverna frågar efter en förenklad förklaring av uppgiften. Informanten föreslår att eleverna 

löser vissa uppgifter muntligt i små grupper för att kunna ta del av varandras tankar och 

åsikter. På så sätt kan eleverna utveckla sitt språk genom den muntliga presentationen. 

Vygotskij hävdar enligt Lindqvist att för att utveckla en språklig kompetens behöver eleverna 

en social kommunikation (Lindqvist 1999, s. 133). Informant 2 försöker att utgå efter denna 

metod, därefter får eleverna en individuell uppgift för att se om eleverna har förstått det 

pedagogen har gått igenom. Enligt informanten är denna metod bra eftersom elevernas språk, 

genom den muntliga delen, blir starkare och mer utvecklande samt att pedagogerna kan få en 

helhetssyn över elevernas kunskaper och språkliga förmåga och kunskaper. 

Informant 3 menar att matematiken påverkas mest på grund av att eleverna anser att språket i 

böckerna är svår att begripa samt att förståelse för de matematiska symbolerna är svåra. 

Vidare säger hon att pedagogerna måste använda ett språk som eleverna kan förstå, på så sätt 

är det viktigt att förenkla språket i undervisningen. I hennes klass har eleverna ett väldigt 

svagt språk och ett dåligt ordförråd, då hennes elever inte talar svenska som första språk. Men 

informanten hävdar att språket stärks genom de muntliga framförandena. Det är viktigt att 

eleverna får berätta vad de tänker på eftersom de lär sig att komma in i diskussioner, men 

även att lyssna och tala. 

Malmers resonemang kan förknippas med informanternas utsagor om att språket är det 

avgörande för all kunskap. Malmer hävdar att matematikinlärningen förbättras ju mer 

utvecklad elevens språk är, men de elever som saknar ett bra ordförråd får svårare att tolka 
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begrepp för att klara sig i ämnet (Malmer 1999, s. 81). Malmer anser att barn kan ha väldigt 

svårt att översätta symbolspråket även om de kan tänka och lösa problemet. Med det menar 

Malmer att även om eleven kan lösa uppgiften så uppstår svårigheter när man ska översätta 

symbolspråket (matematiska begrepp eller textinnehållets symboler). Detta på grund av att 

eleven är van vid t.ex. det formella skrivsättet (Malmer 1999, s. 39). I och med att informant 

3:s elever inte har ett så starkt språk påverkas deras matematik. Språket och 

matematiksymbolerna i böckerna blir svårare att begripa för dem, vilket gör att hon som 

pedagog måste förklara uppgiften för dem på ett enklare sätt. Detta har ett samband med 

Malmer som hävdar att elever med sådana svårigheter inte har den förmågan att själva kunna 

söka kunskap och forma sitt arbete. De blir istället mer beroende av pedagogernas hjälp och 

konstanta medverkande (Malmer 1999, s. 81). Ett sätt att utveckla språket hos eleverna är 

genom de muntliga framförandena som informant 3 nämner. Adler och Malmer anser att 

eleverna är i behov av att berätta vad de har sett, tänkt och upptäckt. Språket och tänkandet 

har med andra ord en stor betydelse för deras lärande i både det skriftliga och muntliga 

(Malmer & Adler 1996, s. 38).  

Den sociokulturella synen har med andra ord en betydelse för språket, enligt mina 

informanter, dvs. att de anser att elever behöver lära sig att samtala med andra i mindre 

grupper för att utveckla sitt språk. Genom den sociala aktiviteten får elever möjlighet att ta del 

av och begripa olika matematiska begrepp.    

 

5.5 Arbetssätt – vad gör pedagogen? 

Informant 1:  

- Eleverna i min klass arbetar på olika nivåer. En del arbetar snabbt och effektivt andra 

tar sin tid på sig, de arbetar långsammare. Dessa elever som arbetar långsammare är 

de som behöver en längre tid att utföra uppgifterna. Oftast beror det på att de saknar 

motivation och lust till att lära sig eller att de känner sig ointresserade av ämnet. 

 

Informant 1 menar att hennes elever inte arbetar på samma nivå eftersom vissa av dem utför 

uppgifterna snabbare än andra medan vissa behöver mer tid för att kunna lösa uppgifterna. 

Hon anser att de elever som arbetar långsamt är i behov av mer tid och anledningen till detta 
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är att de inte har lika stor lust eller intresse för ämnet som resterande klassen. Hon anser även 

att hennes elever som har svårigheter i matematik behöver extra stöd, annars förlorar de 

intresset för ämnet och lär sig inte matematiken på det sättet som man förväntar sig av dem.  

Detta kan kopplas till Ahlberg som anser att alla elever har olika syn på kunskap. Hon hävdar 

att elevernas olika möjligheter förväntas utvecklas på olika sätt i skolan. En del elever visar 

ett stort engagemang för sitt skolarbete och upplever till exempel matematiken som ett 

intressant och spännande ämne. Andra elever däremot hamnar istället i svårigheter. De 

förlorar intresset för ämnet och lär sig inte matematiken på det sättet som man förväntar sig av 

dem (Ahlberg 2001, 25). Detta kan man konstatera som ett normalt beteende hos de flesta 

eleverna. Alla är inte lika duktiga i alla ämnen, somliga visar mer intresse och förståelse för 

något ämne mer eller mindre än andra. Matematik är ett ämne där svårigheter uppstår ofta och 

av olika orsaker, som man kan se i denna undersökning, men som min informant säger, 

behöver man ge elever med matematiska svårigheter extra stöd så att de inte förlorar intresset 

helt för ämnet.  

Angelina: 

-  Men vad gör du åt saken då när vissa arbetar snabbare än andra? 

Informant 1:  

- Jo, jag arbetar på ett sätt där jag går efter elevernas förutsättningar, jag ser att mina 

elever arbetar på olika nivåer och därför är det självklart att utgå efter hur varje 

individ är och inte hur jag vill att undervisningen ska se ut. Jag vet nu hur mina elever 

arbetar och jag har hittat ett arbestsätt som passar eleverna bra. 

 Angelina: 

-  Vad är det som det passar alla elever då? 

Informant 1:  

- Jag arbetar med dem på olika sätt, oftast är det grupparbeten där eleverna får skapa 

diskussioner och lösa problem. Jag har lagt märke till att deras lust och motivation 

blir starkare då. 

För att kunna ge stöd åt de elever som är i behov av det, går informanten efter elevernas 

förutsättningar. Hon menar att man måste förstå i vilken nivå varje elev ligger på för att kunna 
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uppnå bästa möjliga sätt att arbeta med dem. Elevernas behov är med andra ord viktigt för att 

undervisningen ska bli lyckad och lärorik för alla elever. Då informanten har observerat sina 

elever och deras kunskaper inom matematik har hon förstått att bland annat grupparbeten är 

en god valmöjlighet för att få elevernas motivation att öka i undervisningen. 

Även Ahlberg anser att lärarens arbetssätt spelar en stor roll för att eleverna ska kunna ha 

förståelse över mening och sammanhang i undervisningen (Ahlberg 2001, s. 10). Malmer är 

dessutom överens om vad Ahlberg hävdar om att man måste anpassa sina undervisningar så 

att elevernas förutsättningar kommer i första hand samt att man tar hänsyn till varje individ 

(Malmer 1999, S. 25).  

Informant 2 anser att elever som har svårigheter i ämnet kan uppvisa olika känslor såsom 

frustration eller låg självkänsla på grund av matematiken. Eleverna tror inte på sig själva eller 

på sin kompetens inom matematiken. Enligt informanten har dessa elever svårigheter i ämnet, 

dock har de goda förutsättningar i andra skolämnen. 

Informant 2:  

- Jag som pedagog måste ta tag i den situationen så de inte utvecklar andra problem 

som skapar skam och olust. Jag brukar prata med eleven för att förstå vad min elev 

har för svårigheter kring detta ämne. Då kan jag hjälpa eleven vidare så att han eller 

hon inte får fel uppfattning av sig själv, dvs. att de inte kan lyckas. Oftast påverkar 

deras självförtroende direkt och jag måste vara där och ändra på det så att de börjar 

tro på sig själva och stärka deras självförtroende. 

Hon menar att som pedagog måste man reda ut problemen som uppstått hos elevens 

matematikkunskaper för att undvika ytterligare problem. Hon brukar prata med eleven för att 

få en förståelse över vad och varför eleven har svårigheter i ämnet. Oftast påverkas deras 

självförtroende direkt enligt informanten och hon anser att det är viktigt för eleven att få stöd 

så de kan tro på sig själva mycket mer än tidigare. 

Enligt Adler leder problem med lärandet till negativa tankar och känslor om sig själv. Detta 

kan även synas bland elever som har svårigheter i matematiken trots sina goda kunskaper 

kring läsandet. Med detta menar han att en sådan problematik hos eleven kan orsaka känslan 

av frustration som vidare kan få känslor som olust och skam dyka upp på grund av elevens 

misslyckande (Adler 2001, s. 115). Adler anser att man inte ska vänta och se hur eleven 

utvecklas innan man bestämmer sig för att ta in hjälpinsatserna. Han tycker att det är bättre att 
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man pratar med eleven om dennes svårigheter på ett tidigt stadium. Anledningen till varför 

han tycker så är för att möjligheten till att minska risken för de så kallade sekundära 

pålagringarna ökar, som innebär att man inte vill arbeta med matematiken pga. att man ser sig 

själv som dålig (Adler, 2007 s. 124).   

Angelina:  

- Vilket arbetssätt fungerar bäst för elever med svårigheter i matematik? 

Informant 3: 

-  För dessa elever så gäller det att jag sitter med dem enskilt och förklarar väldigt 

noga och tydligt vad uppgiften handlar om. Dock är det även viktigt att de får tänka 

själva och att jag inte är för på.  

Informant 3 har liknande erfarenheter i sin klass som de två andra informanterna. Hon berättar 

att eleverna i hennes klass arbetar på olika sätt och tempot varierar från elev till elev. För de 

elever som jobbar i lägre takt gäller det att informanten sitter enskilt med eleven och ger en 

tydlig förklaring av uppgiften. Hon hävdar att de lär sig mer och känner sig säkrare kring 

ämnet då. Dessutom ökar lust och motivation hos dessa elever. Vidare talar hon även om att 

hon gärna sitter med dessa elever under en hel lektion, men att det också är viktigt att låta dem 

arbeta självständigt. Informanten anser även att de elever som får stöd i matematiken slutligen 

får en större förståelse över hur man löser uppgifterna.  

Att sitta enskilt med sina elever är ett bra sätt för de med matematiksvårigheter att arbeta på, 

enligt Adler. Han menar att en tid på ungefär en halvtimme med sin pedagog kan hjälpa 

eleverna att förstå uppgifterna bättre. Vidare hävdar han att det är bättre att dela på eleverna i 

klassen så att de med svårigheter får den hjälp de behöver i de områden där svagheter uppstår. 

Enligt Adler har det visat sig att resultaten förbättras avsevärt när elever arbetar enskilt med 

pedagogen jämfört med om de skulle arbeta som vanligt i helklass. (Adler 2007, s. 125). 

Malmer har också likadana uppfattningar kring hur undervisningen ska gå tillväga. Han anser 

att man ska individanpassa undervisningen eftersom alla elever har olika behov. Dock arbetar 

de flesta pedagogerna med heterogena, dvs. blandade grupper.(Malmer 1999, s. 28). 

Informant 1 anser att det är viktigt för eleverna att få arbeta gruppvis, eleverna kan därefter ta 

del av varandras tankar och åsikter som vidare leder till diskussioner sinsemellan dem. På så 

sätt utvecklas ett samspel mellan dem vilket är viktigt eftersom det skapas respekt och hänsyn 
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för klassen. Hon menar att vissa elever i hennes klass har svårt att arbeta i grupp men genom 

att arbeta på detta vis mer ofta lär de sig att känna varandra på ett mer respekterande sätt. 

Detta har ett samband med det sociokulturella enligt Säljö som hävdar att det sociokulturella 

perspektivet har en stor betydelse för lärandet och tänkandet. Säljö menar att fokusen ligger i 

samspelet med andra människor, dvs. att genom interaktion med andra får vi lärdom (Säljö 

2000, s. 18). Även Dysthe hävdar att kunskaper utvecklas genom att man interagerar med 

andra (Dysthe 2003, s. 48).   

Informant 3 hävdar att när man arbetar i helklass kan det resultera i att eleverna med 

svårigheter inte tar för sig på lektionerna. Det hon menar är att vissa elever är mer 

dominerande än andra vilket leder till att de mindre dominerande eleverna presterar sämre. 

Informanten tycker att eleverna får mer kunskap genom att sitta med dem enskilt eftersom de 

vågar mer och känner mer motivation. Dock anser hon att eleverna lär sig först genom den 

sociala aktiviteten och sedan finns möjligheten att utveckla sina kunskaper genom individuell 

aktivitet. Det sociala samspelet kan hjälpa till att reflektera kring ämnet vilket stärker 

individens lärande. Detta kan kopplas till det Vygotskij hävdar enligt Dysthe när han talar om 

att den sociala aktiviteten hjälper till att utveckla funktioner som exempelvis skrivande, 

begreppsbildning och språket. Med andra ord menas med detta att individens utveckling sker 

först med det sociala samspelet med andra (Dysthe 2003, s. 78).  

Enligt informant 2 trivs eleverna med individanpassat arbete och i grupparbeten. Hon anser att 

eleverna är i behov av att arbeta både individuellt och i grupp med klasskamrater. Informanten 

brukar utifrån grupparbetena göra individuella uppgifter för att se ifall alla har varit aktiva 

under lektionen. De mindre aktiva eleverna får undervisas individuellt med pedagogen. 

Vidare menar informanten att det är bra med grupparbeten eftersom att det hjälper elever att 

vara delaktiga och interagera med andra. Syftet med grupparbeten är även att man får stödja, 

lära sig och lösa problem med varandra. Säljö anser att barnet uppfattar saker och ting samt 

blir delaktig i diskussioner genom kommunikation med andra (Säljö 2000, s. 67).  

Sterner och Lundberg anser att det är en självklarhet att det sociala samspelet inte alltid är lätt 

mellan elever. Dock visar det sig att gruppsamtal kan vara ett sätt att utveckla interaktionen 

t.ex. när elever arbetar med matematiska problemlösningar. För att inte dominerande elever 

ska kunna ta över i gruppdiskussionen är det bättre att låta pedagogen bestämma 

gruppindelningen. På så sätt får alla chans att vara delaktiga.(Sterner & Lundberg 2002, s. 

23). Ahlberg håller även med om att samtal i grupp kan hjälpa eleven att uttrycka sig själv 
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genom egna kunskaper. De får lära sig av varandras tankesätt samt ta del av nya frågor och 

hypoteser. Genom att komma i diskussion med andra får man möjligheten att både bidra och 

ta del av andras sätt att lösa ett problem (Ahlberg 2001, s. 44). 

Informant 1 anser att det bra att arbeta med konkret material, dvs. laborativt. På grund av att 

en del elever upplever vissa textuppgifter som svåra, får de möjligheten att lösa problemen 

med laborativt material. Eleverna tycker att detta arbetssätt är både roligt och enkelt. 

Informant 1 använder sig utav Piagets teori om att eleverna ska få möjlighet att arbeta med 

konkret material för att det ska leda till nyfikenhet och intresse. Man vill inte enbart att 

eleverna ska lära sig allt utantill, de ska även vara medvetna om vad de gör och varför (Säljö 

2000, s. 58). Piaget anser, enligt Säljö, att ett självständigt arbete är viktigt för utvecklingen, 

de ska få undersöka på egen hand (Säljö 2000, s. 58).   

Angelina: 

-  Vilka konkreta material tycker eleverna bäst om att arbeta med? 

Informant 1:  

- De tycker mest om att lösa uppgifterna med pengar, men även andra material också så 

som måttband, mätbara material för enheter, och kulor. 

Informant 1 hävdar att eleverna förstår lösningsproblemen bättre och får en slags aha-

upplevelse samt att de tycker att det är roligt med konkret material. Hon anser även att denna 

metod gynnar elever mer eftersom de blir positivt inställa till arbetet och stimuleras mer.  

Angelina:  

- Finns det någon åldersgräns när det gäller att arbeta med laborativa material?  

Informant 1:  

- Nej, jag tycker att det inte finns någon åldersgräns, tvärtom. Jag anser att all konkret 

material passar alla åldrar. Eleverna måste ge det en chans för att se hur mycket det 

kan påverka deras matematiska utveckling och inlärning. 

Detta kan kopplas till det Malmer anser om laborativt arbetssätt när han citerar Piaget då han 

säger att ”handen är hjärnans förlängda redskap” (Malmer 1999, s. 33). Man strävar efter 

kunskapsprocess när man låter eleverna arbeta laborativt. Det är väsentligt för elever att 
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arbeta med konkret material, detta medför att de blir delaktigare i inlärningsprocessen. Dock 

är det viktigt att materialen som används är meningsfullt samt att man vet vilket syfte man vill 

uppnå. Med det menar Malmer att material som man bara tar fram utan syfte inte ger eleverna 

kunskap om matematiska begrepp.  

Angelina:  

- Anser du att det finns tid för laborativt arbetssätt under dina 

matematikundervisningar? 

Informant 1:  

- Det finns alltid tid, eleverna får arbeta fritt och även med planerat laborativt 

arbetssätt, då när jag går igenom något nytt, t.ex. om volym så har jag planerat 

undervisningen med olika material som passar till ämnet samt att de får därefter 

pröva själva och känna och se hur det är att hälla t.ex. en liters vatten i en hink.  

Piaget anser enligt Säljö att den traditionella undervisningen stör barnets självständiga arbete, 

istället borde läraren kunna undervisa så att eleverna får möjlighet att undersöka och 

anstränga sig själva i arbetet. Genom detta arbetssätt stimuleras barnet utan att behöva 

påverkas av läraren (Säljö 2000, s. 58).  Trots att laborativt arbetssätt är bra enligt många 

pedagoger så anser Malmer att många pedagoger upplever att det inte finns tillräckligt med tid 

för att arbeta laborativt. Dessutom anser pedagogerna att enbart grundskoleelever samt de som 

är i behov av extra hjälp ska arbeta laborativt. I och med att denna åsikt finns angående 

laborativt arbetssätt får det en låg status. Detta leder till att elever tar avstånd från laborativt 

material, trots att de egentligen skulle behöva använda sig av denna metod i sitt lärande 

(Malmer 1999, s. 33). Informant 1 håller inte med om det Malmer hävdar, att det inte finns tid 

för laborativa arbetssätt. Hon anser att det alltid finns tid för laborativa undervisningar. 

Informanten menar att man kan planera undervisningen med olika material som passar till 

ämnet.  

Informant 2 tycker att det är bra att använda laborativt material för elever som behöver extra 

hjälp eller för de som har svårigheter i matematik. Hon menar att de får möjlighet att förstå 

hur man kan lösa uppgifterna och att det är nyttigt för dem i sitt lärande att få se och känna på 

materialen. Dessutom bidrar ett laborativt arbetssätt till att stärka barnens språk genom 

diskussioner. Enligt Malmer går det att underlätta elevers koncentrationssvårigheter genom att 

arbeta laborativt just för att det skapar positiva känslor hos eleverna och är motiverande 
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(Malmer 1999, s. 92). Informant 2 anser att laborativt arbete bidrar till godare språkkunskaper 

och Malmer hävdar även att ett laborativt arbetssätt hjälper eleven att föra diskussioner och 

samtal och delar idéer, kunskaper och tankar med varandra (Malmer 1999, s. 65). 

Informant 3 anser att konkret material borde finnas i alla matematiklektioner. Eleverna måste 

få förståelse för uppgifterna de får och genom ett laborativt arbetssätt får de mer förståelse för 

hur en uppgift kan lösas. Malmer hävdar att en dålig abstraktionsförmåga uppstår hos elever 

med matematiska svårigheter. En anledning till detta problem är att dessa elever har ett 

begränsat ordförråd. Dock går det att lösa detta problem, eleven behöver kunna använda skrift 

kombinerat med tal för vad de ser och gör, vilket resulterar i att förutsättningarna för en bättre 

begreppsbildning blir större (Malmer 1999, s. 92). Malmer hävdar även att laborativa metoder 

inte förekommer tillräckligt mycket. På så sätt blir det svårare för eleven att bilda en konkret 

föreställning, dvs. att det blir för abstrakt för många elever. Detta leder till att de inte känner 

samspel med andra i gruppen, och istället för att förstå innebörden av en uppgift försöker de 

memorera och kopiera texter. Dock är detta inget långsiktigt alternativ, så småningom ger de 

upp (Malmer 1999, s. 27).   

Sammanfattningsvis arbetar mina informanter utifrån både ett sociokulturellt och kognitivt 

arbetssätt. De anser att det är viktigt för eleverna att arbeta i grupp, dels för att det hjälper dem 

att komma i diskussion med andra, dels lär de sig att lösa problem utifrån andras tankesätt. 

Informanterna anser att ett samspel sinsemellan eleverna har en betydelse för utvecklingen, 

dvs. ett sociokulturellt arbetssätt. Den sociala aktiviteten är med andra ord väsentlig för 

elevens utveckling (Säljö 2000, s. 18), dock är det lika viktigt att de får arbeta självständigt så 

som Piaget hävdar, dvs. att barnen ska kunna utvecklas på egen hand (Säljö 2000, s. 58). 

Piaget hävdar att den traditionella undervisningen är ett störande element för elevens 

självständiga arbete (Säljö 2000, s. 58). Mina informanter håller med om detta påstående och 

säger att vissa elever hamnar i bakgrunden när de arbetar i helklass. Istället föreslår 

informanterna att arbeta enskilt med eleverna, eller i små grupper som läraren delar upp. 

Dessutom anser informanterna att det inte finns några problem med att arbeta laborativt under 

sina lektioner. Ett sätt för elever att vara aktiva i undervisningen enligt Piaget är genom att 

arbeta laborativt (Säljö 2000, s. 58).   
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel kommer jag att ta upp diskussioner kring min undersökning dvs. vilka faktorer 

som kan leda till att elever får svårigheter i matematik samt hur pedagoger undervisar för att 

stödja dessa elever. Dessutom kommer jag i detta avsnitt att knyta ihop hela studien, dvs. med 

frågor, syfte, metod och resultat, genom mitt insamlade material. 

Resultaten visar att det finns en del möjliga orsaker som skapar svårigheter inom matematiken 

för en del barn i de yngre åldrarna. Det min undersökning visar är att känslomässiga 

blockeringar, brister i undervisningen, läs- och skrivsvårigheter, språkliga svårigheter samt 

pedagogens arbetssätt kan ha en inverkan på barnets resultat i matematiken. 

Tittar man på känslomässiga blockeringar har man kommit fram till att en negativ inställning 

hos barn kan skapa en lägre lust till att arbeta med matematiken, t.ex. när de inte begriper en 

matematisk fråga. Mina resultat visar även att ett dåligt självförtroende ökar när vissa barn är 

mer dominerande än andra, d.v.s. att de tar över i klassrummet, vilket leder till att de mindre 

dominerande eleverna känner sig underlägsna. Vidare leder detta till att barnen blir passiva 

under lektionen, som på så sätt kan leda till ett misslyckande i ämnet. Med andra ord, barnens 

känslor kring ämnet påverkar hur de presterar. Negativ inställning, dåligt självförtroende, 

dominans och passivitet är orsaker till de blockeringar som uppstår hos barn med svårigheter i 

matematik. Forskning visar att känslomässiga blockeringar är en orsak till svårigheter i 

matematiken (Adler 2001, s. 103).  Det visar sig även att elevens självförtroende, dvs. tron på 

sin egen förmåga påverkar betygen (Mange 1998, s. 74). Ett gott självförtroende kan öka 

prestationen. Det behöver inte enbart inbegripa matematiken, men är en grundläggande faktor 

som ligger till grund för resultat i olika skolämnen.        

Min undersökning visar att det som skapar sådana känslomässiga blockeringar är bland annat 

när en uppgift ser annorlunda ut, t.ex. när man går från att enbart lösa uppgiften med siffror 

till att det blir en blandning av siffror och text. Sådana uppgifter skapar en förvirring hos 

barnen eftersom det ser svårare ut än vad det är. De blir negativt inställda och ger upp fort. 

Får man en dålig bild av matematiken blir det svårt för barnet att tycka om eller att försöka 

arbeta med det. Känslomässiga blockeringar stoppar alltså eleverna från att försöka arbeta 

med matematiken.  

Det som även går att konstatera i denna undersökning är att det krävs rätt form av 

undervisning för att elever inte ska uppleva matematiken svår eller komplicerad. Pedagogens 
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sätt att arbeta är en anledning till varför elever får svårigheter i ämnet. De undervisar alltså på 

ett sätt som inte passar alla elever. Malmer och Adler menar att orsaken till svårigheter i 

matematik kan bero på att pedagogen använder sig av en informell redogörelse som uppfattas 

som det nödvändigaste(Malmer & Adler 1996, s. 53-62), då pedagogens undervisning 

domineras mestadels av genomgångar och i helklass, vilket visar sig inte fungera för många 

elever. Eleverna behöver dessutom mer tid att lösa uppgifterna, d.v.s. att tidsbrist är 

förekommande. På grund av tidsbristen blir det svårt att hänga med, genomgångarna går för 

fort fram och därför blir det svårt för eleverna att begripa matematiken. Med andra ord hänger 

en del på lärarens undervisningssätt, hur genomgångarna ser ut och hur lång tid eleverna får 

på sig att arbeta med ämnet.  

Det jag även fick fram i min undersökning, både från mina informanter och från min teoridel 

är att många elever med läs- och skrivsvårigheter får problem med matematiken. Detta 

medför att de inte får förståelse för matematiken vilket leder till att de inte vill arbeta med det. 

Eleverna förstår inte att det inte enbart handlar om att arbeta med siffror då de är vana med att 

lösa problem på det viset. Deras brist på läs- och skrivkunnighet påverkar alltså hur de ser på 

matematikens problemlösningar. I min undersökning hade en av informanterna många elever 

med ett annat språk än svenska som modersmål. För henne var det alltså en självklarhet att 

den matematiska förmågan påverkades i hennes klass. Eleverna kunde inte begripa en del 

svenska ord vilket gjorde det svårare för dem att lösa uppgifterna. Här är det relevant att ta 

upp den fjärde orsaken, svårigheter i språket. Språket hör ihop med läs- och skrivförmågan 

och har en stor roll inom alla skolämnen. Språket hjälper barnet att uttrycka sig och sina 

tankar vilket är viktigt för en god utveckling. Resultatet visar att detta resonemang har grund i 

den tidigare forskningen. Malmer hävdar att språkets kompetens är avgörande för all 

inlärning. Brist i språket och ett svagt ordförråd innebär svårigheter i lärandet (Malmer, 

1999). 

Eleverna blir med andra ord i behov utav ständig hjälp från pedagogen. Vägledning krävs för 

att de ska komma igång eftersom de har svårt att själva söka kunskap och forma sitt arbete. 

För elever med en god språkkunskap blir det lättare att arbeta självständigt. De begriper 

textinnehållet och kräver inte särskilt lång tid för att utföra arbetet i tid. Det är dock inte lika 

enkelt för de med t.ex. ett annat modersmål som en av mina informanter nämnde. De upplever 

matematiken svår på grund av språket. För att de ska kunna lyckas i ämnet matematik måste 

de bland annat få en bättre grund i läsandet och skrivandet samt att de behöver utveckla ett 

större ordförråd än vad de har. Språket kommer hjälpa dem att förstå textinnehållet bättre och 
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det gäller att pedagogen hjälper till, exempelvis genom att förklara vad som menas i 

uppgiften. 

Arbetssätt är min sista punkt som är väsentlig att ta upp och diskutera angående orsaker till 

svårigheter i matematik. Resultaten visar att alla elever inte arbetar på samma nivå, detta är 

kanske en självklarhet för alla. Vissa arbetar snabbare än andra, medan andra behöver mer tid 

för att lösa uppgifterna, och som Ahlberg säger, alla elever har inte samma syn på kunskap 

(Ahlberg 2001, s. 25). Matematik är ett ämne som kräver mycket fokus, vilket även kan 

pressa eleverna. Det kan på så sätt leda till att arbetslusten sjunker istället för tvärtom. När 

sådana problem uppstår i klassen är det viktigt att eleverna får extra stöd, annars förlorar de 

intresset för ämnet.   

Ett bra arbetssätt krävs för att hjälpa elever med sina svårigheter. Resultaten visade att 

pedagogen bör gå efter elevens förutsättningar, att man förstår att alla elever ligger på olika 

nivåer, så att de inte ses som en hel grupp, men som individer med olika kunskaper. 

Pedagogen behöver hitta ett arbetssätt som fungerar för alla, givetvis är det svårt att behaga 

varje enskild elev, men ju mer förståelse man får för eleverna desto enklare blir det för 

pedagogen och klassen att arbeta. Genom att sätta elevens förutsättningar i första hand får 

eleven möjlighet till bättre förståelse i undervisningen (Ahlberg 2001, s. 10)(Malmer 1999, s. 

25). Jag har lagt märke till att det är viktigt som pedagog att man lär känna sina elever, man 

måste förstå hur de tänker och varför de gör så. Barnens behov bör prioriteras och man måste 

kunna hjälpa de. Genom att stödja dem kan elevernas motivation och självförtroende öka. Det 

är viktigt att man lyckas bryta denna tanke om att de inte duger eller att de är misslyckade, för 

att de ska kunna sluta misslyckas i ämnet.  

Adler hävdar att elevernas resultat förbättras mycket när pedagogen arbetar enskilt med dem 

(Adler 2007, s. 125). Men lika viktigt är det att eleven får arbeta självständigt, dels för att de 

inte ska bli beroende av pedagogens närvaro och dels för att de själva ska kunna se att de har 

förmågan att lösa en uppgift utan ständigt hjälp. Med andra ord krävs en balans mellan en 

individanpassad undervisning och självständigt arbete, för att det ska fungera bra. Dessutom 

är det väsentligt att elever får ta del av varandras reflektioner t.ex. genom små grupparbeten. 

Man kommer alltid vara i interaktion med andra i framtiden, därför är det bra ifall elever 

redan vid denna unga ålder får möjlighet att föra diskussioner med varandra. Genom 

kommunikation lär barnet sig att uppfatta saker och ting samt bli delaktig i samspel med andra 

(Säljö 2000, s. 67). Alltså är det inte bara bra med enskilt arbete med pedagogen eller 
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självständigt arbete. Grupparbeten är även nyttigt för eleverna för att kunna lära sig, inte bara 

i matematiken men även i andra ämnen. Dessutom utvecklas språkförmågan genom att eleven 

får lära sig att uttrycka sig med ord istället för att ständigt skriva ner sina svar.   

Resultatet visar att det finns både positiva och negativa föreställningar angående laborativt 

arbetssätt. Informanterna tycker att det är en bra lösning för att förstå svåra textfrågor, 

eleverna lär sig att förstå lösningsproblemen samt att de upplever det roligt och enkelt. 

Malmer hävdar att det är en kunskapsprocess som gör att eleverna blir mer delaktiga i 

inlärningsprocessen (Malmer 1999, s. 33). Dessutom underlättas koncentrationssvårigheterna 

med motivering att eleverna känner att denna metod inte kräver lika stor ansträngning då de 

tycker att det är enkelt och roligt (Malmer 1999, s. 92). Dock tycker vissa pedagoger enligt 

Malmer att tiden inte räcker till för att arbeta laborativt (Malmer, 1999, 27). Vissa pedagoger 

anser även att enbart grundskolebarn och elever med behov av stöd ska arbeta med laborativt 

material. På grund av dessa negativa tankar kring denna metod skapas en låg status kring 

arbetssättet, vilket leder till att elever tar avstånd från att arbeta på laborativt (Malmer 1999, s. 

33). Istället för att tänka på sitt eget bästa väljer elever att inte arbeta laborativ på grund av att 

det inte är ”populärt”. Om inte eleverna tar initiativet att arbeta med konkreta material 

kommer pedagogen inte heller vilja eller anse att det är väsentligt att använda det i 

undervisningen. Pedagogen ser inte detta som ett alternativt då, vilket leder till att det blir för 

abstrakt för en del elever som därför upplever att vissa textuppgifter är svåra att begripa. 

 

6.1 Har metodvalen inverkat i min undersökning, och på vilket sätt i så fall? 

Min undersökning är baserad på en kvalitativ metodval som jag nämnt tidigare i avsnittet 

”Metod” längre upp, och anledningen till detta är att jag inte vill ha begränsade frågor där jag 

enbart ställer exempelvis JA/NEJ frågor (kvantitativ metodval). Studiens syfte och 

frågeställningar kräver en djupare undersökning än vad en kvantitativ metodval hade tagit 

fram, dels för att mina svar visar att det finns många orsaker till varför elever har svårigheter i 

matematik och dels för att det skiljer sig från varje pedagogs erfarenheter och undervisningar 

med sina elever. Den kvalitativa metoden har hjälpt mig att förstå resultaten mycket mer än 

vad jag trodde från början eftersom jag på grund av mina intervjuade pedagoger kunnat 

relatera deras svar till teorier som undersökts. Det har visat sig att mycket av de praktiska 

erfarenheterna hos mina informanter stämmer överens med vad som står i de böcker jag läst 

angående elevernas matematiska kompetenser och svårigheter och som jag hänvisat till i 
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denna undersökning. Jag är väldigt nöjd med mitt metodval och de svaren jag fick. Jag har fått 

en bredare förståelse över vad som kan orsaka ett barns matematiska svårigheter. Det krävs att 

man tittar utifrån olika perspektiv eftersom alla elever lär sig på olika sätt och ligger på olika 

nivåer kunskapsmässigt.  

 

6.2 Egna reflektioner kring studien 

Det som förvånande mig mest i denna undersökning var att oavsett vilka svårigheter som 

eleven stöter på så hänger mycket på hur man handskas med problemet, d.v.s. att mycket 

hänger på pedagogens initiativ till att hjälpa eleven med sina matematiska svårigheter. Allt, 

eller det mesta går att lösa i slutändan, vad som krävs måste pedagogen veta i förväg. För att 

pedagogen ska kunna vara ett hjälpmedel bör han/hon vara stöttande, förstående och 

inspirerande för eleven. I och med att elever är så sköra och påverkas av nästan allt är det 

viktigt att man visar goda sidor av lärandet så att de får en positiv inställning kring ämnet, 

men även när det gäller skolan i överlag.  

Jag skulle tolka mina resultat som att en pedagog måste vara bra i det den gör för att eleverna 

som undervisas ska få möjlighet att uppnå goda resultat i skolan. Givetvis hänger inte allt på 

pedagogen, men mycket. Eleverna däremot behöver växa upp med tanken om att de är 

duktiga i skolan, att de inte alls är dåliga trots att de har svårigheter i ett ämne. Man måste 

uppmuntra dem till att alltid försöka mer, att aldrig ge upp, för det är när de ger upp som de 

misslyckas. Misslyckas de gång på gång ger de så småningom upp alla försök att lösa 

uppgifterna.  

Negativa föreställningar verkar inte heller vara ovanligt bland dessa elever. Många elever får 

för sig att matematik är ett väldigt svårt ämne och det kanske det är också, men det är just 

tanken om att det är svårt som hindrar dem från att försöka och att tycka om det. Sådana 

föreställningar förstör enbart deras chans att lyckas i ämnet och det är väldigt synd ifall de 

inte lyckas bryta denna negativa bild av matematiken. Återigen kan pedagogen här rycka in 

och visa att det inte behöver vara så. Pedagogen har en stor roll och kan påverka mycket i 

klassen. Som mina resultat visar, pedagogens arbetssätt och undervisning är väsentlig för 

elevens lyckande och misslyckande i matematiken. Det är ett ämne som kräver tid, fokus och 

engagemang, både från elevens och pedagogens sida. Allt runt omkring kan vara störande 

faktorer, så som dominerande elever, mobbning, fel sort av undervisning om det är i helklass 
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exempelvis, och så vidare. Är inte samspelet mellan elever och pedagog god kan mycket bli 

fel. Det kan gå trögt för vissa elever, vilket leder till att de inte hinner bli klara i tid. De kan ha 

svårt att hänga med och få en sämre förståelse för vad läraren undervisar om samt att vissa 

elever kan välja att dra sig undan och bli passiva under lektionstid.  

 

7. SAMMANFATTNING  

Sammanfattningsvis visar min studie att det finns olika faktorer som kan leda till att elever får 

svårigheter i matematik. Sådana elever behöver extra stöd från pedagogen, de är i behov av 

pedagogens medverkan och kräver uppmuntran för att klara sig. Mycket av det som orsakar 

svårigheter i matematik går att lösa med hjälp av pedagogens inflytande. Man måste förstå 

vad eleven har för behov, vad som gör att de misslyckas i ämnet och varför det är så. Det är 

bra ifall pedagogen ger eleverna en möjlighet att undervisas eller gå igenom några uppgifter 

enskilt med pedagogen, det hjälper eleverna att begripa de matematiska uppgifterna utan att 

exempelvis bli störd av andra elever. Dock är det lika viktigt att eleven får arbeta 

självständigt, men även i grupp med sina klasskamrater. Interaktion med andra behövs för att 

eleven ska kunna utvecklas, t.ex. språkligt. Det är nyttigt att diskutera med andra och ta del av 

varandras reflektioner. 

En elevs matematiska svårigheter behöver inte vara bestående. Det går alltid att lösa dem, 

men med rätt redskap. Därför är det viktigt att pedagogen lär känna sina elever, och se vad 

som passar dem bäst så att de utifrån det kan skapa en bättre undervisning. Jag vill avsluta 

denna studie med att säga att i helhet, krävs det att samspelet mellan elev och pedagog ska 

vara god för att kunna nå bäst resultat i matematik. Uppmuntran från läraren, men även 

hemifrån är väsentligt för att eleven ska känna att det inte är omöjligt att klara sig. 

Uppmuntran ger även eleven en ökad motivation och lust, samt att det höjer elevens 

självförtroende i ämnet.     
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8. Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att undersöka om vad eleverna anser om matematik, det vill säga 

vad som är svårt med ämnet. Det skulle även vara tänkvärt att observera det arbetssätt som 

rekommenderas i intervjuerna och se om det verkligen används i klassrummet. Detta skulle ge 

pedagoger större insikter om elevernas svårigheter.  

 

 

 

 

9. EFTERORD 

Jag vill tacka de pedagoger som tog sig tid att medverka under min tid i Lärarutbildningen. 

Dessutom vill jag tacka mina informanter som valde att ställa upp på intervju med mig. 

Framför allt vill jag tacka min familj, som funnits vid min sida och stöttat mig under min tid i 

lärarutbildningen.  
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11. Bilaga 1 

Intervju frågor 

 

Inledning 

- När tog du examen? 

- Vad undervisar du? 

- Vad är matematik för dig? 

- Vilken är din yrkesbakgrund? 

Syn på matematiksvårigheter 

- Vad beror det på att elever har matematiksvårigheter? 

- Vilka matematiksvårigheter kan du se hos elever som du undervisar i? 

- Finns det samband mellan läs och skrivsvårigheter och matematik, samt hur 

hjälper man elever med läs och skrivsvårigheter och matematik? 

- Vad har språket för betydelse för matematikinlärningen? 

- Har du haft en eller flera elever med specifika matematiksvårigheter? 

Pedagogens arbetsätt 

- På vilket sätt hjälper du elever med matematiksvårigheter under 

matematiklektionerna? 

- Vilket/vilka undervisningssätt anser du har varit det mest utvecklande för 

elevers matematiska förståelse? 


