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Sammanfattning 

Aktuella forskningsresultat pekar på att det är angeläget att tidigt uppmärksamma och 

hjälpa elever som riskerar utveckla matematiksvårigheter. Syftet med min undersökning är att få 

kunskaper om hur några utvalda pedagoger beskriver sitt arbete med barns tidiga 

matematiksvårigheter och hur de anser att lärarna kan möta dem på bästa sätt. För att nå syftet 

har jag använt kvalitativ intervju som forskningsmetod. På det sättet fick jag en detaljerad 

beskrivning av pedagogernas tankar runt ämnet samt beskrivning av deras arbete. I första delen 

av uppsatsen presenterar jag en bakgrund till min undersökning utifrån forskningslitteraturen. 

Den ger möjlighet för att diskutera studiens resultat med hänsyn till andra studiers resultat. Det 

resultat som studien visar stämmer bra överens med aktuella forskningsresultat. De intervjuade 

pedagogerna visar en bred kunskap inom området. Det resultat som framkom i studien var att 

pedagogerna anser att matematikämnet var speciellt i den meningen att kunskaperna byggs på 

varandra och därför blir det viktigt att barnen får en systematisk grundläggning i början av 

grundskoleåren. Utifrån intervjuresultaten definieras tidiga matematiksvårigheter som 

svårigheter med taluppfattning, generaliseringsförmåga och räkneoperationer. De är de 

vanligaste och oftast förekommande svårigheterna. För att tidigt kunna identifiera dessa 

svårigheter använder pedagogerna en variation av identifieringsmetoder och gärna i kombination 

med varandra. Pedagogernas metodval och arbetssätt karakteriseras av mycket laborativt arbete 

och användning av konkret material samt att ge extra inlärningstid för dem som behöver. 

Uppsatsen innehåller en samling av använda metoder och arbetssätt för att hjälpa elever med 

tidiga matematiksvårigheter. Därmed kan den ses som ett stöd i den vardagliga pedagogiska 

verksamheten.  

 

Nyckelord: matematiksvårigheter, specialpedagogik, 
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1 Inledning och val av undersökningsproblem 

Matematiksvårigheter berör många. Nationella provresultat pekar på att många saknar 

betyg från grundskolan. Konsekvensen av att inte få betyg i matematik blir att eleven inte är 

behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Elever som har specifika svårigheter i 

matematik förmår inte nå kunskapsmålen. Att göra skolmatematiken inlärningsvänlig för dessa 

elever blir en specialpedagogisk utmaning för många lärare. Enligt Löwing (2006) visade den 

första larmrapporten i mitten av 1980-talet att svenska 13-åringar var bland de sämsta i världen i 

aritmetik och algebra. I början av 1990 talet visade rapporterna fortfarande bristfälliga kunskaper 

i matematik när det gäller elever som lämnar grundskolan. Kvalitetsgranskningar visade att 

elevernas svårigheter i matematik hänger ihop med ”lusten att lära” och innehållets relevans och 

begriplighet (Löwing, 2006).  

Lundberg & Sterner (2009) har skrivit en forskningsöversikt om elevernas 

matematiksvårigheter. De skriver om aktuell forskning att ”orsakerna till en funktionsnedsättning 

när det gäller att lära sig räkna är långt ifrån klarlagda. Hur svårigheterna utvecklas över tid, hur 

vanliga de är och hur de samspelar med sociala och pedagogiska faktorer behöver ytterligare 

utredas” (Lundberg & Sterner, 2009 s.4). De pekar också på att aktuell forskning visar att det är 

angeläget att tidigt uppmärksamma och hjälpa barn som riskerar att utveckla räknesvårigheter 

(Lundberg & Sterner, 2009).  

Alla elever i grundskolan som riskerar att utveckla matematiksvårigheter bör få en adekvat 

hjälp oavsett vad som är orsakerna till svårigheterna. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att få kunskaper om hur några lärare beskriver sitt arbete 

med barns tidiga matematiksvårigheter och hur de anser att lärarna kan möta dem på bästa sätt. 

Jag är intresserad av hur lärarna tänker runt tidiga matematiksvårigheter och deras 

arbetssätt att tidigt upptäcka och hjälpa dessa barn. Det är också av stort intresse i vilken 

utsträckning deras tankar och arbetssätt stämmer överens med aktuella forskningsresultat om 

matematiksvårigheter. 

Undersökningen bygger på några utvalda pedagogers berättelse om sina upplevelser och 

erfarenheter om matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år. Därför kommer jag inte kunna 



6 
 

generalisera utifrån mina resultat. Syftet fokuserar mer på att presentera sätt att tänka och arbeta 

med elever som har matematiksvårigheter i början av skolåren. 

För att kunna skapa en bild av lärarnas syn på matematiksvårigheter och deras sätt att 

möta och hjälpa elever med matematiksvårigheter har jag valt följande tre huvudfrågeställningar 

i min undersökning 

1/ Hur beskrivs arbetet med matematikutvecklingen i grundskolans tidiga år? 

2/ Hur definieras tidiga matematiksvårigheter och hur identifieras de? 

3/ Vilka åtgärder tillämpas för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? 

3 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet skriver jag om hur synen på lärande har ändrats och vilka perspektiv man 

har och har haft på lärande och specialpedagogiken enligt forskningslitteraturen. Vidare skriver 

jag om vad matematiklärande innebär samt om matematiksvårigheternas natur. Här belyser jag 

också några forskningsbevisade metoder som gav bra resultat i matematikundervisningen för 

elever med matematiksvårigheter. 

3.1 Teoretiska perspektiv på lärande 

Undervisningen bygger på antaganden och teorier om vad som är viktigt att kunna inom 

ett område eller för en viss elevgrupp i ett visst samhälle menar Roger Säljö (2011). I tidigare 

samhällen ansågs kunskaperna om försörjning vara viktiga kunskaper. Dessa kunskaper kunde 

man förvärva genom deltagande i det vardagliga arbetet. När människors levnadsform ändrades 

uppkom ett nytt behov av kunskap. Att kunna skriva och läsa var en ny kunskap som inte kunde 

förmedlas genom deltagande i det vardagliga livet (Säljö, 2011). 

Inom skolan som institution har synen på lärandet ändrats många gånger under det senaste 

århundradet. Den traditionella synen på lärande som grundlades flera tusen år tillbaka innebär att 

reproducera ett givet kunskapsarv och givna färdigheter. De senaste decenniernas 

skolreformatorer och nytänkare Dewey, Piaget och Vygotskij representerar antagandet om 

kunskap och lärande som bygger på konkreta erfarenheter och ska knytas till vardagen. 

Skolans roll har förändrats från att förmedla information till att fokusera på att kunna 

hantera den mängd av information som finns i samhället. En ny syn på lärande har vuxit fram. 

De nya perspektiven sätter lärandet i ett socialt kommunikativt sammanhang.  
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Jean Piaget har fått störst genomslag under 1900-talet. Hans idéer bygger på ett motstånd 

mot den traditionellt föreläsande undervisningsformen. Han har en konstruktivistisk syn på 

lärande. Konstruktivismens karakteristiska drag var elevaktiva undervisningsformer och 

undersökande arbetssätt (Säljö, 2011). En av de grundläggande tankarna inom konstruktivismen 

är att förklara lärandeprocessen. De förklarar kunskapsförvärvandet som en förändring i 

kognitiva förmågor och detta är en produkt av utveckling och inte produkt av lärande. ”Att 

människor befinner sig på rätt utvecklingsnivå är en förutsättning för att de ska kunna lära” 

(Säljö, 2011 s.169). 

Deweys teori om lärande karakteriseras av det berömda uttrycket ”learning by doing”. 

Han har utvecklat ett nytt perspektiv som kallas för det pragmatiska perspektivet på lärande och 

undervisning. Utifrån detta perspektiv görs det möjligt att reformera skolarbetet för att underlätta 

för elever som har svårt för skolans abstrakta sätt att förmedla kunskap. Laborativa metoder och 

konkret undervisning är det som karakteriserar en undervisning från ett pragmatiskt perspektiv. 

Detta står också i fokus i skolundervisningens utformning i Sverige (Säljö, 2011). 

Vygotskijs teori om lärande byggs på antagandet att människor lär sig genom social 

interaktion med varandra. Därmed ser man lärande ur sociokulturellt perspektiv. Skolans roll 

menade Vygotskij är också att introducera unga människor i det kunskapsarv som mänskligheten 

utvecklat under många tusen år. Han har en egen föreställning om hur människor lär sig. När 

människor har nått en viss kompetens eller färdighet kan de lösa mer avancerade problem men 

de behöver stöd utifrån. De behöver låna kompetens från andra för att kunna gå vidare. Lärarnas 

roll blir mer att skapa en lärande miljö där elever får låna kompetenser från varandra och från 

läraren ( Säljö, 2011). 

Ett grundläggande antagande om lärande bygger på idén om transfer dvs. människor lär 

sig principer och regler som man sedan tillämpar utanför skolan. Studien om brasilianska 

gatubarn väckte mångas intresse för hur lärandemiljön kan påverka lärande. Terezina Nunes och 

en forskargrupp har studerat gatubarn som sålde frukt (Nunes, 1993 i Säljö, 2011). Studien 

visade att dessa barn klarade räkneuppgifter med stor säkerhet på avancerad nivå när de sålde 

varor på torget, men samma uppgifter blev mycket svårare för dem att lösa i skolan med papper 

och penna. Det visar också att det uppstår ett tydligt behov av att koppla de vardagliga 

erfarenheterna till skolans uppdrag att utveckla färdigheter (Säljö, 2011 s.172). 
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Inom skolan som institution får teorier om lärande stor roll för att stötta lärande på bästa 

sätt. ”Men för den som verkar som lärare är det viktigt att inse att ett teoretiskt perspektiv aldrig 

ensamt kan föreskriva hur man ska undervisa. När de sätts in som normativa instrument måste de 

utvecklas så att de passar den konkreta situationen och de mål man har ”(Säljö, 2011 s.181). 

3.2 Olika perspektiv på specialpedagogiken 

Idag behöver skolan hantera komplexa problem som elevers olika behov och samtidigt 

deras rätt till delaktighet i skolans gemenskap. Specialpedagogiken handlar om att sätta in 

åtgärder för elever som faller utanför den naturliga variationen av olikheter. Enligt litteraturen 

finns olika perspektiv på specialpedagogiken beroende på hur man förklarar orsakerna till 

svårigheter (Engström, 2003). 

Det traditionella perspektivet kallade för kompensatoriska perspektivet (ibland även 

kallad för kategoriska perspektivet) försöker kompensera bristerna och problem som finns hos 

individen. Kritiska (kallad även för relationella) perspektivet ser orsakerna för problem utanför 

individen oftast i miljön och ställer sig kritiskt mot det kompensatoriska perspektivet. Kritiska 

perspektivet betonar skolans uppgift att vara en god miljö för lärande för den mångfald av 

olikheter som eleverna representerar. Ett nytt perspektiv har vuxit fram från behovet att det nya 

utbildningssystemet står inför dilemman som inte går att lösa. Det moderna utbildningssystemet 

har som uppgift att erbjuda alla samma utbildning samtidigt som utbildningen skall anpassas till 

elevernas mångfald. Det här perspektivet kallas för dilemma perspektivet (Engström, 2003). 

3.3 Vad innebär matematiklärande 

”Enligt en etablerad uppfattning är matematiken läran om tal, om rummet och de många 

generaliseringar av dessa begrepp, som skapats av det mänskliga intellektet” (Karush, 1987). 

Matematiken omfattar en bred skala av kunskaper och färdigheter. I min uppsats kommer 

jag att ta upp de grundläggande kunskaper och färdigheter i matematiken som visar sig vara 

avgörande för senare matematikutveckling och speciellt i att lära sig räkna. 
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Fig. 1. Von Aster och Shalevs (2004) modell ger en representation av numerisk kognition i fyra 

steg (Lundberg & Sterner, 2009). 

Förmågan att uppfatta tal är en genetisk betingad förmåga enligt forskningen. Den tidiga 

icke verbala känslan för antal kallas för ”core systems of number”. Forskningen har visat att 

spädbarn kan skilja på små mängder (Lundberg & Sterner, 2009 s.6). Om ett barn har bristfälligt 

utvecklad core system får detta negativa konsekvenser i bildningen av en mental tallinje och i sin 

tur svårigheter med att räkna (Lundberg & Sterner, 2009). En enkel modell för utvecklingen av 

taluppfattningen kan ge ett verktyg för observation av barns utveckling. En sådan representation 

av numerisk kognition i fyra steg hjälper till att bättre förstå hur barnen utvecklar talbegrepp.  

Steg 1 representerar den medfödda förmågan att uppfatta tal, göra jämförelser och 

approximativa bedömningar. Denna medfödda förmåga (core system) är en nödvändig 

förutsättning för barn för att utveckla sina förmågor vidare. I steg 2 kopplar barnet samman det 

uppfattade antalet objekt med språkliga uttryck (räkneord). Senare kommer det koppling till 

arabiska siffror i steg 3. De första tre stegen är förutsättningarna för utvecklingen av en mental 

tallinje i steg 4. 

Om steg 1 inte fungerar kan barnet ändå mekaniskt lära sig namn på tal, men löper risken 

att utveckla allvarliga räknesvårigheter som författaren kallar för ”renodlad dyskalkyli” 

(Lundberg & Sterner, 2009). 

Om det första steget fungerar men språkutvecklingen är störd kan kopplingen mellan antal 

och räkneord vara svårt. Barn med försenad språkutveckling riskerar därför att utveckla 

räknesvårigheter också. En studie om barns förmåga till uppräkning i förskoleåldern visade att 
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det gick att förutsäga barns räkneförmåga under det första skolåret (Lundberg & Sterner, 2009). 

Barn med andra modersmål än svenska t.ex. danska eller tyska (där entalen kommer före 

tiotalen) kommer att ha det svårt för att de behöver lära sig en annan konvention som i sin tur 

förhindrar snabb automatisering (Lundberg & Sterner, 2009 s.12). 

Förmågan att kunna representera tal på en tallinje enligt Von Aster och Shalev är resultat 

av en erfarenhetsbaserad utvecklingsprocess (Von Aster, 2004 i Lundberg, 2009). En dåligt 

utvecklad tallinje kan leda till allvarliga svårigheter med aritmetiska operationer. Bristen i 

taluppfattningen kan ha en medfödd komponent (core system) och en förvärvad komponent. 

 Butterworth & Yeo (2010) har utvecklat tester för att upptäcka basala störningar i 

taluppfattningen. Metoden är ett datorbaserat program som använder sig av reaktionstid och 

storleksjämförelse för att mäta grundläggande räkneförmåga. Programmet ger möjlighet att 

urskilja dyskalkylektiker (barn som har problem med core system) från dem som är dåliga på 

matematik av andra anledningar (Butterworth & Yeo, 2010 s.15). Barn som har störningar i core 

systemet är mindre mottagliga för specialpedagogiska insatser och har en sämre prognos 

(Lundberg & Sterner, 2009). Barn som har grundförutsättningen för att utveckla sin mentala 

tallinje kan förvärva sina kunskaper genom bra pedagogiska insatser. 

Det är också av stort intresse hur barnen utvecklar sina talbegrepp. Ann Ahlberg (2000) 

har forskat om hur barn uppfattar talens innebörd och utvecklar sin medvetna förståelse om tal 

och mängd. Hon menar att småbarn uppfattar en intuitiv kunskap om mängder och kvantiteter 

genom vardagslivet. Genom att problematisera barnens intuitiva kunskaper om tal och räkning 

kommer barnet så småningom att fördjupa förståelse för hur talsystemet och räkning fungerar. 

En vanlig svårighet förekommer vid tiotalsövergång mellan 29 och 30. För att utveckla barnens 

förståelse för talens innebörd anser de flesta lärare att det är viktigt för barn att räkna på 

talsekvensen (Ahlberg, 2000 s 40). 

I en intervjustudie med sexåringar visar Ann Ahlberg (2000) att barnen förstår talens 

innebörd på många olika sätt. De visar att de ser, hör och känner talen. Barnen lär känna på det 

sättet talen som räkneord, som omfång, som position i talsekvensen, som sammansatta enheter 

(Ahlberg, 2000). 

I en vidare granskning om hur barnen utvecklar sin räkneförmåga kom det fram att det är 

andra faktorer också som spelar roll i utvecklingen av taluppfattningen. Det är inte bara frågan 

om grundförutsättningar, mognad och ålder utan den lärande miljön spelar också roll. Elisabet 
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Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson (2000) har undersökt hur barns taluppfattning 

utvecklas genom att följa en pedagogs systematiska arbete med taluppfattning. Studien visade att 

barnen använder sig av de fem principerna formulerade av Gelman och Gallistels (Doveborg & 

Pramling Samuelsson, 2000 s.103). 

För att man skall kunna säga att ett barn har en taluppfattning måste barnets förståelse 

omfatta följande principer: 

 Principen om en korrespondens. Det innebär att barnet måste kunna 

jämföra antalet föremål i två mängder genom att para samman föremålen två och två. 

 Principen om den stabila ordningen betyder att barnet använder samma 

sekvens av räkneord vid uppräkning. 

 Kardinalprincipen innebär att barnet förstår att det sist uppräknade 

räkneordet anger antalet föremål i den uppräknade mängden. 

 Abstraktionsprincipen betyder att alla föremål som ingår i en viss mängd 

kan räknas oavsätt av vad är det för sorts föremål. 

 Principen om godtycklig ordning innebär att man kan starta räkna var man 

vill, men varje föremål får räknas bara en gång (Doveborg & Pramling Samuelsson, 

2000). 

Vissa barn använder sig av fingrarna och parar ihop föremål i mängden och fingrar 

(princip 1). Andra barn använder räknesekvenser (princip2). Många av barnen använder sig av 

att räkna upp från ett och det sista uppräknade räkneordet är det totala antalet föremål. 

Författarna kommer på en viktig slutsats angående antalsuppfattningens utveckling. Det är inte 

bara frågan om barns ålder eller mognad, utan framförallt om pedagogens ledande roll. Det 

handlar om pedagogens skicklighet att fånga barns intresse i en stimulerande miljö. Att använda 

sig av en stimulerande miljö och problematisera gör att barnen tänker och lär sig själva 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000 s.118). 

3.4 Matematikundervisning i början av skolåren 

Styrdokumenten i svenska grundskolan understryker vikten av att elever förvärvar 

grundläggande kunskaper i matematikämnet. Kursplanet för matematikämnet för grundskolan 
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belyser skolmatematikens utgångspunkt från allra första begreppen som tal och rumsbegrepp. 

Talbegreppet är en av de viktigaste grundstenarna i matematikundervisningen.  

”Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med 

väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan 

olika företeelser observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt (Skolverket, 2000).” 

Talbegreppet bildar grunderna till aritmetiska färdigheter, och rumsbegrepp är 

grundläggande för eleven för att förvärva geometriska kunskaper. Dessa begrepp visar sig vara 

avgörande i fortsatta studier i matematik och andra ämnen, framgår ur kursplanet för ämnet 

matematik: 

”Utbildningen i matematik skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 

utbildning och ett livslångt lärande. Skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sin tal och 

rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning 

med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent” (Skolverket, 2000). 

Styrdokumenten ställer höga krav på lärarna när de ska planera sina matematiklektioner, 

menar Madeleine Löwing (2006) i sin avhandling. Lektionerna ska motsvara allmänpedagogiska, 

ämnesdidaktiska, sociala förväntningar samtidigt. Detta är en omöjlig uppgift. Enligt Löwing 

(2006) visade det sig mest relevant för valet av arbetssätt och arbetsformer att vara det 

ämnesinnehåll som ska meddelas (Löwing, 2006). 

3.5 Matematiksvårigheter 

Elever som inte har betyget godkänt i matematik uppfyller kraven att få en särskild 

undervisning. I EU:s  praxis används för dem termen SUM, Särskilda Utbildningsbehov i 

Matematik (Magne, 2004 s.12). Samuelsson (2007) definierar matematiken som ett komplext 

skolämne, och svårigheterna med matematikämnet är lika komplexa. Det innebär att eleven ska 

tillgodogöra sig olika färdigheter och kunskaper under sin undervisningstid. Olika elever kan 

möta olika svårigheter. Det finns inte en bra definierad orsak, utan oftast är det frågan om en 

kombination av olika orsaker som leder till svårigheter menar Lundberg & Sterner (2009). Ett 

kategoriskt synsätt inom specialpedagogiken karakteriseras av att man fokuserar på elevernas 

egna svårigheter och letar efter förklaringar för svårigheterna hos eleven. Lösningen ses genom 

att kompensera för de brister som eleven har. Enbart det här perspektivet kan inte leda till bra 

lösning när man ska ta hänsyn till den mångfald som eleverna representerar i en klass. För att 
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klassundervisningen skall fungera i matematik ämnet behöver specialpedagogiken ses ur ett 

relationellt perspektiv också. Elevernas problematik behöver kartläggas för att kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas behov (Lundberg & Sterner, 2009). 

Ett centralt begrepp i forskningslitteraturen om matematiksvårigheter är dyskalkyli. De 

flesta forskare går ut ifrån begreppet eller benämner det i sin studie. En del barn visar stora 

svårigheter att lära sig räkna, trots att de inte har svårighet att lära sig andra färdigheter. Denna 

specifika svårighet kallas för dyskalkylia. Alla forskarna är inte överens om begreppets 

trovärdighet och dess omfattning. Lunberg & Sterner (2009) definierar begreppet som en 

neurobiologiskt baserad avvikelse som kan leda till ett dåligt utvecklat talbegrepp. Det 

bristfälliga talbegreppet kommer till uttryck på olika sätt (Lundberg & Sterner, 2009 s. 37).  

Butterworth definierar dyskalkyli som ett tillstånd som påverkar skolarbetet och 

arbetslivet negativt. Det yttrar sig i skolåldern genom att elever har stora svårigheter att förstå 

grundläggande talbegrepp och att de snabbt ”tappar tråden” under matematiklektionerna 

(Butterworth & Yeo, 2010 s.11). 

Sjöberg (2006) är mer reserverad till begreppets omfattning och användning. Han skriver 

att ”i dagsläget bör dyskalkyli och diagnosen dyskalkyli användas med stor försiktighet eller inte 

alls”( Sjöberg, 2006 s.111). Sjöberg menar att man bör vara försiktigt med att koppla samman 

låga prestationer i matematik och dyskalkylibegreppet. Dyskalkylia kan inte vara en 

huvudförklaring för så många elevers svårigheter i matematik. Däremot är problemet komplext 

och när man undersöker problemens uppkomst ska man göra det utifrån ett relationellt synsätt.  

En aktuell definition för begreppet dyskalkylia gav Lovisa Sumpter (2010) i sin 

föreläsning. Enligt Sumpter kan dyskalkylia ses som ett tillstånd som inverkar på förmågan att 

lära sig aritmetiska färdigheter (Sumpter, 2010). 

Många forskare är eniga om att matematiksvårigheterna är komplexa och har olika 

karaktär (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006; Löwing, 2006; Malmer 2002). Gudrun 

Malmer (2002) gör exempelvis en tydlig distinktion mellan biologiskt orsakade och 

miljöorsakade svårigheter. En del elever har matematiksvårigheter på grund av någon brist i den 

kognitiva utvecklingen, dålig språklig kompetens, koncentrationssvårigheter och bristande 

uppmärksamhet och kan ses som ett tillstånd.  Detta kan däremot inte ses bara som genetiskt 

betingat utan det kan uppstå som resultat av emotionella störningar som blockerar inlärning. 



14 
 

Matematikstoff och vissa inlärningssituationer kan också orsaka emotionella störningar (Malmer, 

2002).  

En annan del av elever får matematiksvårigheter i samband med undervisningen. Enligt 

författaren finns det två viktiga faktorer i undervisningen som orsakar eller producerar 

matematiksvårigheter. Den ena faktorn är undervisningens alltför höga abstraktionsnivå jämfört 

med elevernas förkunskaper och förståelse. Elever lär sig mönster och rutiner utan att förstå 

sammanhanget som ligger bakom. På det sättet blir så småningom matematiken komplext för 

dem. Den andra faktorn som påverkar elevernas svårigheter är att de inte får den tid de behöver 

för att förvärva grundläggande begrepp. Detta beror på att läraren inte kontrollerar att eleven har 

de förkunskaper som behövs för en ny begreppsintroduktion (Malmer, 2002). 

3.6 Matematiksvårigheter av olika natur 

Malmer (2002) pekar på att man kan urskilja två olika svårighetstyper i matematik: 

svårigheter i samband med numeriska beräkningar (A), och svårigheter i samband med 

problemlösningar (B). 

A: Svårigheter med avskrivning av siffror, manipulerande av tal i olika sammanhang (t.ex. 

talsummering, algoritmer). De elever som visar den typ av svårighet har oftast svagt visuellt 

minne, och stavningssvårigheter också. 

B: Svårigheter att uppfatta och förstå relationsförhållande och andra matematiska 

sammanhang, förstå analysförmåga och logisk tänkande. I denna grupp befinner sig också de 

elever som har svårigheter med textförståelse (Malmer, 2002). Malmer har studerat närmare 

sambandet mellan läs och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Författaren har hittat 

djupare samband mellan de två svårigheterna. 

Läs och skrivsvårigheter erbjuder en rad jämförelser med matematiksvårigheter. Vissa 

forskare ser matematiksvårigheter med problemlösning som en följd av lässvårigheterna. 

Reikerås (2004) påstår att sambandet mellan matematiksvårigheter och läs och skrivsvårigheter 

är djupare en bara det som synliggörs i textuppgifter. 

Enligt några litteraturkällor är de vanligaste svårigheterna i grundskolans tidiga år att 

använda algoritmer för de fyra grundläggande räknesätten (Oskarsdottir & Gudjónsdottir, 2004). 

Begreppet algoritm används för en systematisk procedur för hur man genom ett begränsat antal 

steg utför en beräkning eller löser ett problem. Fuchs (2009) nämner också dessa som de första 

allvarliga matematiksvårigheterna som bör uppmärksammas. När eleven får svårigheter med 
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aritmetiska problem som kan lösas med enkel addition eller subtraktion kan detta vara ett 

signifikant tecken på specifika matematiksvårigheter. Årskurs 3 kan räknas som utgångsläge. 

Där börjar de allvarliga matematiksvårigheterna identifieras (Fuchs, 2009 s.561). 

3.7 Diagnostisering för en bättre planering av undervisningen 

Gudrun Malmer (2002) lyfter vikten av diagnostisering i syftet för att kunna anpassa 

undervisningen till de förutsättningar barnen har. ”En avgörande faktor att kunna planera 

undervisningen för den enskilde eleven är just kännedom om hans/hennes utgångsläge” (Malmer, 

2002, s. 216). En bra sammanfattning av barnens utgångsläge i ett översiktsprotokoll bidrar till 

en bättre planering och utformning av undervisningen som tar hänsyn till olika elevers 

varierande förutsättningar. De fall då barnens behov är av specialpedagogisk karaktär är det 

lämpligt att en specialpedagog utför diagnosen och hjälper till vid bedömning som kan bidra till 

utformningen av ett individuellt anpassat åtgärdsprogram. Diagnostisering i sig ger inte 

förbättring i matematikinlärningen. Diagnostiseringen skall alltid ha som syfte att ge konkreta 

förslag till åtgärder mot påvisade brister och svagheter (Malmer, 2002, s. 227). Gudrun Malmer 

har utvecklat ett användbart material med övningar som var avsedda att kartlägga elevernas 

utgångsläge i matematik vid skolstarten inom projektet NYMA i Helsingborg (Malmer, 2002). 

PRIM-gruppens (PRov I Matematik) diagnostiska material är ett utprövat material också 

som kan användas av lärare. Det finns diagnostiskt material för skolår 2 och 7 som består av 

olika uppgifter. Elevernas lösningar ger en vägledning på deras brister eller förtjänster (Malmer, 

2002). 

 MIO (Matematiken-individen-omgivningen) utarbetat av Skaar Davidssen m.fl. (2008) är 

ett material för observation av matematikutvecklingen hos barn i åldrarna 2 till 5 år, och är en 

forskningsbaserad studie på 1000 barn med geografisk spridning i hela Norge (Skaar Davidsen, 

2008) 

Diamant: En diagnostiseringsmetod för matematiklärare i syftet för att ge underlag för 

individualisering och planering av undervisningen i grundskolan (Skolverket, 2010). 

Dyscalculia Screener: Ett datorbaserat program utvecklat av Butterworth & Yeo (2010) 

som ger möjlighet att urskilja dyskalkylektiker från barn som är dåliga på matematik av andra 

anledningar. Testet använder sig av reaktionstid och storleksjämförelse för att mäta 

grundläggande räkneförmågan (Butterworth & Yeo, 2010, s.15). 
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I en aktuell studie om NC (number combinations) pekar Fuchs (2009) på att man bör 

uppmärksamma elever som har bestående svårigheter med enkla aritmetiska problem som kan 

lösas med addition eller substraktion. Om dessa svårigheter kvarstår i åldern som motsvarar åk. 

3, man kan bedöma att eleven har specifika räknesvårigheter. Vissa forskare kallar NC-problem 

som ett signifikant tecken på specifika matematiska problem som kan vara ett kriterium på en 

diagnos (Fuchs  m.fl. 2009 s.562). 

Skolverkets inspektion hittade i sin rapport år 1999 att testning av elever har fått 

utomordentlig stor spridning. Problemet var inte att testerna används för ofta utan innehållet i 

testerna. Oftast testas det som är lätt att mäta. Det saknas även en bra mall för tolkning av 

testerna (Engström, 2003). 

3.8 Matematikundervisning för elever med svårigheter i matematik 

En aktuell amerikansk studie belyser två aspekter av inlärningen som anses vara effektiva 

för elever som har specifika svårigheter i matematiken. Författarna undersöker effekterna av två 

interventionsprogram utarbetade för elever som presterar lågt i matematikämnet (Ketterlin-

Geller, 2008). 

En av interventionerna kallad för Extended Core innebar att lågpresterande elever fick en 

extra inlärningstid. Läraren jobbade efter den vanliga kursplanen med eleven i form av enskild 

undervisning. Undervisningen har pågått i 16 veckor dagligen utöver den vanliga 

klassundervisningen. Poängen med den här metoden var den extra tid som eleverna fick för att 

förvärva och fördjupa kunskaper och färdigheter (Ketterlin-Geller, 2008). 

Den centrala tanken med den andra interventionen Knowing Math var att eleven 

verbaliserar sina tankar. Skriftliga eller muntliga övningar hjälper eleven effektivt för en 

fördjupad förståelse. Programmet omfattar 12 till 14 veckors dagliga lektioner. Lektionerna är 

väl strukturerade, där olika moment bygger upp varje lektion. Lektionen börjar med 

uppvärmande övningar följd av dialog om det nya begreppet. Sedan får eleven öva upp de 

nyförvärvade kunskaperna med hjälp av konkreta instruktioner och handledning. Sista delen av 

lektionen är en reflektion och diskussion runt dem nyförvärvade kunskaperna och elevens egna 

framsteg. Metoden resulterade i förbättring av elevernas förståelse för grundläggande begrepp 

och principer i matematiken (Ketterlin-Geller, 2008). 
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Båda interventionerna gav bra resultat. De två interventionerna i jämförelse med varandra, 

visar att Extended Core gav bättre resultat i måluppfyllelse. Det kan man förklara med att 

interventionen fokuserar på just färdigheter och kunskaper som styrdokumenten förordnar. 

Studiens slutsats pekar på att en bra fungerande kartläggning kan identifiera elever som 

riskerar att inte nå kunskapsmålen i matematik. Interventioner i form av extra matematik 

lektioner som är skräddarsydda just elevens behov ger ett synligt resultat. Vilka är de mest 

effektiva metoder för inlärning är fortfarande en avvägningsfråga. Det finns inte en effektiv 

metod som passar alla elever (Ketterlin-Geller, 2008). 

Fuchs (2009) presenterar i en artikel också två olika inlärningsprogram utarbetade för 

elever med svårigheter i matematik. NC (number combinations) nämnt i förra kapitlet i uppsatsen 

är ett program utarbetat för att hjälpa elever förvärva de enkla aritmetiska förmågorna och 

speciellt att lära sig använda de fyra räknesätten. Word program är avsett för att hjälpa elever 

som har svårigheter i problemlösning och textförståelse. Räknefärdigheterna och textförståelsen 

representerar grundläggande färdigheter men de förvärvas på olika sätt och därför ska 

svårigheterna i de två olika aspekterna avhjälpas på olika sätt. Detta understryker också behovet 

av en bra kartläggning av elevens problematik (Fuchs, 2009). 

Elever som har specifika svårigheter med siffror, tal och räkning är i behov av 

specialundervisning anser Butterworth & Yeo (2010). Det bästa för elever med svårigheter av 

dyskalkylisk natur  är att erbjuda enskild undervisning. Detta för att de kan göra framsteg om de 

undervisas på exakt rätt svårighetsnivå. De andra eleverna med enklare matematiksvårigheter 

kan snabbare utveckla sina färdigheter och kunskaper. Om elever med allvarliga räkne-

svårigheter behöver arbeta i klassrummet ska de kunna få särskilda uppgifter anpassade för deras 

kunskapsnivå. Samtidigt ska alla elever och lärare bidra till en trygg miljö genom att visa 

förståelse för dessa elevers individuella inlärningsbehov (Butterworth & Yeo, 2010, s.26). 

Engström (2003) differentierar matematiksvårigheterna i två grupper dvs. allmänna och 

specifika svårigheter. Allmänna matematiksvårigheter innebär en svag prestation i allmänhet. 

Specifika matematiksvårigheter kallas ibland för dyskalkyli inom den medicinska diagnosen. 

Han hävdar att ur ett pedagogiskt perspektiv finns inget behov av att urskilja dessa svårigheter. 

Elever med specifika svårigheter ska undervisas på samma sätt som elever med allmänna 

matematiksvårigheter ( Engström, 2003). 
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Litteraturen visar tydligt att det inte finns en inlärningsmetod som passar alla elever i alla 

miljöer. Arbetssätt och metod i undervisningen ska alltid tillämpas efter barnets behov och 

undervisningens innehåll (Fuchs, 2009; Ketterlin-Geller, 2008; Löwing, 2006). Skolans 

organisationsmöjligheter kan också spela någon roll i tillämpning av metoder. Sociala 

förväntningar, ämnesdidaktiska förväntningar och inte minst specialpedagogiska förväntningar 

skall avvägas när pedagoger väljer lämplig metod och arbetssätt för elever med räknesvårigheter. 

Frågor som t.ex. innehållet i lärandet, orsakerna till elevens svårigheter, svårigheternas 

karaktär, elevens socialkompetensutveckling och skolans förutsättningar att anordna resurser 

skall beaktas när man väljer undervisningsmetod och arbetssätt.  

3.8.1 Klassrummets mångkulturella karaktär och matematiklärande 

Inom skolan idag blir fler och fler klasser mångkulturella. Det innebär att elever har olika 

sociala och kulturella bakgrunder. Därför behöver lärarna idag en utvecklad kompetens för att 

organisera sin undervisning i dessa klasser menar Lahdenperä & Sandström (2011) i boken 

Allmändidaktik. De didaktiska frågorna blir mer komplicerade i en mångkulturell miljö. Hur kan 

olika lärostoff göras begripliga för barn med olika kulturella bakgrunder? Det krävs en extra 

kompetens från lärare, en medvetenhet om allt som kan hindra en andraspråksinlärare från att 

fullständigt kunna tillgodogöra kunskaper. Författarna menar att ett absolut grundläggande krav 

är att göra undervisningen i olika ämnen begriplig för eleverna. Länge har man trott att 

matematik inte kräver så mycket verbalt kunnande. Internationell forskning (Parczyk, 1999 i 

Lahdenperä & Sandström, 2011) visar dock att matematikkunskaperna hängde ihop med den 

språkliga förståelsen av uppgifterna. Olika modersmålslärare kan vara med och överbygga 

språkliga hinder så att lärarna kan ställa realistiska mål för undervisningen (Lahdenperä & 

Sandström, 2011). 

3.8.2 Specialpedagogiska frågeställningar i matematik 

Inom en inkluderande utbildning skall alla garanteras delaktighet i skolans gemenskap 

menar Engström (2003). Haug påpekar att samtidigt kommer det alltid att finnas elever med 

olika förmågor och behov. ”Risken är istället att inkludering blir detsamma som osynliggörande 

av och avsaknad av individuell anpassning” (Haug i Engström, 2003 s.27). En aktuell 
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frågeställning inom matematikundervisningen är hur ska man organisera undervisningen för att 

tillgodogöra dilemma perspektivet? 

Som det framgår från skolinspektionens rapport år 1998 har nivågrupperingar fått en stor 

spridning. Den vanligaste åtgärden i våra skolor för att hantera elever i svårigheter är 

förmodligen någon form av nivågruppering menar Engström (2003). Omfattande forskning 

angående nivågruppering visar att det är ett ineffektivt sätt att förändra undervisning. Istället för 

grupperingar efter förmågan skall andra undervisningsformer utvecklas som stimulerar eleverna 

till att ta ansvar för sitt eget lärande och till samarbete med andra elever (Engström, 2003). 

4. Metod 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera tillvägagångssättet för att få svar 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Här presenterar jag varför jag valde de metoder och 

verktyg som jag använde för datainsamling, samt mina tillvägagångsätt att tolka och bearbeta 

resultatet. 

4.1 Metodval 

Eftersom min undersökning fokuserar på lärarnas erfarenheter i matematikundervisningen 

blir den mest relevanta forskningsvinkeln den fenomenologiska vinkeln som samlar in autentiska 

data på fältet.  Fenomenologisk forskning är lämplig för småskaliga forskningsprojekt. Den är 

hänvisad till djupintervjuer och kräver inte något tekniskt sofistikerad eller dyr utrustning .”Bara 

en fenomenologisk forskning inbegriper en detaljerad beskrivning av den erfarenhet som 

undersöks ”(Denscombe, 2009 s.115). Jag använde mig för att samla in material av kvalitativa 

intervjuer med ett antal pedagoger i grundskolan. Genom kvalitativa intervjuer får man en 

övergripande uppfattning av undersökningens huvudfrågor representerade av de utvalda lärarna 

(Denscombe, 2009). 

4.2 Urvalet 

För kvalitativa undersökningar stämmer en liten storlek på urvalet överens med den 

karaktär som kvalitativ data har, menar Denscombe (2009). 
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De människor som ingår i urvalet väljs medvetet för att de har en speciell inblick eller 

position inom forskningsområdet. Denna strategi av urval av informanter har en viss subjektivitet 

men eftersom man väljer nyckelpersoner på fältet går det att utforska det specifika mer på djupet. 

Min avsikt med min undersökning är också att kunna få djupare kunskaper om hur 

pedagogerna kan se matematiksvårigheter och möjligheter att hjälpa eleverna i grundskolans 

tidiga år. För att kunna välja rätta nyckelpersoner för min undersökning hade jag som 

urvalskriterium mångårig erfarenhet med barn i grundskolan (minst 5 år) och engagemang i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik.   

Intresse för professionell utveckling nämns som kännetecken på en engagerad lärare i en 

artikel om erfarna lärares engagemang (Ahlstrand, 2008). Pedagogernas frivilliga anmälan till ett 

arbete som krävde lite extra tidsinsats kan ses som en möjlighet att träffa duktiga och engagerade 

lärare. Jag frågade kommunen om vilka skolor och lärare som har haft en speciell satsning på 

matematiksvårigheter under senaste åren. På det sättet fick jag ihop min kontaktlista med fem 

förslag på duktiga lärare i arbetet med elever med matematiksvårigheter. Ett missivbrev skickade 

jag sen till varje skolas rektor och respektive pedagoger. I brevet berättade jag om min 

undersökning och frågade om de ville vara med i undersökningen. Missivbrev finns i avsnittet 

bilagor. Tre pedagoger ställde upp för en djupintervju.  

I slutet av de tre första intervjuerna frågade jag pedagogerna om de hade förslag på andra 

pedagoger som har de kompetenser som jag efterlyser. Jag fick ytterligare fem namn som jag 

kontaktade på samma sätt genom missivbrev. Resultatet blev att en ytterligare pedagog ställde 

upp för intervju. På det sättet har jag fått mina fyra nyckelpersoner.  

4.3 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda när forskningsämnet ska undersökas på 

djupet och dessa ska reflektera åsikter, känslor och erfarenheter menar Denscombe (2009). Han 

nämner även att intervjun erbjuder ett informationsdjup om informanterna är beredda och 

kapabla att ge information som andra saknar. Intervjun som vetenskaplig metod är tidskrävande, 

därför bör de förbereddas noggrant, så att man inte behöver gå tillbaka till den intervjuade 

(Ejvegård, 2009) 

Intervjun skall förberedas enligt forskaretikens regler. Den intervjuade kommer att bli 

informerad och ha klart för sig att det är frågan om intervju och tystnadsplikt råder. Hon eller han 



21 
 

behöver inte svara på alla frågor och kan när som helst avbryta intervjun. Ett skriftligt samtycke 

skall den intervjuade ge där det framgår att hon eller han blev informerad och ställer upp 

frivilligt (Trost, 1993 s.125). Forskaren har ansvaret att skydda de intervjuades identitet.  

För att kunna reflektera med större precision över intervjuns kontext rekommenderas 

ljudupptagning och anteckningar. En bra ljudupptagning ger möjlighet för en objektiv analys och 

därmed blir resultaten mer tillförlitlig (Trost, 1993). 

En semistrukturerad kvalitativ intervju bygger enligt Denscombe (2009)  på färdiga öppna 

frågor som man vill ha svar på, men ordningsföljden som frågorna diskuteras är inte viktig. På 

det sättet kan den intervjuade utveckla fritt sina tankar och synpunkter. 

4.4 Genomförande 

Min uppsats huvudsyfte är att belysa de allra första svårigheterna som eleverna möter i 

matematiken, och hur lärarna möter och hjälper dessa elever. För att samla in autentisk data från 

fältet behövde jag nyckelpersoner som kunde berätta om sina erfarenheter. En engagerad lärare 

med lång undervisnings erfarenhet har möjlighet att återge en bild av elevernas svårigheter och 

har ett genomtänkt arbetssätt för att hjälpa dessa elever. För att hitta mina nyckelpersoner hade 

jag två grundkrav och dessa var minst femårig erfarenhet och engagemang gällande 

matematiksvårigheter. 

Eftersom samtliga pedagoger var obekanta för mig ville jag träffa dem personligen före 

intervjun för en kort presentation och en utförlig information om intervjuns ämne och 

frågeställningar som förväntades besvaras. Jag berättade om att jag kommer att spela in intervjun 

och att all data kommer att förvaras på ett säkert sätt. Jag informerade vidare pedagogerna om att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta medverkandet och att de får 

möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet och godkänna det innan uppsatsen blir 

färdig. 

Intervjuerna ägde rum i pedagogernas skolor ostörd i ett rum. Inspelningen gjordes med en 

videokamera men bara ljudinspelning användes. För att mest fokusera på det som är viktigt och 

relevant för min undersökning fick pedagogerna en uppsättning av intervjufrågor i förväg. Under 

intervjun fick de berätta fritt och utveckla sina tankar i den ordning de önskade. De svarade bara 

på de frågor som de ville. Jag antecknade några stödord. Anteckningen använde jag vid 

bearbetning av materialet. 
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 4.5 Resultatbearbetning 

Enligt Trost (1993) inte det finns definierade tekniker för analys och tolkning av resultat. 

Då får man använda sig av sin egen kreativitet. Det är däremot bra att följa följande tre steg i 

arbetet: insamling av material; analys av material; tolkning av material. Det finns dataprogram 

som underlättar kodningen och analysarbetet, men det finns inte en bestämd metod på hur man 

gör kvalitativ bearbetning. Trost (1993) betonar vikten av att respektera den intervjuades 

identitet vid resultatbearbetning.  

Det finns olika möjligheter för kodning av en intervju. För min undersökning tycks det 

mest relevant vara att se på hela satser och meningar eller i viss sammanhang 

ordsammansättningar och nyckelord. 

Denscombe (2009) observerar att dataöverlastning kan vara en nackdel i analys av 

kvantitativ data. Han menar att stor datavolym kan vara en styrka, men det är en risk att 

forskaren drunknar i data som gör analysen mer komplicerad (Denscombe, 2009).   

Min resultatbearbetning började jag genom att transkribera intervjumaterialet dagen efter 

intervjun. Detta för att ha det färskt i minnet. Den delen av arbetet var mycket tidskrävande. Jag 

lyssnade och skrev för hand i princip hela intervjumaterialet. Jag skrev luftigt med plats för 

anteckningar och varje tanke i nytt stycke. En spalt lämnades tomt för att kunna notera vid varje 

stycke till vilken frågeställning den hör till. Vid varje stycke noterade jag frågeställningens siffra 

där just den tanken passade in. Sedan skrev jag in på dator en intervju i taget efter mina tre 

initiala frågeställningar. Pedagogernas tankar blev signalerade med Int1, Int2, Int3, Int4 . Detta 

för att inte avslöja deras identitet. 

Det transkriberade intervjumaterialet skickades till pedagoger för att läsa igenom och 

eventuellt kompletteras eller förtydligas. Jag fick tillbaka materialet med kompletteringar och 

pedagogernas godkännande. Detta var ett sätt att kontrollera riktigheten i data. 

Resultatet presenterar jag efter undersökningens tre huvudfrågeställningar. Under analysen 

visades flera teman som enheter under huvudfrågeställningar. De mest signifikativa tankarna 

citerar jag. Vissa resultat sammanfattar jag i form av tabeller för att få en bättre överblick.  

4.6 Forskningsetik 

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns ett uttryckt behov av att 

hålla balans mellan vetenskapliga metodkrav och individskyddskravet. Samhällsforskarnas 
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forskningsobjekt är människor och deras livsförhållande. Forskarna behöver vara etiska och detta 

betyder att de respekterar och skyddar informanternas identitet. Vetenskapsrådet har tydligt 

formulerat principer som forskarna bör respektera för att skydda informanternas identitet. 

Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att forskaren skall informera de berörda om forskningens syfte 

och omfattning. De som deltar i forskningen skall informeras om vad forskningen handlar om 

och vad som förväntas från dem under forskningen. Deltagarna skall upplysas om att deltagandet 

i forskningen är frivilligt och de när som helst har rätt att avbryta deltagandet. Forskaren ska 

försäkra deltagarna om att alla uppgifter endast kommer att användas i forskningssyfte. Den här 

informationen skall ges skriftligt eller muntligt innan forskningen börjar.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv ska kunna bestämma sin medverkan och när 

som helst har rätt att avbryta deltagandet utan negativa konsekvenser för sig själv.  

Konfidentialitetskravet betyder att alla personliga uppgifter ska behandlas konfidentiellt. 

Personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. 

Resultatet ska presenteras på ett sätt som garanterar deltagarnas anonymitet.  

          Nyttjandekravet betyder att forskaren inte får använda de insamlade uppgifterna i andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 1990).  

4.7 Metodens begränsningar 

Den fenomenologiska karaktären av undersökningen ger begränsningar i tillförlitligheten. 

En nackdel med fenomenologin, enligt Descombe (2009) kan vara dess betoning på subjektivitet. 

Vid fenomenologisk forskning ligger betoningen på subjektivitet vid beskrivning och tolkning av 

data. Det minskar metodens vetenskaplighet. Vetenskapligheten kräver objektivitet i beskrivning 

och tolkning av data. 

En annan nackdel med fenomenologi, nämnd också av Denscombe (2009), kan vara att det 

blir svårt att generalisera utifrån studieresultaten. Dessa studier inbegriper ett litet antal 

undersökningsenheter, som i sin tur inte ger grund till några generaliseringar. Betoningen skall 

ligga i så fall på representativiteten i data. Forskaren ska lägga vikt på att välja sina 

representativa medverkanden. 
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4.8 Tillförlitlighet validitet 

Om en annan forskare skulle kunna få samma resultat med samma metod kan 

metoden/instrumentet ses tillförlitlig. Vid kvalitativ forskning är svårt att bevisa att forskningen 

är trovärdig. Ett sett att förbättra validitet ”trovärdigheten” i den insamlade data kan vara att 

återvända till deltagarna och få bekräftat eller förbättrat materialet som man samlat in från dem 

(Denscombe, 2009 s. 380). 

För att få en återkoppling från de intervjuade pedagogerna fick de läsa igenom min 

tolkning av resultaten. Detta för att kontrollera riktigheten i data. Denscombe kallar den här 

processen för respondentvalidering (Denscombe, 2009). 

Resultatens tillförlitlighet kan påverkas av metodens begränsningar. Här behöver jag 

nämna att arbetets omfång tillåter ett fåtal undersökningsenheter som inte ger någon grund till 

generalisering. Möjligheterna för att använda principerna för slumpmässighet eller operera med 

stora kvantiteter är begränsade. Därför blev det i min undersökning ett extra fokus på att hitta 

nyckelpersoner på fältet. Jag fick komma i kontakt med mina informanter genom en 

rekommendation. Det visar att de ansågs vara skickliga pedagoger i arbetet med 

matematiksvårigheter. När pedagogerna blev informerade om undersökningens syfte och 

frågeställningar har de själva bedömt att de har kunskaper och erfarenheter att kunna bidra med 

till min undersökning. 

5. Resultat 

I denna del kommer jag att presentera de intervjuade pedagogernas tankar om elevernas 

matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år. Pedagogernas tankar presenterar jag utifrån mina 

initiala frågeställningar som är formulerade i kapitel två.  

5.1 Presentation av deltagande i studien 

Samtliga intervjuade pedagoger har en lärarutbildning och erfarenhet från 12 till 30 år i 

arbetet med elever i grundskoleåldern. De senaste åren har samtliga pedagoger arbetat som lärare 

eller speciallärare för de lägre åldrarna inom matematikundervisningen. Pedagogerna arbetar vid 

tre olika grundskolor. Skolornas karaktär varierar gällande område, elevernas bakgrund och 

barnantal. 
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5.2 Lärarnas beskrivningar av arbetet med elevernas matematikutveckling 

5.2.1 Kunskaper byggs på varandra 

Samtliga fyra pedagoger anser att matematiken är ett ämne där kunskaper byggs på 

varandra. Har man inte den viktiga grunden då blir det svårt längre fram. Därför poängterar en av 

informanterna att man bör satsa mycket tid och resurser på de lägsta åldrarna. /Int.3/ 

Vidare nämner samtliga pedagoger som grundläggande kunskaper och färdigheter 

exempelvis taluppfattning, att kunna se mönster, att förstå begrepp, tabellerna (här menas det 

additions, subtraktions och multiplikationstabeller). 

Alla fyra pedagoger anser att brister i grundläggande matematiska färdigheter påverkar 

negativt den senare matematikutvecklingen. De ger några exempel på vad bristande 

grundläggande kunskaper/ färdigheter kan ha för konsekvenser. 

Har man inte riktigt addition klart för sig då är det svårare att se sambanden som finns mellan 
multiplikation och addition. /Int1/ 
På grund av de bristande grundläggande färdigheterna så har man svårt att tillgodogöra sig (...). Man har 
inte verktygen att välja de mest ändamålsenliga metoderna. Även om man har intellektuellt förstått 
problemet så snubblar man på de små grejerna. /Int2/ 
De kan inte utveckla hållbara strategier utan det som är grundläggande. /Int3/ 
Du kan inte gå vidare i ett högre talområde om du inte förstår räknesätten i de lägre tal områdena och 
deras omvända förhållanden. /Int4/ 

5.2.2 Förskolan har en central roll 

Samtliga pedagoger säger att förskolan har en mycket central roll i 

matematikutvecklingen. I och med att förskolan har stora möjligheter för att leka in de 

grundläggande begreppen på ett lustfyllt sätt kan eleverna ges bra förutsättningar för att lyckas 

med skolmatematiken. 

En av pedagogerna lyfter upp vikten av att använda rätt begrepp redan från början och att 

försöka att inte styra tankar när det gäller exempelvis geometriska former. 

De trianglar som man använder i förskolan är oftast liksidiga trianglar. Varför inte börja med triangel som 
är helt annorlunda. När de kommer till oss säger de att det här inte är triangel, men den andra är det (...) 
Fyrkant som de säger. En fyrhörning ska det vara. Och då behöver man inte börja med kvadraten. Gör 
inte det. Ta en fyrhörning som ser helt annorlunda ut. Den har fyra hörn. Det är det som är speciellt. /Int2/ 

Den ena pedagogen anser att många förskolor jobbar på ett bra sätt med matematiken, men 

de skulle behöva jobba mer systematiskt med grundläggande kunskaperna. 

När det gäller skriv-och läsutveckling så har vi Bornholms-modellen. Om det inte finns så skulle det 
behövas ett motsvarande i matematiken.  En modell som på ett systematiskt sätt jobbar med de här 
sakerna för at förbereda de för skolan. /Int3/ 
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En av pedagogerna poängterar vikten av att arbeta tidigt och aktivt med begreppen för att 

ge eleverna bättre förutsättningar när de kommer till årskurs ett. /Int4/ 

Konkreta exempel på vad förskolepedagoger kan arbeta mer aktivt med kom upp i varje 

intervju. Exemplen presenterar jag som punkter samlade i tre olika kategorier. 

Begrepp förståelse 

 större-mindre 

 mera-mindre 

 dubbelt-hälften 

 cirkel, triangel, fyrhörning, rektangel, kvadrat, 

 årstiderna 

 udda tal-jämna tal 

 lägesorden: ovanför, under 

Taluppfattning 

 Ramsräkna så långt som möjligt 

 Räkna ner 

 Räkna tio hopp (10, 20, 30...) 

 Enkla additioner med stenar och klossar 

Relatera till vardagen 

 Dela äpplen vid fruktstunder 

 Jämföra storlek t.ex. min banan är längre än din 

 Dagens närvarande presenteras som matematisk problem t.ex. vi ska vara 

20, men 3 är sjuka, hur många är då här) 

 Ha ett integrerat tema som en saga t.ex. de sju dvärgarna 

 Leka in matematik genom konkreta lekar 

5.2.3 Matematikutvecklingen i grundskolan 

Vidare beskriver pedagogerna organisationen av matematikundervisningen i grundskolan 

på olika sätt och från olika perspektiv. Två av pedagogerna lyfter fram det målorienterade arbetet 

enligt styrdokumentens målsättningar. 
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Det är det som är så bra att det finns de uppnående målen i trean. Att det är ett tydligt tecken på att man 
inte kan släppa vidare elever hur som helst utan att man måste mera systematiskt jobba med dem. Då 
måste man i varje skola bestämma vad vi lägger tyngdpunkten på förskolan, i år ett, i år två och så vidare. 
Så att man säkerställer att de har möjligheten att nå målen . För det är ett problem med den nuvarande 
läroplanen att det inte fanns tydliga direktiv på vad man borde göra och när. Det finns fortfarande inte 
hjälpmedel i trean, sexan, nian då. Men jag tror att varje skola borde titta över det. En del byter lärare 
efter två år eller efter tre år och när man byter då, hur vet den läraren vad man har gjort tidigare? /Int2/ 

En annan pedagog ser läroplanens uppnående mål ur ett mer specialpedagogiskt 

perspektiv. 

Det finns ett dilemma i skolvärlden och det är att vi ska möta barnet på den nivån det är. Samtidigt så ska 
eleven nå vissa mål vid ett visst givet tillfälle. Många når ju men alla når inte. Hur ska de nå dit? Ska man 
”knuffa dem framåt? Egentligen så hjälper det inte om man ”knuffar på dem framåt” för att de skulle 
behöva”trampa” ett tag där de är för att få en verklig förståelse och befästa kunskapen. Det är svårt med 
det här med mål. Någon slags styrning tycker jag att vi ska ha men hur gör man mål som alla ska nå? Det 
är nästan mål som ligger på ”golvnivå” om man ska ta orden ordagrant-mål som alla ska nå.  /Int3/ 

En av pedagogerna tycker att årskurs ett är den allra viktigaste årskursen för att det är så 

mycket som ska grundläggas där för att kunna gå vidare. Det borde vara mera satsning på det. 

/Int4/ 

Vidare pekar de på vilka möjligheter som finns i skolan idag för kompetensutveckling. En 

av pedagogerna nämner att matematiken är ett av skolans utvecklingsområden. Det finns ett 

organiserat nätverk mellan skolornas mattepiloter. De träffas regelbundet. Det finns även 

möjlighet för kompetensutveckling genom förskollärarlyftet. Skolan har ett bra material för 

bedömningshjälp i matematikämnet./ Int1/ 

5.3 Definition av tidiga matematiksvårigheter och identifikation av dessa svårigheter 

5.3.1 Tidiga svårigheter i matematiken 

De tidiga svårigheterna som definieras av pedagogerna är räknesvårigheterna. Samtliga 

pedagoger anser att eleverna oftast har svårt med taluppfattningen, generaliseringsförmågan och 

räkneoperationer. 

Det har både med taluppfattningen att göra och generalisering. När man inte förstår att talraden framåt är 
addition och mer växelvis omvänt att talraden bakåt är minus och mindre. Det går ofta bra i ett lågt 
talområde 0 till 9, men när man ska upp till 100-tal 1000-tal osv. har de svårt att generalisera. /Int4/ 

5.3.2 Kännetecken för barn med matematiksvårigheter 

Från intervjuerna framgår också några kännetecken för barn som kan utveckla 

matematiksvårigheter. De barn som har svårt med matematiken kan ha problem med 

rumsuppfattningen. Exempelvis har de svårt att rita på papper var de har fönstret i klassrummet 
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osv. De kan ha problem att komma ihåg omvärldsfakta till exempel när de är födda, vilket 

datum, och deras telefonnummer. De har också svårt att översätta tal till siffra. /Int1/ 

Kännetecken för ett barn som har räknesvårigheter kan vara det att de fastnar i att använda konkret 
material och inte kommer ifrån det konkreta till det abstrakta. Till exempel kommer de inte över från 
finger-räkning eller från att använda pengar/ klossar till att tänka ut talet dvs. har svårt att gå från det 
konkreta till det abstrakta. De har en långsam inlärning. /Int3/ 

En av pedagogerna ser ett tydligt samband mellan matematiska förmågan och förmågan att 

se mönster i tal, färg och form. /Int4/ 

5.3.3 Exempel på tidiga matematiksvårigheter 

En pedagog lyfter särskilt fram svårigheten att kunna koppla algoritmer till verkligheten. 

Även om de kan algoritmen så hittar de inte i omvärlden. De kanske kan algoritmen 2+3 men det 

blir inte lika självklart när man frågar dem till exempel att du har två fingrar och hur många 

behöver du för att ha full hand? /Int1/ 

Pedagogerna jämför räknesättens svårighetsgrad. En av pedagogerna observerar att 

multiplikationstabellen ofta kan vara lättare än additions och subtraktionstabellerna. De kan 

memorera och få in dem utan att tänka längre. /Int1/ 

Två pedagoger anser att de elever som har allvarliga räknesvårigheter har oftast inte 

förstått talraden och kan inte se den som ett slags rad och hoppa fram och tillbaka på talraden. De 

säger också att eleverna har ofta lättare för addition än subtraktion. /Int3, Int4/   

En av pedagogerna tror att detta t.ex. beror på att barnen snabbare blir bekanta med ”plus” 

och inte tillräckligt tidigt kopplar ihop addition och subtraktion.  /Int3/ 

En pedagog särskilt lyfter fram svårigheten med att kunna tänka i led. Detta som är så 

viktigt när man ska läsa öppna utsagor och förstå uppställning. En öppen utsaga är ett påstående 

som innehåller minst en obunden variabel. Exempel på en öppen utsaga: Tre barn går och köper 

glass. Smakerna är choklad, vanilj och jordgubbe. Vilka olika kombinationer kan barnen ha? 

Ofta har de svårt med öppna utsagor av den enkla anledningen att det bygger på att de måste tänka på 
flera led. De vill ju ofta tänka till slut först. Det är en svårighet att barn inte kan lära sig strukturera upp 
information. /Int4/ 

Vid huvudräkning när man har kommit upp över 10 har många svårt att förstå den riktiga uppställningen. 
De har svårt att förstå det här att man har en minnessiffra och att man måste ha det när man växlar. /Int4/ 

Vidare nämner en av pedagogerna att bråkbegrepp också ofta kan vara svårt.  

En hel och en halv det förstår man och fjärdedel också, men sen hur många femtedelar går på en hel? De 
har inte den inre bilden av vad en femtedel är. /Int2/ 
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En strukturering av matematiksvårigheterna som var nämnda under intervjuerna kommer i 

Figur nr.2. 

Svårighet Int1 Int2 Int3 Int4 

att förstå talraden   X X 

koppling mellan siffra och tal X    

subtraktion  X X X 

att förstå uppställning    X 

bråkbegrepp  X   

division  X   

likhetstecknets betydelse    X 

dra paralleller mellan matematik och omgivning X    

öppna utsagor    X 

addition lättare än subtraktion   X X 

multiplikation lättare än addition X    

 Figur nr.2 Exempel på räknesvårigheter hos elever i grundskolans tidiga år. 

5.3.4 Samband mellan läs-, skriv- och språkfärdigheterna och matematiksvårigheter 

Pedagogerna har skilda åsikter om sambandet mellan elevernas läs- skriv- och språkliga 

färdigheter och deras matematiksvårigheter. En av pedagogerna ser inte något tydligt samband 

mellan dessa svårigheter medan en annan pedagog ser ett tydligt samband mellan läsfärdigheter 

och matematiksvårigheter. Elever med diagnostiserad dyslexi till exempel kan hamna i 

svårigheter i matematiken på grund av läsningen.  
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När man läser problem för dem så kan de lösa problem på ganska avancerad nivå. Kanske inte rent att de 
kan skriva strukturerat men de kan lösa det och de har ett tänk. Men då snubblar de på att de inte kan läsa. 
/Int2/ 

En annan pedagog påpekar att begreppsförståelse är en grundförutsättning i matematiken. 

Det blir svårt att förstå rent problemet om man inte har klart för sig till exempel vad fler och färre, mest 
och minst betyder. /Int3/ 

En av pedagogerna har svårt att se korrelationen mellan språkfärdigheter och 

matematiksvårigheter hos andraspråksinlärarna.  

I många fall förekommer svårigheter i svenska språket och även på modersmålet så som i matematiska 
frågeställningar. Eleverna får studiehandledning på modersmålet för att förstå matematiska begrepp men 
de hamnar i alla fall i svårigheter. /Int4/ 

5.3.5 När ska man reagera 

Tre pedagoger framhåller vikten av att inte vänta för länge för att sätta in åtgärder. /Int2, 

Int3, Int4/ 

I de första två åren i skolan barnen mognar olika fort. Men kan man inte för den sakens skull skjuta upp 
till senare. För det tycker jag har varit en trend i några år. Då har man börjat vänta igen. Vi låter de jobba i 
egen takt och så kommer det så småningom. /Int2/ 

I läs och skrivinlärningen tänker man att snart knäcker de koden. Man tänker naturligtvis likadant i 
matematiken men jag tror man lurar sig. /Int4/ 

5.3.6 Identifiering av svårigheterna 

Samtliga pedagoger beskriver att de använder sig av olika metoder när det gäller 

identifiering av elevernas svårigheter i matematiken. Tre av de frågade pedagogerna framhåller 

vikten av att använda en kombination av diagnosmaterial tester och iakttagelser i klassen för att 

ringa in svårigheterna. 

Inget diagnosmaterial kan täcka allt. Däremot är diagnoser bra tillsammans med iakttagelser som man 
gör. /Int3/ 

Flera pedagoger ser iakttagelse i klassen som första möjlighet för att identifiera eller börja 

resonera om svårigheter. /Int1, Int3, Int4/ 

Man märker att eleven inte hänger med i undervisningen. Man märker att de inte har förstått läxan. Jag ser 
ganska snart att eleven inte kan vara självgående och inte kan omsätta kunskaper. /Int4/ 

En av pedagogerna lyfter särskilt fram vikten av det enskilda samtalet med barnet för att 

upptäcka felaktiga strategier. 

Ibland kan barnet få rätt svar fast tänker fel. Då är det viktigt att upptäcka sådant. För har man fel 
tankestrategier skapar det problem sen när man ska använda det i andra uppgifter. /Int3/ 

I samtliga pedagogers skolor används diagnosmaterialet Diamant. Samtliga pedagoger 

anser att Diamant är ett bra diagnosmaterial. De ser materialet som ett verktyg i undervisningen. 
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Den är välstrukturerad och omfattande. Materialet täcker olika områden i matematiken 

exempelvis aritmetik, geometri, talmönster, mätning. Diamanten är användbar för att identifiera 

svårigheter på individnivå. 

Materialet är ett bra hjälpmedel till att se för dokumentation att man kan sätta upp en bra individuell 
utvecklingsplan. Man kan skriva vad nästa steg är för att gå vidare. /Int1/ 

Diamanten är ett bra verktyg för att förebygga svårigheter på gruppnivå också. Med 

Diamants tester får man en tydligare syn på vad det är som eleverna har speciellt svårt med. 

Där har vi till exempel sett eftersom alla klasser gjort diagnoserna att eleverna är rätt så dåliga på 
subtraktion. Då får man tänka runt sig klassundervisning hur man ska förstärka det. /Int3/ 

Två pedagoger nämner även Nationella prov i matematik i årskurs tre som ett hjälpmedel 

för diagnostisering av matematiksvårigheterna. De påpekar att svårigheter bör upptäckas tidigare 

än årskurs tre men att pedagogen har möjlighet att spara tidigare provuppgifter för att öva på 

dem. Valda delar av testerna kan även användas som underlag för bedömning för 

utvecklingssamtalet. /Int4/ 

Läromedel Pixel innehåller också diagnosmaterial som nämns som ett bra material. /Int1/ 

Samtliga pedagoger anser att diagnostiseringen måste följas av omedelbara åtgärder på rätt sätt.  

Nackdelen med diagnostisering är kanske att man inte har tid eller kompetens att åtgärda det på rätt sätt. 
/Int2/ 

Sedan gäller att man inte bara låter barnen göra en diagnos och man ser vad man ser utan att man efter 
analysen funderar på vad man kan göra åt det. /Int3/ 

Det är viktigt att se var ligger svårigheterna, för att sätta in insatser, men inte bara insatser utan adekvata 
insatser. /Int4/ 

 
En sammanfattning på det som pedagogerna anser att diagnostisering är bra för 

 För att ringa in svårigheter 

 För att sätta upp en bra individuell utvecklingsplan steg för steg 

 För att planera undervisningen 

 För att upptäcka felaktiga strategier 

 För att kunna sätta in tidiga och adekvata insatser 

5.4 Åtgärder för att hjälpa elever med matematiksvårigheter 

5.4.1 Undervisningens organisation 

 Pedagogerna lyfter särskilt fram åtgärderna som skolan vidtar för att hjälpa elever med 

matematiksvårigheter. De nämner extra stödundervisning för elever som behöver det, förenklad 
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undervisning, strukturerad undervisning från årskurs ett till nio, kontakt mellan låg-och 

högstadiet, nivågruppering, mera satsning på årskurs ett. 

En av pedagogerna berättar hur stödundervisningen organiseras i skolan för att på bästa 

sätt hjälpa elever som inte når målen i matematik. Utöver den vanliga klassundervisningen får 

dessa elever ett extra stöd av specialläraren. 

Man ska kunna ta sig möjligheter i schemat att kunna lägga in flera gånger i veckan kortare stunder 
exempelvis på morgonen när man har tystläsning då är det vanligt att man plockar en liten grupp och 
tränar klockan en vis period med några som har svårt med det. /Int1/ 

En av pedagogerna säger att man får förenkla undervisningen för de svaga eleverna. De 

som har riktigt svårt med matematiken behöver inte göra varenda sida i matteboken till exempel. 

Det är viktigare att få bättre förståelse för de grundläggande begreppen istället för att snabbt 

bekanta sig med flera begrepp. /Int1/ 

En pedagog lyfter särskilt fram vikten av att undervisningen ska vara väll uppbyggd. 

Speciellt för de elever som har svårigheter är det mycket viktigt att kunna se sammanhang i 

undervisningen från början och fram till årskurs nio. En av lärarna har berättat om sin skolas 

initiativ att försöka förbättra matematikundervisningen genom ett projekt. 

Vi ville skapa en röd tråd från årskurs ett till nio. Vem gör och vad. För att det inte ska bli så stort så valde 
vi ett område. Då valde vi geometri. Då satte vi oss ner med alla lärarna, en lärare från varje årskurs, och 
den fick säga vad de idag gjorde i varje årskurs. Så skrev vi ner på postitlappar och satte vi upp på stora 
papper efter varje årskurs. En del saker fanns inte alls. En del saker gjorde man flera gånger. Då började 
vi flytta om. Till sist så fick vi till en bra progression tyckte vi. Sen har vi försökt jobba efter det. /Int2/ 

Två pedagoger anser att nivågruppering efter förmågan kan vara positivt för både de 

starka och svaga eleverna, trots att en del forskning och skolverket avråder från detta arbetssätt. 

Vi tycker att nivågruppering är bra och vi har nått väldigt bra resultat. Vi har fler som når MVG och dels 
klarar fler G. /Int2/ 
Det är inte optimalt att enbart arbeta i nivåanpassade grupper. Men om man tänker någon lektion och 
absolut inte alla lektioner i veckan därför att barnen har ju också utbyte av varandra om man inte är exakt 
på samma nivå, lära av varandra. /Int3/ 

Två av de intervjuade pedagogerna anser att det skulle behövas lägga mer vikt på just 

årskurs ett i matematikundervisningen. 

För vissa barn går undervisningen för fort fram, de hinner inte få grunden som är så viktig (...) få 
förståelsen för att sen kunna gå vidare. /Int3/ 

Att ge lite mera extra tid just årskurs ett. Det är just årskurs ett som har matematiksvårigheter. /Int4/ 

5.4.2 Konkreta arbetssätt och metoder som gynnar matematikinlärning i grundskolans tidiga år 

I detta avsnitt presenterar jag fungerande arbetssätt och metoder enligt pedagogernas 

berättelse. 
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Metoder gällande lärandemiljön 

 

 Sitta nära en pedagog i gruppen eller enskilt 

 Involvera föräldrar i utantillinlärning i additions och subtraktionstabellerna 

 Försöka lära in stödelevernas lärostil 

 Arbeta i mindre grupp 

 En mot en undervisning kortare stunder och ofta 

 Mycket enskild undervisning 

 Sätta in mer resurser  

 

 

Metoder gällande arbetsmaterial 

 

 Använda konkret material (t.ex. pengar, centikuber, bråkplattor) 

 Ta datorer till hjälp med program t.ex. Mattemästaren och Kunskapsstjärnan 

 Arbeta laborativt 

 Använda bilder, interaktivt material, dataprogram 

 

Metoder gällande sätt att lära 

 

 

 Börja med konkret och successivt göra det abstrakt 

 Att prata matematik visa samband t.ex hur vissa tal kan vara uppbyggda 

 Prata om talens värde, jämföra, lära utantill dubblarna (6+6) 

 Ge dem mera tid 

 Koppla deras vardagliga saker till matematiken 

 En mot en undervisning kortare stunder och ofta 

 Strukturera undervisningsprocessen 

 Använda symboler istället för siffror när barnet har svårt med siffror 

 Leka och spela teater och rollekar 

 Regelbundna checkar flera gånger per termin och lägga upp undervisning efter det 

 Variera undervisningen och göra den lustfylld  

 Trygghet att eleven får känna att ” jag kan” 
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Förutom dessa arbetssätt och metoder lyfter varje pedagog fram något som var unikt. Jag 

tänkte lyfta fram speciellt en pedagogs berättelse om sitt arbetssätt som speglar ett relationellt 

perspektiv på elevernas svårigheter.  

Försöka ringa in stödelevernas lärostil. Det kan vara att de har strategier, men de orkar inte jobba så 
länge. Att den orken tar slut och de måste stå eller röra sig. Man kan öva reaktionsförmåga, kasta ärtpåsar 
eller sätta på en rörisskiva och göra lite gymnastik till musik. /Int1/ 

En annan pedagog ger förslag på hur man kan underlätta för elever med dyslexi. 

Hade man tid med eleverna som har dyslexi, sitta med dem och läsa problem för dem så tror jag skulle gå 
bättre. En del skolor har möjlighet med datorer. De skannar in uppgifterna och får dem upplästa. Det är 
suveränt. /Int2/ 

Ett bra sätt att arbeta med elever som har svårigheter är enligt en av pedagogerna att bygga 

upp en progression i lärandet från det som eleven inte kan till det som eleven bör kunna. 

Ta reda på vad barnet kan, backa och starta därifrån på ett strukturerat sätt med tydlig progression dvs. att 
pedagogen har den röda tråden klart för sig. /Int3/ 

En av pedagogerna är övertygad om att lärandet kan vara effektivt bara om det görs på ett 

lustfyllt sätt och genom positiv återkoppling. 

De som har mycket stora svårigheter lär sig bra med de interaktiva spel. Eleverna kan självständigt arbeta 
med de programmen. Programmen är bra för att de är gjorda så att man inte kan komma vidare om man 
inte gjort rätt. Så får man en feedback. Färg, form, bild och ljudförstärkning ger en positiv upplevelse 
istället för att bara mata siffra, siffra, siffra. /Int4/ 

6. Diskussion 

I den här delen av uppsatsen diskuterar jag studiens resultat med hänsyn till andra studiers 
resultat samt en diskussion av forskningsmetoden. 

6.1 Diskussion av resultat 

Resultatdelen tyder på att de frågade pedagogerna har en bred kunskap om 

matematiksvårigheter hos elever i grundskolans tidiga år. Det var inte överraskande eftersom jag 

gjorde ett medvetet urval för skickliga pedagoger inom detta område. Mitt syfte med studien att 

få kunskaper om matematiksvårigheter i de tidiga åldrarna har i stort sätt uppfyllts. I den här 

delen presenterar jag en sammanfattning av huvudsvaren gällande studiens huvudfrågeställningar 

samt vissa jämförelser med aktuella forskningslitteratur. 

Huvudsvaren på min första forskningsfråga gällande arbetet med matematikutvecklingen 

kan sammanfattas på följande sätt. Enligt pedagogerna är matematiken ett ämne där kunskaper 

byggs på varandra. Därför blir det viktigt med en ordentlig grundläggning i tidigaste åldrarna. 
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Förskolan har en central roll i barnens matematikutveckling. Där finns enastående möjligheter att 

systematiskt och på ett lustfyllt sätt förberedda barnet för skolan genom att öka 

begreppsförståelse, taluppfattning och visa sambandet mellan matematik och vardag. 

Taluppfattning, begreppsförståelse och de fyra räknesätten är de allra viktigaste grundstenarna 

inom matematiken. 

Pedagogernas beskrivning om barns matematikutveckling stämmer bra överens med 

Lundberg & Sterners (2009) beskrivning av utvecklingen av talbegreppet hos barn (se kapitel 

3.3). Lundberg & Sterner beskriver taluppfattningens successiva utveckling i fyra steg där 

förskoletiden och tidigare skolår inom ett normal utvecklingsspektrum ger 

grundförutsättningarna för utveckling av en mental tallinje. Lundberg & Sterner nämner också 

taluppfattningen som en av de viktiga grunderna inom matematiken och lyfter dessutom fram 

förskolans centrala roll i matematikutvecklingen (Lundberg & Sterner, 2009). 

Lundberg & Sterner (2009) sammanfattar aktuell forskning i sin rapport och formulerar en 

betydelsefull slutsats nämligen att ”det är angeläget att tidigt redan i förskolan uppmärksamma 

och hjälpa barn som av olika skäl riskerar att utveckla räknesvårigheter ” (Lundberg & Sterner, 

2009 s. 84). Samtliga intervjuade pedagoger anser också att förskolan har en central roll i 

matematikutvecklingen. Varför kan det vara så viktigt att redan i förskoleåldern arbeta aktivt 

med matematiken? 

Omfattande studier inom EU, enligt Europakommissionens rapport, visar att insatser i 

förskola och tidiga skolår ger långsiktiga effekter även upp i vuxen ålder, speciellt för barn från 

utsatta familjer och bland barn som riskerar utveckla skolsvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009  

s. 41). 

         Svar på min andra delfråga angående definition av matematiksvårigheterna i tidiga 

åldrar sammanfattar jag på följande sätt. Utifrån intervjuresultaten definieras tidiga 

matematiksvårigheter som svårigheter med taluppfattningen, generaliseringsförmåga och 

räkneoperationer. De är de vanligaste och oftast förekommande svårigheterna. Ett samband kan 

ses mellan matematiksvårigheter och svagt arbetsminne eller förmågan att se mönster i tal, färg 

och form. Samband mellan läs- skriv- och språkfärdigheter och matematiksvårigheter har inte 

definierats tydligt eller har varit svårt att definiera korrelationen mellan dem. 

En spontan fråga kommer upp under tiden jag bearbetar dessa resultat. Hur pedagoger 

möter elever med svårigheter samt vilket perspektiv de har på elevernas svårigheter? 
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Utifrån intervjuresultaten framgår att pedagogerna har ett övervägande relationellt 

(kritiskt) perspektiv, dvs. samtliga pedagoger ser lösningen i svårigheterna med åtgärder riktade 

mot undervisningens organisation och lärandemiljön. När pedagoger beskriver elevernas 

svårigheter gör de det utifrån vilken del av matematikstoffet eleverna har svårigheter med. 

Orsakerna till låga prestationer i matematikämnet försökte de intervjuade pedagogerna 

förklara med undervisningens misslyckande. Det var inte en särskild intervjufråga men alla fyra 

pedagoger gav uttryck till sina funderingar om varför matematikresultaten går ned. Resurser, tid 

och lärarkompetens var bland de nämnda faktorerna. De faktorerna ligger utanför elevens egna 

förutsättningar dvs. matematiksvårigheterna ses ur ett relationellt perspektiv. 

Min andra forskningsfråga gällde identifiering av elevernas svårigheter. De intervjuade 

pedagogerna identifierar elevernas svårigheter i matematiken tidigt genom att använda olika 

metoder i kombination med varandra. Metoderna som används är iakttagelser i klassen, 

diagnosmaterialet Diamant, olika tester från läromedel, och de tidiga årens nationella prov. 

Samtliga pedagoger poängterar att ingen metod är bättre eller sämre, men ingen metod kan täcka 

allt. Det är viktigt att de används i kombination med varandra och när man ser resultatet av 

diagnoserna reagerar omedelbart och sätter in adekvata åtgärder. 

Skolverkets inspektion år 1999 visade att testerna har fått en utomordentlig stor spridning 

och används ofta. Rapporten visar att argumentation för vad som ska testas och varför är svagt 

och ofta testas det som är lätt att mäta (Engström, 2003). Aktuell forskning inom 

matematikundervisningen för elever med svårigheter visar tydligt att en bra kartläggning kan 

identifiera elever som riskerar att inte nå målen i matematik (Ketterlin-Geller, 2008; Fuchs, 

2009). 

År 2010 pratar pedagogerna i min undersökning om diagnostester som görs i 

planeringssyfte och de anser att testerna utan utvärdering och adekvata åtgärder inte ger resultat 

och hjälp.  

Pedagoger betonar vikten av att använda en kombination av metoder för att ringa in 

svårigheter. Iakttagelser och observationer i klassen är de första metoderna som används för att 

ringa in svårigheter. Testning är inte den enda och mest använda metoden vilket framgår av 

intervjuerna. Flera pedagoger påpekar i intervjun att det finns bra testmaterial och själva 

testningsmomentet är oproblematiskt, men steget efter detta brister ibland. Mallar för tolkning av 



37 
 

testresultat var efterfrågat i flera år. Med diagnos materialet Diamant fick pedagogerna en bra 

handledning i testning och tolkning av testresultat och åtgärder steg för steg. 

Som delsvar på min tredje forskningsfråga får jag följande sammanfattning. För att hjälpa 

elever med matematiksvårigheter använder pedagogerna olika konkreta arbetssätt och metoder. 

Man kan finna gemensamma faktorer i deras arbetssätt och metoder t ex extra tid för inlärning, 

användning av mycket konkret material, arbete i mindre grupper eller enskild undervisning, korta 

arbetspass oftare. Tekniskt material som interaktiv tavla, datorprogram och användning av bilder 

används som hjälpmedel när läs- skriv- eller språkligt hinder uppstår. 

Pedagogerna framhåller vikten av att ge mycket tid för inlärning till elever som har stora 

matematiksvårigheter. Tanken sammanfaller med det resultat som framkom från Ketterlin-

Gellers (2008) artikel, nämligen att extra inlärningstid ger mycket bra resultat för lågpresterande 

elever för att förvärva och fördjupa kunskaper och färdigheter. Deras studie vilar på en metod 

som ger extra inlärningstid i form av enskild undervisning utöver den vanliga 

klassundervisningen (Ketterlin-Geller, 2008 se avsnitt 3.7). Pedagogerna i min undersökning 

betonar också vikten av att vissa elever ska undervisas enskilt för att nå målen. 

Enskild undervisningsform stämmer inte riktigt överens med strävan efter inkludering och 

reducering av segregationen i undervisningen. Hur kommer det sig att denna undervisningsform 

nämns som effektiv i både aktuell forskning och beprövad verksamhet? 

Den gamla traditionella undervisningen hade som lösning för elevers svårigheter att 

plocka ut dessa elever och ge dem enskild undervisning. Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 

lärande byggs på teorin om att människor lär sig ifrån varandra. Skolsystemet ändrades till en 

inkluderande utbildning där alla elever garanteras delaktighet i skolans gemenskap. Där uppstår 

däremot ett dilemma som inte går att lösa, dvs. att erbjuda alla samma utbildning samt att 

utbildningen skall anpassas till elevernas mångfald. Idag är dilemma perspektivet dominerande. 

Inom matematikämnet är det tydligt vetenskapligt bevisat att enskild undervisning ger det bästa 

resultat för elever som har allvarliga svårigheter (Batterworth & Yeo, 2010, Fuchs, 2009, 

Ketterlin-Geller, 2008 se kapitel 3.7). Dessa elevers egna behov är enskild undervisning. 

Samtidigt behöver de delta i skolans gemenskap. 

Detta löser pedagogerna med att variera undervisningsformerna. Enskild undervisning 

erbjöds en viss period tills behovet avtar, eller som en komplettering till den vanliga 

klassundervisningen, dvs. som extra stödtimmar. 
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En pedagog berättar att hon försöker lära in elevernas inlärningsstil. När eleverna inte 

orkar jobba långa stunder varierar pedagogen undervisningen med t.ex. rörelsepauser. Samma 

grundtanke reflekteras från den andra pedagogens arbetssätt när hon lägger mycket vikt på att 

lärande skall ske på ett lustfyllt sätt. Pedagoger försöker anpassa sitt eget arbetssätt efter 

elevernas förutsättningar och behov.  De ändrar lärandemiljön på det sättet att den blir optimal 

för elever med stora svårigheter. Dessa tankar sammanfaller med Vygotskijs tankar om lärande 

och lärande miljö. Enligt Vygotskij blir lärarens roll mer att skapa en lärande miljö där elever får 

låna kompetens från varandra och från läraren (Säljö, 2011). 

Som delsvar på min tredje forskningsfråga sammanfattas åtgärderna på organisationsnivå. 

Även skolan har genom undervisningens organisation möjlighet att hjälpa elever med 

matematiksvårigheter. Det är önskvärt en strukturerad undervisning med tydlig progression från 

årskurs 1 till 9 där kontakter mellan låg och högstadiet är viktiga. Skolan kan sätta in resurser i 

form av extra stödundervisning och lägga upp undervisningen på det sätt att möjliggöra detta. 

Nivågrupperingar som arbetssätt gav förvånansvärt bra resultat för lågpresterande elever i en av 

skolorna.  

Pedagogerna upplever ibland att skolans styrdokument inte ger tydliga riktlinjer angående 

fördelningen av matematikämnets innehåll mellan olika årskurser. En av pedagogerna nämnde 

även att tolkningen av styrdokumenten kräver mycket tid från pedagoger och var och en har 

frihet att tolka vissa delar efter egna föreställningar. Pedagogerna anser att de inte har alltid bra 

insikt i det som andra pedagoger arbetar med eleverna i tidiga eller senare årskursen. Eleverna 

byter lärare många gånger från en årskurs till en annan. På det sättet kan situationer uppstå då 

eleven går igenom ett och samma material flera gånger under sin skoltid och andra delar av 

matematikstoffet förblir okända. Denna situation försvårar elevernas lärande i matematikämnet, 

där kunskaper byggs på varandra. Gudrun Malmer poängterar också att vissa elever får 

matematiksvårigheter genom en dålig undervisning eller organisation av undervisningen 

(Malmer, 2002). 

En åtgärd i förebyggande syfte enligt informanterna kan vara en bra strukturering av 

matematikundervisningen som innebär att skapa en röd tråd i matematikundervisningen från 

början till slutet. 

Nivågruppering nämns som en användbar och bra undervisningsform för elever med 

matematiksvårigheter men gynnar de andra eleverna också. Detta används på högstadiet i en av 
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skolorna trots att vissa forskningsresultat och skolverkets riktlinjer avråder från nivågruppering. 

Den vanligaste åtgärden i våra skolor för att hantera elever i svårigheter är någon form av 

nivågruppering anser Engström (2003). Resultaten av omfattande forskning angående denna 

form av undervisning var att nivågruppering är ett ineffektivt sätt att försöka förändra 

undervisningen (Engström, 2003). Vad har skolan för argument när de ändå använder denna 

undervisningsform? Enligt pedagogen utvecklas eleverna mycket bättre i varje grupp, dvs. fler 

når betyget MVG och fler når G i de olika grupperingarna. Med grupperingen skapar de mer tid 

för elever i den lågpresterande gruppen för dialog, bättre kartläggning och åtgärder. Dessutom 

ger möjlighet för högpresterade elever att utvecklas efter sina förutsättningar.  

En annan pedagog nämner att nivågruppering inte är en optimal lösning, men några 

lektioner i veckan i kombination med den vanliga klassundervisningen ger bra resultat. 

Nivågruppering kan inte vara en bra metod för att stödja matematikinlärning om man ser 

lärandet från Vygotskijs teori . Enligt denna teori behöver människor när de har nått en viss 

kompetens eller färdighet stöd utifrån för att gå vidare till nästa utvecklingsnivå. Man behöver 

låna kompetens från andra för att komma vidare. I en kunskapsmässigt homogen grupp kommer 

eleverna att sakna den kompetensen. 

Om man ser nivågruppering som en form av undervisning där man tillgodoser elevernas 

behov av att undervisas på exakt den nivån de befinner sig, blir nivågruppering ett verktyg för att 

hjälpa elever med allvarliga svårigheter. Enligt Butterworth & Yeo (2010) kan elever med 

allvarliga matematiksvårigheter göra framsteg om de undervisas på exakt rätt svårighetsnivå 

(Butterworth &Yeo, 2010). 

Pedagogernas arbetssätt i matematikundervisningen präglas av pragmatiska perspektivet. 

En undervisning från ett pragmatiskt perspektiv karakteriseras av mycket laborativt arbete och 

användning av konkret material. Detta möjliggör reformering av skolarbetet för att underlätta för 

elever som har svårt för abstrakta sätt att förmedla kunskap ( Säljö, 2011). 

Samtliga pedagoger betonar vikten av att knyta matematikstoffet till vardagen för att 

underlätta för elever som har svårt för abstrakt tänkande. Att använda papper och penna och öva 

mekaniskt utan att väva in vardagen är ett ineffektivt arbetssätt. Aktuell forskning om 

brasilianska gatubarn visar att de klarade avancerade matematiska uppgifter när de sålde varor på 

torget men inte kunde lösa samma problem med papper och penna. Enligt det nya antagandet om 

lärande som bygger på idén om transfer, människor lär sig principer och regler som man sedan 
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tillämpar utanför skolan. Därför uppstår detta behov av att koppla vardagliga erfarenheter med 

skolans uppdrag att utveckla färdigheter (Säljö, 2011 s. 172 se kapitel 3.1). 

Matematiklärandet får i det mångkulturella klassrummet speciellt i de tidiga åldrarna en 

betoning på begreppsförståelse. Det som Lahdenperä & Sandström (2011) också nämner är att 

didaktiska frågor blir mer komplicerade i en mångkulturell miljö. Pedagogen nämner att det är 

svårt ibland att förstå om svårigheterna med begreppsförståelse grundas på ren språkligt hinder 

eller annat. 

Resultaten visade att vissa samband mellan språkfärdigheter och matematiksvårigheter 

finns speciellt hos eleverna med andra modersmål en svenska. Internationell forskning (Parczyk, 

1999 i Lahdenperä & Sandström, 2011) visar att matematikkunskaperna hängde ihop med den 

språkliga förståelsen av uppgifterna. Min undersökning fokuserar inte på bakgrundsfaktorer i 

matematiksvårigheter därför har jag inte undersökt närmare detta samband. Ett förslag på fortsatt 

forskning kan vara att djupare undersöka denna korrelation mellan språkfärdighet och 

matematiksvårighet. 

6.2 Diskussion av metoden  

I den föreliggande studien använder jag enbart kvalitativ intervju som forskningsmetod. 

Därför kan jag inte i resultatdelen exempelvis påstå hur pedagogerna arbetar i verkligheten, utan 

hur de beskriver sitt arbete.  

Om jag skulle göra en liknande studie, skulle jag komplettera datainsamlingsmetoden. Det 

vore intressant att göra observation som en komplettering till intervjun för att kunna se hur de 

beskrivna metoderna och arbetssätt fungerar i verkligheten. 

Jag hade önskat ett flertal informanter i början, men tyvärr blev bara fyra personer som 

kunde ställa upp för intervju. Det ger förstås inte någon grund till generalisering. Det är inte 

heller meningen med min uppsats. Jag försökte däremot välja rätta nyckelpersoner med stort 

erfarenhet.  

6.3 Slutsats och fortsatt forskning 

Min intention med detta arbete var att samla ihop information som kan bidra till min egen 

och eventuellt läsarens kompetensutveckling inom matematik undervisningen. Min förhoppning 

och ambition i början av undersökningen var att kunna samla ihop ett användbart material för 
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praktiserande lärare. Tips och idéer på hur kan man jobba finns under resultatredovisningen. 

Utöver detta hoppas jag att läsaren får en mer övergripande syn på vad matematiksvårighet är 

och hur kan den mötas i grundskolans tidiga år. 

Under arbetets gång har jag formulerat nya frågeställningar som kan vara nytt 

forskningstema. Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att djupare undersöka korelation 

mellan språkfärdighet och matematiksvårighet hos andraspråksinlärarna. 

Resultatet pekar på att nivågruppering ger bra resultat i en av skolorna. En annan 

intressant fråga som kan vara värt att undersöka närmare är gällande nivågruppering som 

undervisningsform inom matematikundervisningen. I vilken utsträckning används denna 

undervisningsform inom matematikundervisningen och hur motiveras detta?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Teodora Vitos och läser magisterprogrammet i specialpedagogik vid Uppsala 

Universitet. Jag kommer att skriva min magisteruppsats nu under vårterminen. Därför behöver 

jag din hjälp. 

Mitt intresseområde är specifika matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år (1-3). Jag 

efterlyser engagerade lärare med stor erfarenhet (minst 5 år) i arbetet med elever som har 

speciellt svårt att lära sig räkna. Jag är intresserad av hur lärarna tänker runt dessa 

matematiksvårigheter och deras arbetssätt för att tidigt upptäcka och hjälpa elever. Min ambition 

är att få fram ett verklighetsbeprövat material om hur man ska hjälpa elever med 

matematiksvårigheter. 

Jag började med att skicka ut det här brevet till olika skolor som på olika sätt kan vara 

intressanta i min undersökning. Jag skulle vilja komma ut till några skolor för att intervjua 

pedagoger som arbetar med dessa elever för att skapa mig en bild av hur de arbetar . Jag försökte 

välja ut representativa lärare med stor erfarenhet. 

Deltagandet är frivilligt och undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska principer för 

forskning, vilket innebär att alla uppgifter i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Uppgifterna ska bara användas för forskningsändamål. 

Pedagogerna som medverkar i undersökningen bidrar till en samling av idéer och exempel 

på metoder och arbetssätt. Alla medverkande ska få ta del av resultatet och därmed kan 

deltagandet i undersökningen ses som en kompetensutveckling inom matematikundervisningen. 

Kan tänka dig ställa upp för en intervju om hur du arbetar med barn som har svårigheter i 

matematikämnet i början av skolåren? Intervjun kommer att ta ca en timme och du kan få 

ytterligare information om du är intresserad. Jag vill gärna få ett besked från dig så fort som 

möjligt.  Om du inte är intresserad så blir jag ändå tacksam om du skickar ett kort svar. Detta 

bara för att underlätta för mig . På det sättet vet jag att du fick del av informationen. 

Har du frågor eller funderingar ring mig på tel. nr:  
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eller kontakta mig via e-mail:  

Du kan även kontakta min handledare via e-mail:  

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, Teodora Vitos 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Vad kan ses som matematiksvårighet i grundskolans första två år? 

2. Finns det några specifika kännetecken som pekar på matematiksvårighet 

hos barn i grundskolans första två år? 

3. Finns det samband mellan språkfärdigheter och matematiksvårigheter och 

hur vanligt det är? 

4. När bör man reagera på svårigheterna? 

5. Finns det eventuella förväntningar på förskolan och vilka i så fall? 

6. Hur kan bristerna i grundläggande matematik färdigheter påverka senare 

matematikutvecklingen? 

7. På vilket sätt kan man identifiera matematiksvårigheterna hos elever i 

grundskolans första två år? 

8. Används det en diagnostiseringsmetod och i så fall vilken/vilka? 

9. Metodernas för- och nackdelar som har visat sig i verkligheten. 

10. Eventuella jämförelser mellan metoderna. 

11. Fungerande arbetssätt och undervisningsform för att hjälpa elever med 

matematiksvårigheter. 

 

 

 

 

 

 


