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Matematiklyftet, ett lyft för SUM-elever? 

En studie om hur den undervisning som förespråkas i Matematiklyftet möter SUM-

elevernas särskilda utbildningsbehov i matematik.  

Educating math teachers,  will it benefit the SEN-students? 

A study of how “Matematiklyftet”, a skill development program for math teachers meets 

the SEN-students special educational needs in mathematics.  

Abstrakt 

Syftet med den här studien är att utveckla en förståelse för om eller hur den 

undervisning som förespråkas i Matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad 

måluppfyllelse för SUM-elever (SUM-särskilda utbildningsbehov i matematik)? I 

studien har en kvalitativ textanalys av innehållet i Matematiklyftets modul 

”Taluppfattning och tals användning årskurs 1-3” genomförts för att studera 

undervisningen och hur den möter SUM-elevernas särskilda utbildningsbehov i 

matematik. 

Studien visar att Matematiklyftet förordar en undervisning som i hög grad 

överensstämmer med forskning om lämplig undervisning för SUM-elever men genom 

studien har några svagheter identifierats. Bland annat har SUM-elever i regel behov av 

en mer strukturerad, explicit och lärarledd undervisning än vad som huvudsakligen 

rekommenderas i Matematiklyftet. SUM-elever är även i stort behov av en cyklisk 

undervisning med repetition och regelbundna återkopplingar till tidigare 

undervisningsområden något som inte framhävs tydligt i materialet. Trots dessa 

anmärkningar så menar vi att den undervisning som rekommenderas i Matematiklyftet 

både stärker och lyfter undervisningens kvalité för alla elever vilket borde skapa 

möjligheter till en ökad måluppfyllelse. 

Nyckelord 

Matematik, matematiksvårigheter, taluppfattning, undervisning 

Abstract 

The aim of this study is to analyze if or how the teaching that is stipulated in 

Matematiklyftet creates opportunities for better achievements for SEN-students (SEN- 

special education needs). We performed a qualitative text analysis of the content of the 

module “Taluppfattning och tals användning årskurs 1-3” (Number sense and the use of 

number in grade 1-3) in Matematiklyftet to study how it meet the SEN-students special 

educational needs in mathematics .  

The study shows that teaching advocated for SEN-students in Matematiklyftet largely 

correspond with current research. However, the study also exposes some weaknesses in 

Matematiklyftet with recommendations not in line with available research. For example 

SEN-students usually needs a more structured, explicit and teacher-led instruction than  

recommended in Matematiklyftet. SEN- students are also in great need of a cyclical 

teaching with regular feedback and rehearsal of past teaching areas which are not 

clearly highlighted in Matematiklyftet. We think that despite these weaknesses, 
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Matematiklyftet will fulfil its role by strengthen and develop the teaching quality for all 

students, which should create opportunities for increased achievement. 

Key words 

Mathematics, math difficulties, number sense, teaching 
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1  Inledning 

Matematiklyftet påbörjades höstterminen 2012 och är den största kollegiala 

kompetensutvecklingsinsats i didaktik som genomförts i ett enskilt ämne i Sverige. 

Närmare 35 000 matematiklärare har i deltagit i lyftet vars syfte är att stärka och 

utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse 

(Skolverket, 2016-03-29). Undervisningen anses nämligen vara en av många möjliga 

förklaringar till varför svenska elevers resultat i matematik har blivit allt sämre sedan 

1990-talet (Regeringen, 2012-03-29). Vi tolkar det som om att det finns en förväntad 

korrelation mellan undervisningen och elevers måluppfyllelse i 

kompetensutvecklingsinsatsen samt att det finns ett grundläggande antagande av 

relationell karaktär, om att eventuella svårigheter att nå målen inte beror på egenskaper 

hos individen. Ur ett relationellt synsätt uppstår svårigheter i mötet mellan individen 

och lärmiljön och de kan minimeras om faktorerna som har betydelse för elevens 

lärande och delaktighet beaktas (Ahlberg, 2001). I relation till detta finns det anledning 

att reflektera över vad som är bra undervisning? Lunde (2011) menar att det vore allt för 

enkelt att påstå att den undervisning som gynnar de flesta eleverna är bra för alla elever. 

Vidare går det att reflektera över vilka elever som gynnas av den undervisning som 

förespråkas i Matematiklyftet och vad en ökad måluppfyllelse innebär? Innebär en ökad 

måluppfyllelse att elever som redan når målen höjer sina betyg eller innebär det att fler 

elever ska nå lägsta godkända betygsnivå?  

I egenskap av speciallärare med inriktning mot matematikutveckling har vi börjat 

fundera över om Matematiklyftet är ett lyft även för SUM-eleverna, elever som enligt 

Magnes (1998) definition inte når eller riskerar att inte uppnå utbildningsmålen i 

matematik. SUM är en förkortning för särskilda utbildningsbehov i matematik och 

frågan är om undervisningen och de betydelsefulla faktorer som exemplifieras, 

motsvarar SUM-elevernas särskilda utbildningsbehov i matematik? 

Eftersom Matematiklyftet är den största kompetensutvecklingsinsats som genomförts i 

Sverige är det från ett specialpedagogiskt perspektiv av intresse att närmare studera om 

den förespråkade undervisningen leder till en stärkt undervisningskvalitet för SUM-

elever. Vi anser därför att det vore berikande att närmare analysera Matematiklyftets 

material för att visa på vad det är, om det nu finns något, som i enlighet med forskning 

kring SUM-elever skapar förutsättningar för SUM-elevernas aktiva deltagande och 

lärande i undervisningen?  
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2 Syfte och frågeställningar 

Studie syftar till att utveckla en förståelse för om eller hur den undervisning som 

förordas i Matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad måluppfyllelse för SUM-

elever? 

Följande frågeställningar kommer därför att användas i studien: 

 Vilken matematikundervisning förordas i Matematiklyftet? 

 Vilka faktorer är betydelsefulla för ökad måluppfyllelse i matematik? 

 Hur möter den förordade undervisningen SUM-elevernas särskilda 

utbildningsbehov i matematik?       
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3  Studiens teoretiska ramverk 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som tar sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet och dess syn på utveckling och lärande. Begreppet 

perspektiv kan användas för att beskriva det synsätt med vilket vi valt att se på 

forskningsområdet, hur det uppfattats och avgränsats. Perspektivvalet förser oss med 

teorier om verkligheten. Det är viktigt att ha i åtanke att teorierna inte utgör en exakt 

avbildning av verkligheten utan att de snarare representerar ett sätt att se på 

verkligheten. Teorierna utgör ett system av föreställningar och förklaringsmodeller som 

bidrar till att göra forskningsområdet mer begripligt och förser oss med  en verktygslåda 

av begrepp som kan användas för att beskriva och förstå det valda området  Ahlberg  

(2013). Begreppet teoretiskt ramverk är en metafor för de begränsningar som det 

sociokulturella perspektivet bidrar med och som skapar struktur i studien.  

Genom att betrakta forskningsområdet ur ett sociokulturellt perspektiv utrustas vi med 

en verktygslåda med teorier och begrepp kopplade till utveckling och lärande i 

matematik. Perspektiv har under de senaste årtiondena fått ett stort genomslag i 

pedagogisk och specialpedagogisk forskning och Ahlberg (2013) och Magne (1998) har 

exempelvis tankar om att orsaker till matematiksvårigheter bör sökas i det 

sociokulturella planet. Det sociokulturella perspektivet ger oss en  grundläggande syn 

på vad matematik är samt betydelsefulla aspekter om hur matematiken och matematiska 

kunskaper utvecklas och förs vidare.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

I detta avsnitt presenteras valda delar av det sociokulturella perspektivet som hjälper oss 

att bättre förstå utveckling och lärande i matematik. 

3.1.1 Matematiken- ett redskap för att förstå och beskriva vår omvärld 

Inom det sociokulturella perspektivet betraktas matematiken som ett sociokulturellt 

redskap. Begreppet redskap är centralt och anses vara en viktig komponent i 

kunskapsbildningen. Redskap används för att benämna de resurser, språkliga och 

fysiska som vi människor skapat och använder för att förstå och samspela med 

omvärlden. De språkliga resurserna anses särskilt viktiga och innefattar i detta fall vårt 

matematiska språk, våra tecken och siffersymboler som används i syfte att förstå, 

förklara och representera världen och våra erfarenheter. De bär med sig de 

generaliserade begrepp som utgör det som kallas kunskap. Utveckling och lärande anses 

vara beroende av de redskap eleven får tillgång till, tar till sig, behärskar och använder 

(Boaler, 2011; Smidt, 2010 och Säljö, 2014). 

Redskapen förfinas och utvecklas ständigt. Utvecklingen kännetecknas av en ökad grad 

av abstraktion där praktiska och konkreta erfarenheter abstraheras och representeras av 

abstrakta och formella symboler och formler (Säljö, 2014). Exempelvis kan den 

praktiska erfarenheten av två konkreta föremål representeras av den abstrakta 

siffersymbolen 2. En allt för hög grad av abstraktion anses kunna vara en 

grundläggande orsak till svårigheter speciellt om kopplingen till det konkreta och 

praktiska blir allt för svag eller obefintlig (Säljö, 2014; Vygotsky, 2001). Svårigheter att 

använda och förstå skriftligt språk, tecken och symboler kan bero på att 

abstraktionsnivån är för hög. Det skriftliga språket, tecken- och symbolanvändningen 

befinner sig på en högre utvecklingsplan och kan därför vara svårare att utveckla och 
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vara mindre utvecklat än elevernas muntliga språk då det muntliga språket har en lägre 

grad av abstraktion (Vygotsky, 2001). 

Det är även viktigt att skilja på utvecklingen av vardagliga begrepp och vetenskapliga 

begrepp då de har fundamentalt olika utvecklingsvägar (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 

2010; Smidt, 2010; Vygotsky, 1978; Vygotskij, 2001). Individen kommer i kontakt med 

och utvecklar de spontana vardagliga begreppen genom användningen i konkreta 

sammanhang och de är förbundna med personliga erfarenheter. De vetenskapliga 

begreppen, till vilka de matematiska begreppen räknas, introduceras först formellt och 

definitionsmässigt. Förståelsen för de vetenskapliga begreppen utvecklas sedan genom 

att de används och genom att de relateras till de spontana begreppen. Dock krävs det att 

den spontana begreppsanvändningen har utvecklats till en viss nivå för att det ska vara 

möjligt för individen att tillägna sig de vetenskapliga begreppen. De vetenskapliga 

begreppen kännetecknas av en viss systematik och struktur till skillnad från de 

vardagliga vilket är viktigt att beakta (Vygotskij, 2001). 

Genom att betrakta matematiken som ett sociokulturellt redskap skapas i denna studie 

en förståelse för utveckling och lärande i matematik och en förståelse för eventuella 

svårigheter kopplade till matematiken. 

3.1.2 Lärande genom deltagande och samspel i sociala och kulturella sammanhang 

och praktiker 

Detta arbete fokuserar på  hur den förespråkade undervisningen möter SUM-elevernas 

behov och skapar möjligheter till aktivt deltagande och samspel i undervisningen. Enligt 

det sociokulturella perspektivet utvecklar eleverna kunskap om redskapen genom aktivt 

deltagande och samspel i undervisningen och anses därför vara av stor vikt för elevens 

utveckling och lärande. I skola och undervisning används ständigt redskap, som 

matematiska begrepp, siffersymboler och tecken för att kommunicera och beteckna 

omvärlden och målet är att göra eleverna förtrogna med de sociala och kulturella 

redskap som används. (Ahlberg, 2013; Smidt, 2010; Säljö, 2014). Genom att delta aktivt 

i undervisningen och kommunicera med lärare och andra elever kan eleven bli 

medveten om hur omvärlden kommuniceras och betecknas genom språkliga utsagor och 

ord samt hur skriftspråk, tecken och symboler kan användas för att beteckna och 

kodifiera omvärlden på ett flexibelt sätt. (Smidt, 2010; Säljö, 2014). I 

samspelssituationen har eleven möjlighet att ta till sig, appropriera kunskaper från andra 

deltagare med större kunskaper. Appropriering kan ses som en gradvis process där 

eleven först bekantar sig med redskapet, lär sig hur det kan användas och slutligen lär 

sig behärska och använda det som en egen resurs. Elever anses ständigt appropriera nya 

redskap med stöd i tidigare erfarenheter och kunskaper. (Säljö, 2014) 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet närmaste utvecklingszon vilket 

beskrivs som den zon där eleven i samspel och kommunikation med någon annan kan 

lära sig, utveckla sina kunskaper eller skapa struktur och mönster i de redskap som 

redan behärskas. Utvecklingszonen ligger utanför den egna kunskapsnivån och för att nå 

nästa nivå behöver eleven stimulans och stöttning från omgivningen. Läraren har i 

undervisningssituationen ett stort ansvar att uppmärksamma elevens utvecklingszon och 

organisera lärmiljön så att det skapas förutsättningar för eleven att delta och samspela 

med lärare och andra elever. (Smidt, 2010; Stensmo, 2007; Säljö, 2014; Vygotsky, 

1978). 
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3.2 Sammanfattning av studiens teoretiska ramverk 

Studiens teoretiska perspektiv fungerar som en teoretisk utgångspunkt. Genom att 

betrakta forskningsområdet med sociokulturella glasögon synliggörs betydelsefulla 

faktorer för elevers matematiska utveckling och lärande. Utveckling och lärande i 

matematik anses vara beroende av den matematik eleverna får tillgång till, tar till sig, lär 

sig behärska och använda (Boaler, 2011; Smidt, 2010; Säljö, 2014). För att uppnå 

studiens syfte och besvara frågeställningarna är det med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet av intresse att studera faktorer kopplade till 

undervisningens form och innehåll, samspel och kommunikation, olika 

representationsformer och abstraktionsnivåer samt stimulans, stöttning och vägledning 

av en kunnig lärare. Dessa faktorer bör kunna ge en bild av vilken matematik eleverna 

får tillgång till, hur de ska få till gång till den samt hur de ska lära sig behärska och 

använda matematiken i undervisningen som förordas i Matematiklyftet. Dessa faktorer 

kommer därför att användas som utgångspunkter i studien tillsammans med studiens 

syfte och frågeställningar.   
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4 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av Matematiklyftets uppkomst och 

genomförande. Därefter presenteras taluppfattning eftersom modulen ”Taluppfattning 

och tals användning”  är den modul i Matematiklyftet som studerats. Därpå följer ett 

avsnitt om det komplexa och mångdimensionella forskningsområdet 

matematiksvårigheter. Slutligen redovisas vad som, enligt forskning, framställs som 

betydelsefulla undervisningsfaktorer för SUM-elever.  

4.1 Matematiklyftet 

 Matematiklyftet är ett resultat av Regeringens beslut (1:44) att låta Skolverket ansvara 

för genomförandet av en nationell didaktisk fortbildning för lärare som undervisar i 

matematik. Till grund för beslutet låg det faktum att nationella och internationella 

utvärderingar visat att svenska elevers resultat i ämnet matematik blivit allt sämre sedan 

slutet av 1990-talet. En anledning till detta ansågs vara förändringar i undervisningen 

där den lärarledda undervisningen i allt större utsträckning ersatts av enskilt räknande i 

läroboken (Regeringen, 2012-03-29). 

I Matematiklyftet får matematiklärare tillsammans med andra kollegor under 

handledning ta del av och arbeta med det omfattande material och uppgifter som ingår i 

lyftet. Materialet syftar till att genom exemplets makt beskriva bra undervisning och 

lyfta fram betydelsefulla faktorer. Materialet är uppdelat stadievis i moduler efter 

matematiskt innehåll och består huvudsakligen av olika texter baserade på kurs- och 

ämnesplaner, forskning om lärande och undervisning i matematik samt analyser av 

svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar. Texterna i 

modulerna är även indelade i en obligatorisk och en frivillig fördjupningsdel 

(Skolverket, 2016-03-15).  

I denna studie har vi valt att fokusera på textmaterialet som ingår i modulen 

Taluppfattning och tals användning för årskurs 1-3. Detta på grund av att taluppfattning 

anses vara en av de mest grundläggande delarna av matematiken och anses ha stor 

betydelse för elevernas förståelse av matematik och därmed den matematiska 

utvecklingen. (Ahlberg, 2001; Anghileri, 2006; Butterworth & Yeo, 2010; Emanuelsson 

& Emanuelsson, 1997; Reys m.fl., 1995; 1995b). 

4.2 Taluppfattning 

Taluppfattning betraktas som ett grundläggande huvudområde inom matematik (Magne, 

1998). Området är högt värderat och det anses vara av stor vikt att eleverna tidigt får 

möjlighet att utveckla en god taluppfattning för att bli framgångsrika i ämnet 

matematik. I engelsk litteratur används termen number sense (Anghileri, 2006; 

Butterworth & Yeo, 2010; Emanuelsson & Emanuelsson, 1997; Reys m.fl., 1995; 

1995b). 

Taluppfattning är ingen avgränsad kunskap som antingen behärskas eller inte, det är ett 

flerdimensionellt och komplext område (Magne, 1998). Grundläggande i utvecklingen 

av en god taluppfattning är förståelsen för räkning (Ahlberg, 2001; Anghileri, 2006). 

Förståelsen för räkning bygger enligt Gelman och Gallistel (1983) på fem fundamentala 

principer; abstraktionsprincipen, ett till ett-principen, principen om godtycklig ordning, 

principen om bestämda räkneord och antalsprincipen eller kardinalsprincipen. Dessa 



  

 

7 

utvecklar barn succesivt kunskap om med stigande ålder och för att förstå idén med 

räkning måste barn ha utvecklat förståelse för alla fem principerna. Den första 

principen, abstraktionsprincipen innebär att antalet element i samtliga mängder av väl 

avgränsade föremål kan räknas. Den andra principen, ett till ett-principen, föreskriver att 

en jämförelse av antalet föremål i två olika mängder kan ske genom att ett föremål i den 

ena mängden bildar par med ett föremål i den andra mängden. Den tredje principen, 

principen om godtycklig ordning säger att antalet föremål i en mängd inte är beroende 

av i vilken ordning uppräkningen sker eller hur föremålen är grupperade. Den fjärde 

principen, principen om bestämda räkneord fastställer att räkneorden har en bestämd 

ordning och ska paras ihop med ett enda föremål när antalet i en mängd ska räknas. 

Varje räkneord följs av ett bestämt annat räkneord. Den sista och femte principen, 

antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen innebär att vid uppräkning, där ett föremål 

paras ihop med ett räkneord, anger det sist nämnda räkneordet antalet föremål i 

mängden (Ahlberg, 2001). 

En god taluppfattning innefattar flera aspekter. Emanuelsson och Emanuelsson (1997) 

och Reys m.fl. (1995) lyfter fram sex inbördes beroende aspekt; förståelsen av tals 

betydelse och storlek, förståelse av ekvivalenta uttryck och representationer av tal, 

förståelse av operationers innebörd och funktion, förståelse och användning av 

ekvivalenta uttryck samt strategier för beräkning och antalsbestämning samt 

referenspunkter vid mätning. Dessa aspekter ger tillsammans en överskådlig bild av vad 

en god taluppfattning kan innebära. I  förståelse av tals betydelse och storlek avses 

förståelsen för positionssystemet med basen 10 och platsvärde. Aspekten rymmer även 

förståelsen för relationen inom och mellan tal, heltal, decimaltal och bråktal samt 

allmänna och vedertagna referenspunkter och förmågan att jämföra tals storlek när de är 

uttryckta i samma representationsform. Förståelse av ekvivalenta uttryck och 

representationer av tal innefattar förståelsen för att tal kan uttryckas och representeras 

på flera sätt samt förmågan att kunna identifiera och uttrycka tal på olika sätt. 

Förståelsen bidrar även till en förmåga att kunna arbeta med tal på ett varierat sätt, att 

kunna dela upp och sätta samman tal för att kunna skapa flera uttryck och enklare kunna 

genomföra beräkningar. Förståelse av operationers innebörd och funktion. Denna 

förståelse gäller både i allmänhet och i relationer till en särskild mängd. Förståelsen 

innefattar även rimlighetsbedömning. Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck 

rymmer en förståelse för och förmågan att kunna skriva om ekvivalenta uttryck. Att 

kunna bedöma, ompröva och effektivisera beräkningar samt inkludera användningen av 

aritmetiska egenskaper såsom likheter och räknelagar (kommutativa-, associativa-, 

distributiva lagen). Strategier för beräkning och antalsbestämning innefattar 

förståelserna i de tidigare aspekterna och förmågan att kunna formulera och tillämpa 

lösningsprocesser i en given situation. Referenspunkter vid mätning innefattas även 

denna av förståelsen av de tidigare aspekterna och förmågan att formulera och sätta 

igång en lösningsprocess men kräver kunskap om standardiserade och icke 

standardiserade måttreferenser (Reys m.fl., 1995; Emanuelsson & Emanuelsson, 1997).  

En god taluppfattning kan även definieras som en intuitiv känsla och förståelse för tal 

och operationer med tal (Anghileri, 2006; Butterwoth & Yeo, 2010; Reys & Reys, 

1995; Reys m.fl.,1995). Enligt Reys & Reys (1995) och Reys m.fl. (1995) ser elever 

med en god taluppfattning tal som meningsfulla helheter och operationer med tal och 

resultat ses som betydelsefulla och meningsfulla. Elever med en god taluppfattning 

karaktäriseras enligt Anghileri (2006) av deras förmåga att koppla nya erfarenheter till 

tidigare och deras förmåga att generalisera tidigare erfarenheter av mönster och 

procedurer.  
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Taluppfattning är som nämnt ett mångdimensionellt område som är svårt att definiera 

men avsnittet ovan ger en bild av vad en god taluppfattning kan innebära. I studien 

används de sex aspekter Emanuelsson och Emanuelsson (1997) och Reys m.fl. (1995) 

presenterar som definition av taluppfattning. Aspekterna skapar en översiktlig bild och 

bidrar till en förståelse för vilka kunskaper eleverna bör utveckla för en god 

taluppfattning. De sex olika aspekterna är även i linje med läroplanens matematiska 

innehåll (Skolverket, 2011).  

4.3 Matematiksvårigheter- faktum eller konstruktion? 

Forskning om matematiksvårigheter är ett komplext och mångdimensionellt område där 

det inte finns någon enkelt svar till vad svårigheterna beror på (Sjöberg, 2006). 

Forskningen dominerades länge av ett kategoriskt perspektiv där eleven betraktades 

som en elev med svårigheter och orsakerna till svårigheterna söktes inom eleven 

(Sjöberg, 2004). Det har dock visat sig att det är svårt att påvisa enbart en 

bakomliggande orsak till svårigheter i matematik (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 

2006). Som exempel kan svårigheter att förstå enkla talbegrepp, lära talfakta och 

procedurer bero på en avsaknad av en intuitiv känsla för tal likväl som på bristande 

stimulans och undervisning (Lundberg & Sterner, 2009). Det är viktigt att se på elevens 

hela situation och använda ett relationellt perspektiv där eleven inte ses som bärare av 

svårigheter utan problematiken uppstår i mötet med miljön. Eleven betraktas som en 

elev i svårigheter. Detta innebär att det är miljön som skall anpassas och ändras utifrån 

elevens förutsättningar och inte eleven som ska anpassas eller ändras till miljöns 

förutsättningar (Jess, Skott & Hansen, 2011). 

Svårigheter med tal och räkning såsom att lära talfakta, att snabbt hämta talfakta ur 

minnet samt att utföra räkneoperationer definierar Lundberg och Sterner (2009) som 

räknesvårigheter. De anser att det är viktigt att skilja på räknesvårigheter och det mer 

övergripande begreppet matematiksvårigheter som de menar innebär svårigheter inom 

hela det matematiska området och att nå alla läroplanens mål i matematik. 

Stora svårigheter inom specifika områden tenderar att leda till svårigheter inom 

matematikens alla områden och att eleven generellt presterar väldigt ojämnt (Adler, 

2001). Svårigheter som i grund och botten rör hela det matematiska fältet leder ofta till 

en jämn prestationsnivå och eleven är vanligtvis i behov av långsammare 

undervisningstempo, anpassat undervisningsmaterial och längre tid för inlärning (Adler, 

2001; Adler, 2003; Lunde, 2011). 

Svårigheter att lära nya ord, begrepp och symboler kan bero på läs- och 

skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter kan orsaka problem vid textuppgifter. Trots 

en god taluppfattning och beräkningsförmåga riskerar eleven att få svårigheter på grund 

av en bristande förmåga att avkoda texter och förstå dess innehåll. (Lundberg & Sterner, 

2009) 

Svårigheter att förstå och kunna skilja på tal, siffror och abstrakta symboler kan bero på 

medicinska och neurologiska samt kognitiva faktorer (Lunde, 2011). Matematiken är 

komplicerad och det krävs att olika delar av hjärnan samspelar. Redan vid enklare 

räkneoperationer måste eleven minnas flera saker och det finns forskning som visar på 

ett tydligt samband mellan bristande minnesfunktioner och matematiksvårigheter 

(Lundberg & Sterner, 2009). Bristande minnesförmåga, tankestrategier och perception 

kan även bero på störningar i en eller flera grundläggande psykologiska processer. 
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Elever med kognitiva svårigheter saknar ofta insikt om de kunskaper, strategier, resurser 

och automatiserade färdigheter som krävs för att lösa en matematisk uppgift (Lunde, 

2011). 

Undervisningens form och innehåll kan ha en avgörande betydelse för om eleven 

hamnar i matematiksvårigheter eller inte eftersom bristfällig undervisning eller olämplig 

pedagogik kan vara en orsak till matematiksvårigheter (Jess m.fl., 2011; Sjöberg, 2006). 

Exempelvis kan en orsak vara att abstraktionsnivån läggs på en för hög nivå och 

införandet av formella symboler som siffror sker alltför tidigt så att eleven inte ges 

tillräckligt med tid för att tillägna sig den grundläggande begreppsförståelsen (Malmer, 

2002).  Långa arbetspass kan dock leda till att eleverna inte orkar tillgodogöra sig 

undervisningstiden vilket kan orsaka var svårigheter då eleverna måste arbeta aktivt 

med matematiken för att stärka sina möjligheten att lyckas (Ahlberg, 2013; Lundberg & 

Sterner, 2009, Malmer, 2002; Sjöberg, 2006). Sjöberg (2006) menar dessutom att det 

knappast finns några metoder som kan hjälpa elever i matematiksvårigheter om inte 

elevernas aktivitetsnivå i ämnet höjs. Stora undervisningsgrupper kan leda till bristande 

arbetsro och koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur kan vara ytterligare skäl till 

matematiksvårigheter (Ahlberg, 2013; Malmer, 2002). Storleken på 

undervisningsgruppen påverkar även den språkliga användningen och 

kommunikationsmönstren negativt, eftersom stora elevgrupper ger andra förutsättningar 

för kommunikation, vilket även utgör en risk (Sjöberg, 2006). Språket utgör grunden i 

all inlärning och i den grundläggande begreppsbildningen riskerar elever som inte har 

ett väl utvecklat språk att hamna i svårigheter (Ahlberg, 2013; Malmer, 2002). Den 

språkliga förmågan påverkar även förmågan att förstå tal, siffror och andra matematiska 

symboler (Adler, 2007). 

Elevens intresse och motivation kan i många fall kompensera för eventuella svårigheter 

(Ahlberg, 2013). Brist på självförtroende och ängslan påverkar lärandet i negativ 

riktning. En hög motivation, en villighet att ta risker och en förmåga att inte ge upp 

påverkar lärandet i positiv riktning och det är betydelsefullt om eleven har en tilltro till 

den egna förmågan. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns en balans 

mellan krav och elevens förmåga samt mellan struktur och variation i undervisningen så 

att inte eleven förlorar tilltron på sin förmåga (Ahlberg, 2013). 

4.3.1 Sammanfattning- Matematiksvårigheter 

Magne (1998) ställer frågan om matematiksvårigheter är ett faktum eller en 

konstruktion? Som framgått av avsnittet ovan kan det finnas en rad olika 

bakomliggande orsaker till matematiksvårigheter. Forskning har som nämnts länge 

dominerats av ett kategoriskt perspektiv där orsakerna till matematiksvårigheterna har 

sökts inom eleven (Sjöberg, 2004). Området är väldigt komplext och mångfasetterat och 

det går sällan eller aldrig att påvisa en ensam bakomliggande orsak till att en elev 

hamnar i matematiksvårigheter. (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). Ett 

relationellt perspektiv är lämpligt då sociala och kulturella faktorer, undervisningens 

form och innehåll samt de förväntningar eleven möter kan få avgörande betydelse för 

om eleverna hamnar i svårigheter eller inte (Jess m.fl., 2011). En del elever lyckas i 

matematik oavsett undervisnings form och innehåll, men för elever i svårigheter eller 

för elever som riskerar att hamna i svårigheter är olika faktorer i undervisningen av stor 

betydelse (Griffin. 2007). På grund av komplexiteten kring matematiksvårigheter har vi 

i studien valt att använda Magnes (1998) definition av SUM- elever för de elever som 
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av någon anledning befinner sig i matematiksvårigheter och därmed har särskilda 

utbildningsbehov i matematik. 

4.4 Viktiga undervisningsfaktorer för SUM-elever 

Avsnittet ovan synliggör att det kan finnas flera olika orsaker till särskilda 

utbildningsbehov i matematik. Svårigheter är ofta sammanvävda i ett komplext nätverk 

där olika aspekter påverkar och förstärker varandra (Ahlberg, 2013). Av den 

anledningen går det inte att ge ett enkelt råd om vad som är bra undervisning för SUM-

elever (Jess m.fl., 2011). Lärande involverar åtskilliga aspekter som samtidigt måste 

beaktas för att det ska vara möjligt att ge eleven det stöd som krävs i det enskilda fallet 

enligt Ahlberg (2013). Det är således inte enbart undervisningen och elevernas skilda 

förutsättningar att lära som avgör hur elevens skolsituation gestaltar sig. Det handlar 

också om skolan som institution och social praktik, ämnenas karaktär, motivation och 

intresse samt relationer till skolkamrater (Ahlberg, 2013). Chinn (2012) och Lunde 

(2011) påpekar att varje svårighet måste betraktas individuellt och att det inte finns 

några universella undervisningsmetoder som fungerar för alla elever. Flertalet forskare 

redogör dock för en mängd olika tankar om undervisningsfaktorer som har positiv 

effekt på elevernas utveckling och lärande i matematik (Ahlberg, 2001; Butterworth & 

Yeo, 2010; Griffin, 2007; Hodgen & Wiliam, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; 

McIntosh, 2008; Reys & Reys, 1995).  

Nedan presenteras några grundläggande faktorer, som sinsemellan är beroende av 

varandra i lärandesituationen och dessutom är väldigt svåra att särskilja från varandra. 

Vi har valt att utgå från läraren eftersom det är läraren som främst ansvarar för 

undervisningen och sedan följer ett antal viktiga undervisningsfaktorer. 

4.4.1 Läraren 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet behöver eleven stimulans och 

stöttning från omgivningen genom för att lära och utvecklas (Vygotsky, 1978). Läraren 

anses ha en nyckelroll i elevernas utveckling och lärande (Lundberg & Sterner, 2009). 

För att skapa optimala möjligheter till lärande och utveckling bör eleven ges möjlighet 

till aktivt deltagande i undervisningen. För att skapa dessa möjligheter bör läraren ha 

goda matematiska kunskaper, didaktisk medvetenhet och förståelse för hur människor 

lär. Teorier och kunskap om lärande kan peka ut vägar och ge läraren verktyg för att 

förebygga svårigheter och bistå elever som är i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2001; 

Lundberg & Sterner, 2009). 

4.4.1.1 Lärarens kunskap om viktiga matematiska områden  

Litteraturgenomgången visar på tre områden som anses särskilt kritiska i utvecklingen 

av en god taluppfattning. Det är förmågan att förstå tals helhet och delar, förmågan att 

förstå symbolerna samt förmågan att se och förstå samband, mönster och följa logiska 

resonemang. (Anghileri, 2006; Butterwoth & Yeo, 2010; Griffin, 2007; Lundberg & 

Sterner, 2009; Lunde, 2011) 

För att utveckla en god taluppfattning är det nödvändigt att undervisningen är noggrant 

planerad av läraren (Reys och Reys, 1995). Undervisning och allt lärande i matematik 

borde genomsyras av att ge mening åt situationer med kvantitativa beskrivningar, att 

relatera tal till sammanhang och att undersöka vad som händer när man manipulerar 

med tal. SUM-eleverna behöver möta uppgifter som berör och engagerar dem, uppgifter 
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som de kan relatera till och uppfattar som relevanta (Lundberg & Sterner, 2009). Det är 

viktigt att eleverna involveras i målinriktade aktiviteter som kräver att de tänker på tal, 

samband och kopplingar, först då uppmärksammas och uppskattas taluppfattningen 

(Reys & Reys, 1995). 

Magne (1998) jämför taluppfattningen med ett pussel. Han lyfter att eleverna med tiden 

upptäcker bit efter bit men att synen på varje bit, varje tal till en början är starkt 

situationsbunden. Lyckas inte eleven frigöra sig från situationen och koppla samman 

olika bitar riskerar de att betraktas som skilda processer och matematiken upplevs som 

väldigt svår (Anghileri, 2006). Svårigheter uppstår om eleverna inte kan laborera med 

tal och delar av tal på ett flexibelt sätt i tankarna. (Sahlin, 1997). Tidigt kan eleverna 

stimuleras och uppmuntras att lägga märke till hur olika bitar, olika tal kan kopplas 

samman och användas. (Anghileri, 2006; Magne, 1998).  Med träning och erfarenhet 

utvecklas en allt större medvetenhet om tal och om hur nya kunskapsbitar kan kopplas 

till gamla (Anghileri, 2006). Enligt Magne (1998) är taluppfattningen kaotisk, 

pusselbitar saknas eller så kan de varieras på olika sätt efter den tillfälliga situationen. 

Förståelsen för samband och kopplingar anses vara av stor betydelse (Anghileri, 2006).  

4.4.1.2 Lärarens kunskap om svårigheter och missuppfattningar 

För att kunna förebygga och åtgärda vanliga svårigheter och missuppfattningar behöver 

läraren ha goda kunskaper om dem (Chinn, 2011; Lundberg & Sterner, 2009). McIntosh 

(2008) påtalar ett antal svårigheter kopplade till antalskonservation, räkneord och antal, 

positionssystemet, tal i bråk- och decimalform samt uppskattning och 

överslagsberäkning. Lunde (2011) rekommenderar att läraren kan hjälpa elever med ett 

dåligt utvecklat språk och elever med lässvårigheter som riskerar att få problem med 

textuppgifter i matematik genom att använda illustrationer istället för text, enklare 

ordval och genom att ge muntligt stöd när så krävs.  

För att identifiera elevernas starka och svaga sidor är det nödvändigt att läraren 

kontinuerligt kartlägger elevernas kunskaper för att därefter kunna anpassa 

undervisningen så att eleverna utmanas efter deras individuella behov (Lundberg & 

Sterner, 2009; Lunde, 2011). Läraren måste försäkra sig om att eleven tränar på det som 

den behöver träna på samt att eleven får tillräckligt med tid och träning för att 

tillgodogöra sig grundläggande talförståelse, förståelse för talsystemet och 

grundläggande begrepp (Butterworth & Yeo, 2010). 

4.4.2 Undervisning 

I litteraturen betonas vikten av att undervisningen är evidensbaserad och bygger på 

vetenskaplig metodik och beprövad erfarenhet (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 

2011). Undervisningen bör utgå från elevernas nivå och följa en naturlig progression 

och begreppsutveckling (Griffin, 2007). Undervisningen bör struktureras i väldigt små, 

progressiva steg och vara intensiv och cyklisk och Butterworth och Yeo (2010) och 

Lundberg och Sterner (2009) betonar vikten av att regelbundet återkoppla, visa på 

samband och repetera. Vanligtvis måste läraren återvända och träna på varje steg flera 

gånger innan eleven behärskar momentet (Butterworth & Yeo, 2010). Genom en väl 

strukturerad undervisning synliggörs meningen med olika beräkningar och eleverna ges 

möjlighet att utveckla en förståelse för viktiga mönster, samband och relationer mellan 

tal och olika operationer (Reys & Reys, 1995). Lärande gynnas av förståelsen och 

användningen av olika strategier som baseras på mönster, samband och relationer 

(Chinn, 2012). SUM-elever är beroende av och förlitar sig på regelbundenhet,  därför 
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kan oregelbundenhet inom matematiken förhindra generalisering. I undervisningen 

måste SUM-eleverna medvetandegöras om oregelbundenheter till exempel att 

kommutativa lagen enbart gäller för addition och multiplikation och få hjälp att hantera 

dem (Chinn, 2012).  

Under senare år har formativ bedömning, bedömning för lärande, lyfts fram som ett 

effektivt redskap för att utveckla såväl undervisning som lärande för att förbättra 

elevernas kunskaper samt hjälpa eleverna att nå målen (Björklund Boistrup, 2011; 

Boaler, 2011; Hodgen & Wiliam, 2011). Hodgen och Wiliam (2011) anser att läraren 

inför varje arbetsområde har en skyldighet att tydligt förklara det centrala innehållet och 

kunskapskraven så att eleverna förstår dem. Bedömningen bör ske kontinuerligt och det 

ska framgå var eleverna befinner på vägen mot framgång samt att bedömningen bör ge 

tydliga råd om hur eleverna kan bli mer framgångsrika (Boaler, 2011; Hodgen & 

Wiliam, 2011). Enligt Griffin (2007) bör eleverna använda strategier som de är 

förtrogna med men läraren skall utmana dem att använda andra metoder för att bli mer 

framgångsrika. Björklund Boistrup (2011) och Hodgen och Wiliam (2011) menar även 

att bedömningen blir formativ först när informationen används för att förändra och 

anpassa undervisningen i syfte att möta elevernas lärandebehov.  

4.4.2.1 Olika matematiska representationer  

För elever med inlärningssvårigheter är det extra betydelsefullt att undervisningen 

kopplar ihop elevernas konkreta och informella kunskaper i matematik med den 

abstrakta och formella matematiken (Lundberg & Sterner, 2009; McIntosh, 2008). 

Griffin (2007) lyfter särskilt fram betydelsen av att eleverna utvecklar en förståelse för 

de olika sätt matematiken kan representeras och kopplingarna dem emellan. Lunde 

(2011) och McIntosh (2008) menar att SUM-elever ofta har bristande kopplingar mellan 

talförståelse och representationer av tal, till exempel kopplingar mellan räkneord och 

siffersymbolerna. Griffin (2007) delar in matematiken i tre olika sfärer: World of Real 

Quantities, World of counting Numbers och World of Formal Symbols. World of Real 

Quantities representerar den konkreta delen, den verkliga världen. World of Counting 

Numbers representerar det talade språket och Worlds of Formal Symbols som 

representerar det abstrakta skriftliga och formella symbolspråket. Den matematiska 

förmågan är beroende av hur väl utvecklade de olika sfärerna är och kopplingarna dem 

emellan. Om den konkreta och den muntliga världen är dåligt utvecklade och om den 

tredje världen inte kopplas till dem kan de formella symbolerna framstå som och förbli 

mystiska och utan mening. Sfären World of Counting Numbers anses vara extra 

betydelsefull enligt Griffin (2007) som starkt betonar vikten av kommunikation och 

samtal. Det är viktigt att börja undervisningen i den verkliga världen med verkliga 

kvantiteter, där matematiska begrepp presenteras med hjälp av konkreta objekt från 

elevernas erfarenhetsvärld (Butterworth & Yeo, 2012; Chinn, 2011; Griffin, 2007; 

Lundberg & Sterner, 2009; Magne, 1998). Presenteras tal i en realistisk miljö skapas 

förståelse och mening enligt Anghileri (2006). Griffin (2007) betonar vikten av att 

eleverna får sätta ord på sina matematiska upplevelser från den verkliga världen. Den 

muntliga aspekten kan vara den mest betydelsefulla i undervisningen för SUM-elever 

och elever som inte har tillräckliga erfarenheter av att undersöka verkliga kvantiteter 

och att använda räkneprinciper och räkneord (Lundberg & Sterner, 2009). Anghileri 

(2006) menar att eleverna som små lär sig isolerade fakta om tal genom att titta, lyssna 

och imitera. Det formella symbolspråket bör introduceras gradvis och systematiskt 

(Griffin, 2007; Hodgen & Wiliam, 2011; Lundberg & Sterner, 2009). Introduceras 
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symbolspråket för tidigt och eleverna utför rutinmässiga uppgifter med symboler som 

de saknar förståelse för kan det ha en blockerande effekt på utveckling (Sahlin, 2007). 

Läraren har en viktig uppgift att i valet av aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer 

förmedla till eleverna att det är viktigare att förstå och se meningen med den matematik 

som undervisas än att bara kunna regler och procedurer (Reys & Reys, 1995). Siffror 

och tal är väldigt abstrakta och därför underlättas inlärningen om laborativt material 

används för att förtydliga. Det laborativa materialet hjälper eleverna att tänka samtidigt 

som det främjar den viktiga grundläggande förståelsen. Eleverna är även hjälpta av att 

rita och använda enkla bilder och figurer (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & 

Sterner, 2009). 

Genom att använda olika redskap som gynnar det matematiska tänkandet kan 

undervisningen bli mer lustfylld, meningsfull och inspirerande (Lundberg & Sterner, 

2009). Eleverna bör därför rita, skriva, arbeta med teknisk utrustning och laborativt 

material samt leka eller spela spel med tydliga kunskapsmål. Tävlingsinslaget bidrar till 

en mer positiv syn på siffror och tal. En del elever föredrar samma material, lekar och 

övningar medan andra vill ha variation (Ahlberg, 2001; Butterworth & Yeo, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2009). 

4.4.2.2 Undersökande och upptäckande arbetssätt 

Det anses vara av avgörande betydelse för SUM-elevernas utvecklig att de får ägna sig 

åt utforskande och upptäckande aktiviteter. Genom de utforskande och upptäckande 

elementen kan de utveckla en förståelse för samband och hur matematiken kan 

användas utanför skolan och förankra den i vardagliga livssituationer (Lundberg & 

Sterner, 2009; Lunde, 2011). Lunde (2011) lyfter fram att SUM-elever har mycket svårt 

att överföra och tillämpa kunskaper i andra sammanhang och därför kan exempelvis 

utforskande och upptäckande aktiviteter som problemlösning vara svårt eftersom 

lösningsstrategierna inte är givna på förhand. 

4.4.2.3 Lärarledd, strukturerad och explicit undervisning 

SUM-eleverna är i behov av en mer direkt, explicit och lärarledd undervisning, speciellt 

om de har erfarenheter av nederlag (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011). 

Elevernas egna bidrag bör inte utgöra grundstenar i undervisningen, lärprocessen bör 

inte överlåtas till eleverna (Lunde, 2011). Istället bör undervisningen vara explicit och 

läraren bör modellera uppgifter och ge regelbunden vägledning och återkoppling som 

snabbt korrigerar ineffektiva, felaktiga och förvirrande hypoteser. Annars riskerar 

eleverna att fastna i felaktiga kunskaper och strategier (Lundberg & Sterner, 2009). En-

till-en undervisning kan vara nödvändig för att SUM-eleverna ska kunna få omedelbar 

bekräftelse och återkoppling och därmed arbeta effektivare (Lundberg & Sterner, 2009). 

Aktiviteter med huvudräkning har mycket större effekt än skriftliga huvudräkningar när 

det gäller att utveckla elevernas känsla för tal. Det är inte ovanligt att elever har 

svårigheter att automatisera additions- och subtraktionstabellerna. Många elever saknar 

helt enkelt strategier för att beräkna snabbt och effektivt. Använder de metoden att 

räkna uppåt för addition och nedåt för subtraktion kan det leda till att eleven tappar bort 

sig eller att svaret är ett för lite eller ett för mycket eftersom eleven räknar in det tal man 

utgår ifrån (McIntosh, 2008). SUM-elever förfogar generellt över få strategier och de 

används på ett primitivt och icke åldersadekvat sätt. Det är då viktigt att de får möjlighet 
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att träna upp sina strategier genom att tillsammans med läraren och andra elever 

diskutera olika strategier och deras för- och nackdelar (Lunde, 2011). 

4.4.2.4 Samspel och kommunikation 

Butterworth och Yeo (2010) och Griffin (2007) betonar vikten av kommunikation och 

att eleverna ges rika möjligheter att utveckla sitt muntliga språk genom att muntligt 

beskriva sina handlingar och tankar. Hodgen och Wiliam (2011) framhåller vikten av att 

läraren ställer frågor som öppnar upp för klassrumsdialoger och lyfter diskussionerna 

till en högre nivå genom att lyssna på eleverna och uppmuntra dem att utveckla sina 

svar. Alla elever utvecklar sitt matematiska tänkande när de får tillfälle att samarbeta 

och samtala med varandra. Kommunikationen mellan SUM-elever och deras kamrater 

är en viktig del i inlärningen (Ahlberg, 2001; Hodgen & Wiliam, 2011; Sjöberg, 2006). 

4.4.3 Sammanfattning - Undervisning för SUM-elever 

Sammanfattningsvis går det inte att ge ett enkelt råd om vilken typ av undervisning som 

passar SUM-elever (Jess m.fl., 2011). De särskilda utbildningsbehoven bör betraktas 

individuellt då de det inte finns någon universell undervisningsmetod som fungerar för 

alla elever (Chinn, 2012; Lunde, 2011). Läraren anses ha en viktig roll som organisatör 

av undervisningen och lärarens kunskaper i matematikämnet, didaktiska kunnande och 

förståelse för hur människor lär är av avgörande betydelse (Ahlberg, 2001; Lundberg & 

Sterner, (2009). Det är viktigt att läraren har kunskap om vanliga svårigheter och 

missuppfattningar så att de kan förebyggas och identifieras (Chinn, 2011; Lundberg & 

Sterner, 2009). SUM-elevernas utveckling och lärande bör regelbundet följas upp och 

dokumenteras så att undervisningen kan behovs anpassas (Lundberg & Sterner, 2009; 

Lunde, 2011). Undervisningen bör vara strukturerad, cyklisk och ske i små progressiva 

steg (Butterworth & Yeo, 2010). Det är viktigt att undervisningen utgår ifrån det 

konkreta och att eleverna ges tid att utveckla grundläggande kunskaper genom att arbeta 

med laborativt och multisensoriskt material innan de mer abstrakta och formella 

nivåerna av matematiken förs in (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; 

McIntosh, 2008). Undervisningen bör även bestå av regelbunden återkoppling och 

repetition av tidigare inlärningsområden (Lundberg & Sterner, 2009). Utforskande 

arbetssätt där eleverna i samspel med andra får utveckla kunskaper förespråkas framför 

individuellt räknande i arbetsboken (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011). 

Elevernas egna bidrag bör inte utgöra grundstommen i undervisningen eftersom SUM-

elever är i behov av explicit och lärarledd undervisning där läraren först modellerar 

olika moment och beräkningsstrategier (Lundberg & Sterner; Lunde, 2011). SUM-

elever förfogar ofta över få och primitiva strategier och behöver undervisning för att 

utveckla mer avancerade och effektiva metoder (Lunde, 2011; McIntosh, 2008). Läraren 

har i uppgift att förse SUM-eleverna med en repertoar av strategier och tydligt förevisa 

samband, kopplingar och mönster samt hur den matematik som förevisas kan tillämpas i 

vardagliga situationer (Chinn, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Reys & 

Reys, 1995). SUM-elever har ofta svårigheter att generalisera, överföra och tillämpa 

matematiska kunskaper. De behöver få erfara hur de matematiska kunskaperna kan 

tillämpas utanför matematikklassrummet i vardagliga situationer för att de ska utveckla 

glädje och engagemang för matematiken (Butterworth & Yeo, 2012; Chinn, 2011; 

Griffin, 2007, Lundberg & Sterner, 2009; Magne, 1998) . Flertalet forskare betonar att 

samspel och kommunikation har en avgörande betydelse för all inlärning av matematik 

(Ahlberg, 2001; Butterworth, 2010; Griffin, 2007; Hodgen & Wiliam, 2011; Sjöberg, 

2006).  



  

 

15 

5 Metod 

I följande kapitel beskrivs hur studien har genomförts. Den valda metoden, textanalys, 

presenteras och diskuteras. Vidare redogörs för val av empiri och genomförandet av 

studien. Avslutningsvis avhandlas forskningsetiska överväganden samt trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

5.1 Val av metod 

En studie styrs av dess syfte och valet av metod kan ses som ett försök att hitta en väg 

från frågan till svaret, från brist på kunskap till kunskap (Ahrne & Svensson, 2015; 

Patton, 2003). Metodvalet i den här studien styrs av studiens syfte, att utveckla en 

förståelse för hur eller om den undervisning som förespråkas i Matematiklyftet skapar 

möjligheter till en ökad måluppfyllelse för SUM-elever. Den valda metoden ska hjälpa 

oss att besvara frågeställningarna: Vad framträder som bra undervisningen i 

Matematiklyftet? Vad framträder som betydelsefulla faktorer? samt Hur möter den 

förordade undervisningen SUM-elevernas särskilda utbildningsbehov i matematik? 

För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ textanalys av innehållet i 

Matematiklyftets material valts som metod. Det finns flera anledningar till varför det 

kan vara intressant att genomföra en textanalys. Enligt Boréus, (2015) och Säljö, (2014) 

är texter en viktig och central resurs för förmedling av kunskap. Texter har stort 

inflytande över skola och undervisning genom att de förmedlar rådande föreställningar, 

påverkar och bidrar de till att forma föreställningar om hur saker och ting är och borde 

vara (Boréus, 2015). Genom textanalys studeras därför viktiga faktorer som bygger upp 

våra föreställningar och förväntningar. Det är även viktigt att beakta att texter 

produceras och konsumeras i ett bestämt sammanhang som avgör hur de ska läsas och 

användas (Boréus, 2015). 

I Matematiklyftet ingår ett omfattande textmaterial som används som det huvudsakliga 

verktyget för kunskapsförmedlingen och det är det material som fortbildningsmodulerna 

utgår ifrån. Alternativa metoder hade till exempel varit intervju eller enkät med låg grad 

av struktur (Lantz, 1993; Trost, 2001) där det empiriska materialet utgjorts av svaren 

från lärare som deltagit i lyftet. Fördelen med intervju som metod hade, precis som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner, varit att studiens resultat grundat sig på 

flera personers tankar och erfarenheter till skillnad från textanalysen som grundar sig 

enbart på våra egna tolkningar. En intervju eller enkätstudie hade förmodligen även 

skapat en förståelse för lyftets inverkan i praktiken men informanternas svar hade med 

stor sannolikhet enbart grundats på innehållet i den obligatoriska delen av 

fortbildningsmaterialet. Vi har även ett intresse av att studera vad som framträder som 

bra undervisning och betydelsefulla faktorer i Matematiklyftets fördjupningsdel för att 

kunna identifiera eventuella skillnader i delarnas innehåll. För att studera innehållet i de 

båda delarna valdes därför textanalys, och vi har valt att genomföra en kvalitativ analys 

av materialets innehåll. Textanalys anses vara en flexibel metod för att studera vad det 

är som texter säger (White & Marsch, 2006). I vårt fall studerar vi vad texterna säger 

om undervisningen. I en textanalys beskrivs innehållet i texter genom att det först delas 

in i olika kategorier som sedan analyseras. Enligt Bergström och Boréus (2000) inleds 

en kvalitativ analys med att material samlas in och avgränsas. Därefter måste forskaren 

bestämma vad som ska sökas, vilka kategorier som ska användas och hur de ska 

dokumenteras. Patton (2003 s. 229) skriver “The key issue in selecting and making 

decisions about the appropriate unit of analysis is to decide what it is you want to be 
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able to say something about at the end of the study”. Rennstam & Wästerfors (2011) 

beskriver en liknande process som Bergström och Boréus (2000) där det rika kvalitativa 

materialet sorteras, reduceras och slutligen argumenteras för. Enligt Bergström och 

Boréus (2000) måste forskaren vara öppen för skapandet av andra kategorier under 

analysens gång.  

Denna studie fokuserar på att utveckla en förståelse för hur eller om den undervisning 

som rekommenderas i Matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad måluppfyllelse 

för SUM-elever? För att kunna uppnå studiens syfte behöver den undervisning som 

förespråkas i Matematiklyftet synliggöras för att sedan kunna utveckla en förståelse för 

dess möjlighet att leda till en ökad måluppfyllelse. Som utgångspunkt för textanalysen 

kommer de två första frågeställningarna: Vad framträder som bra undervisning i 

matematiklyftet? samt Vad framträder som betydelsefulla faktorer? att användas. 

Studiens teoretiska perspektiv förser arbetet med en rad faktorer som är betydelsefulla 

för elevernas utveckling och lärande. Med utgångspunkt i det teoretiska perspektivet 

kommer undervisningens form och innehåll, samspel och kommunikation, 

användningen av olika representationsformer och abstraktionsnivåer, samt stimulans, 

stöttning och vägledning av en kunnig lärare för elevernas lärande och utveckling 

studeras. 

 

5.2 Val av empiri 

På grund av att det fanns en yttre tidsram för studiens genomförande gjordes en 

avgränsning i det omfattande textmaterial som ingår i Matematiklyftet. Vi bestämde oss 

för att analysera textinnehållet i modulen ”Taluppfattning och tals användning årskurs 

1-3”. Modulen valdes av den anledningen att en god taluppfattning anses vara ett 

grundläggande område inom matematiken och av betydelse för framgång i matematik 

(Ahlberg, 2001). Matematiksvårigheter yttrar sig ofta som brister inom 

taluppfattningsområdet och bristerna är en vanlig orsak till matematiksvårigheter även 

långt upp i åldrarna (Ahlberg, 2001; Malmer, 2002). Anledningen till varför årskurs 1-3 

delen i modulen ”Taluppfattning och tals användning” valdes berodde på betydelsen av 

att eleverna så tidigt som möjligt utvecklar en god taluppfattning samt vikten av att 

tidigt förebygga och åtgärda eventuella svårigheter. Tidiga insatser anses vara det mest 

effektiva sättet att förhindra allvarliga svårigheter längre upp i skolåren (Lundberg & 

Sterner, 2009). 

5.3 Genomförande 

I denna del presenteras hur textanalysen genomförts och hur studiens resultat 

framkommit. Patton (2003) menar att det inte finns någon allmängiltig eller färdig mall 

för hur en analys ska genomföras, det finns vägledande ramar men inga färdiga recept. 

Oavsett hur en analys har utförts har forskaren som genomför analysen en skyldighet att 

noggrant övervaka och rapportera sin egen analysprocess så fullständigt och ärligt som 

möjligt (Patton, 2003). Esaiassons (2012) råd har varit utgångspunkten för den 

inledande analysdelen och han förordar att en textanalys delas in i flera steg för att det 

ska vara möjligt att identifiera det betydelsefulla i texten. I det första steget läses 

texterna noggrant igenom och fokus ligger då på att identifiera det huvudsakliga 

innehållet i texten, belysa centrala delar som är av vikt för studien. Enligt Esaiasson 

(2012) kan texters innehåll och budskap ligga dolt och det kräver att texterna läses om 
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flera gånger. Textanalysen inleddes med att textmaterialet genomlästes enskilt en första 

gång och de delar av innehållet som handlade om den förespråkade undervisningen 

markerades. Därefter jämfördes markeringarna och de stämde väl överrens men för att 

försäkra oss om att vi inte missat något av relevans lästes texten igenom ytterligare en 

gång. Även Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller betydelsen av att materialet 

läses igenom flera gånger innan det sedan delas upp eller ordnas på något sätt. 

När texten lästs igenom två gånger var, sammanställdes de markerade delarna av 

innehållet i ett samlat dokument. Eftersom det fanns ett intresse av att urskilja vilka 

delar som kom från den obligatoriska delen och vilka som kom från fördjupningsdelen 

färgmarkerades de delar som kom från fördjupningsdelen. I enlighet med Esaiassons 

(2012) förslag på ett tredje steg grupperades svaren utifrån gemensamma faktorer och 

kategorier med stöd i de faktorer som presenterades i studiens teoretiska ramverk: 

undervisningens form och innehåll, samspel och kommunikation, olika 

representationsformer och abstraktionsnivåer, närmsta utvecklingszon samt stimulans, 

stöttning och vägledning av en kunnig lärare. Slutligen analyserades resultatet av 

textanalysen genom en jämförelse med den förståelse som studiens teoretiska perspektiv 

gett oss, med innehållet i bakgrundskapitlet för att kunna besvara den sista 

frågeställningen: Hur möter den förordade undervisningen SUM-elevernas särskilda 

utbildningsbehov i matematik? 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

All samhällsvetenskaplig forskning präglas av en etisk avvägning mellan att fritt 

bedriva forskning och att respektera de individer som på ett eller annat sätt berörs av 

denna forskning (Berg, 2015). Då avsikten var att använda det offentliga material som 

finns tillgängligt i Matematiklyftet som empiri för analys var de forskningsetiska 

grundfrågorna som rör informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002) inte aktuella. Det innebar att vi inte hamnade i 

samma slags överväganden som om till exempel intervju eller observation valts som 

metod. Om nyss nämnda metoder valts så ska de forskningsetiska principer som är 

utarbetade av Vetenskapsrådet beaktas (Ahrne & Svensson, 2015). I användandet av 

textanalys som metod finns en etisk aspekt i hur forskaren förhåller sig till tolkningen 

av texterna. En annan viktig del är vilken förförståelse forskaren har när hon eller han 

analyserar en text eftersom forskarens erfarenheter har betydelse för hur en text tolkas. 

Förförståelsen och tolkningar ska redovisas och framkomma i diskussionen och 

eventuellt i slutsatsen (Esaiasson, 2012). 

Enligt Bryman (2011) kan dock frågor kring integritet vara aktuella att reflektera kring 

då de kan röra en studies kvalitet. Forskning som inte håller tillräckligt hög kvalitet och 

inte bidrar med något kan anses vara oetisk (Bryman, 2011). Eftersom Matematiklyftet 

är den största kollegiala didaktiska kompetensutvecklingsinsats i Sverige och vars 

främsta syfte är att utveckla och stärka undervisningens kvalitet för en ökad 

måluppfyllelse, kan det vara oetiskt att inte undersöka om materialet har kopplingar till 

forskningen kring SUM-elever. 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Studiens trovärdighet baseras på huruvida insamlingen av det empiriska materialet och 

analysen av innehållet anses pålitlig och sanningsenlig. En forskare måste kunna visa att 

resultaten som framkommit kan ses som riktiga och att undersökningen grundar sig på 
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erkända metoder och tillvägagångssätt som stämmer överens med forskningsfrågorna. 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie är enligt Patton (2003) beroende av forskarens 

skicklighet, kompetens samt hur strikt han eller hon har följt forskningsplanen och 

eventuella distraktioner. 

Bryman (2011) lyfter att kvalitativ forskning brukar kritiseras för att resultaten påverkas 

av forskarens personliga förhållande till forskningsområdet och att de egna tolkningarna 

vilket gör det subjektivt. Det är viktigt att beakta att våra tidigare erfarenheter och 

föreställningar om forskningsområdet gör att studien inte är helt objektiv. Resultatet 

bygger på våra egna subjektiva tolkningar av innehållet i Matematiklyftets material. 

Eftersom textanalys valts som metod i denna studie har vi inte haft möjlighet att 

påverka det empiriska grundmaterialet. En intervjustudie hade heller inte varit objektiv 

av den anledningen att den hade byggt på de enskilda lärarnas subjektiva erfarenheter 

och uppfattningar och vi som forskare hade kanske påverkat dem under 

intervjusituationerna. Studiens trovärdighet ökar dock eftersom vi är två stycken som ett 

flertal gånger läst igenom textmaterialet och tillsammans tolkat innehållet i texterna. 

Studien tillförlitlighet handlar om att försäkra sig om att en upprepning av studien skulle 

ge samma resultat även om den utförs av en annan forskare. Resultatet bygger på våra 

subjektiva tolkningar av innehållet vilket gör att studien skulle vara mycket svår att 

replikera enligt Bryman (2011). En liknande studie av en annan forskare skulle 

förmodligen leda fram till ett annat resultat. Tillförlitligheten kan även äventyras av det 

faktum att det empiriska materialet är hämtat från Skolverkets Lärportal för matematik 

(Skolverket, 2016-03-15) och det är därför ingen garanti att det alltid kommer att finnas 

tillgängligt i framtiden. På grund av Matematiklyftets omfattning har vi valt att inte 

bifoga hela materialet utan enbart valt ut enstaka citat som exempel.  
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6 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet av textanalysen. Vi har valt att använda samma 

rubriksättning som i bakgrundsdelen om betydelsefulla faktorer i undervisningen för 

SUM-elever då textanalysen resulterade i faktorer som gick att koppla till rubrikerna. 

Precis som Bergström och Boréus (2000) nämner måste forskare vara öppna för 

skapandet av nya kategorier och därför tillkom rubriken “Tidigare matematiklektioner 

utgör en referensram” i samband med textanalysen. Tillsammans skapar innehållet 

under rubrikerna, de faktorer som presenteras i resultatet, en bild av den undervisning 

som förespråkas i Matematiklyftet. 

6.1 Betydelsefulla faktorer i undervisningen 

6.1.1 Läraren 

Lärarens roll betonas i materialet. Läraren framställs som en kunnig person som genom 

god stimulans, stöttning och vägledning hjälper eleverna till nästa nivå i deras 

utveckling och lärande. Genom att vägleda och inspirera eleverna med hjälp av ett 

medvetet arbetssätt, goda matematiska kunskaper och anpassad undervisning har läraren 

en viktig uppgift att fylla. 

6.1.1.1 Lärarens kunskap om viktiga matematiska områden 

Lärarna bör ha goda matematiska kunskaper samt veta vilka förkunskaper som är 

nödvändiga för att eleverna ska kunna delta i ett visst matematiskt moment och läraren 

måste också ha insikt i hur momentet kan användas i senare moment. Textanalysen 

visade att materialet framhäver att det är viktigt att eleverna utvecklar en förståelse för 

vissa grundläggande delar av matematiken samt att vissa färdigheter blivit rutin, 

“Eleverna måste behärska vissa delar av matematiken för att ämnet ska stimulera och 

väcka intresse”. I materialet framkom vikten av att eleverna genom undervisningens 

form och innehåll utvecklar en grundläggande förståelse och kunskaper om tals helheter 

och delar, talsystems uppbyggnad, de fyra räknesätten och effektiva strategier för 

beräkningar. Texterna och lektionsförslagen visade särskilt på betydelsen av att eleverna 

utvecklar kunskap om de första tio talens helhet och delar. De anses skapa en god grund 

som möjliggör generalisering till större talområden. Kännedom om de tio första talens 

helheter och delar skapar även förutsättningar för att snabbt och lätt kunna utföra 

beräkningar med större tal, vilket kan vara ett kritiskt moment. Om undervisningens 

form och innehåll syftar till att utveckla kunskap om de tio första talen, hur de kan delas 

upp och sättas ihop, minskar risken att eleverna hamnar i tidsödande och osäker 

ramsräkning. I fördjupningsdelen nämndes även dess förtjänster för arbetsminnet som är 

en kritisk punkt för elever i svårigheter. Om eleven snabbt kan hämta fram talfakta ur 

långtidsminnet frigörs resurser för mer avancerade beräkningar. I fördjupningsdelen 

lyftes bristfälligt beräkningsflyt fram som karaktäristiskt vid matematiksvårigheter. 

Textanalysen visade även att materialet betonar vikten av att eleverna utvecklar en 

förståelse för grundläggande räkneprinciper och för sambanden mellan räknesätten. 

Nödvändigheten av att eleverna utvecklar användbara och effektiva strategier för 

skriftliga beräkningar och huvudräkning genom strukturerad undervisning betonas. 

Huvudräkning beskrevs som den viktigaste beräkningsformen. Aktiviteter med 

huvudräkning uppges ha mycket större effekt än skriftliga räkneövningar när det gäller 

att utveckla elevernas känsla för tal och undervisningen bör därför fokusera på att 
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utveckla elevernas huvudräkningsstrategier. Det är dock viktigt att skilja på fasen där 

den grundläggande förståelse utvecklas och fasen där kunskaperna ska memoreras. 

Först när eleverna har utvecklat effektiva metoder för att räkna i huvudet och härleda 

talfakta bör snabbhet och precision betonas. I fördjupningsdelen poängterades vikten av 

att eleverna får möta många olika strategier för samma beräkning och därigenom 

utveckla en repertoar av strategier utifall minnet skulle svika. 

6.1.1.2 Lärarens kunskap om svårigheter och missuppfattningar 

I det empiriska materialet framkom vikten av att regelbundet identifiera, dokumentera 

och analysera elevers kunskapsutveckling samt eventuella svårigheter och 

missuppfattningar. Det anses viktigt att eventuella svårigheter och missuppfattningar 

hanteras på ett konstruktivt sätt. Kännedom om vanliga missuppfattningar gör att 

läraren bättre kan förebygga dem i undervisningen och hjälpa eleverna till en korrekt 

begreppsbildning. 

Materialet lyfte fram att effektiv undervisning tar hänsyn till den enskilde eleven och 

bygger vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper, “God matematikundervisning 

kräver en förståelse för vad eleverna vet och behöver lära sig för att sedan utmana och 

stödja dem och lära dem detta på ett bra sätt”. Materialet poängterade att daglig 

formativbedömning är det mest kraftfulla sättet att förbättra elevers lärande och 

undervisningens effektivitet. Formativ bedömning, eller bedömning för lärande, handlar 

om att ge elever feedback genom att identifiera och delge eleverna vad som var bra, vad 

som var mindre bra och hur eleverna kan förbättra det. I arbetet med att identifiera 

elevers eller gruppers starka och svaga sidor lyftes klassrumsdiskussioner, formativ 

bedömning, diagnostisering och enskilda elevintervjuer fram. I fördjupningsdelen 

uppmärksammades att elever trots korrekta svar kan ha en begränsad eller felaktig 

begreppsförståelse. För att identifiera enskilda elevers kunnande, svårigheter och 

missuppfattningar förespråkades enskilda elevintervjuer. Till skillnad från en 

översiktsdiagnos kan en enskild elevintervju leda till svar på varför fel uppstår och en 

förståelse för om de beror på misstag, missuppfattningar eller bristande kunskaper. 

Elevintervjuer ansågs särskilt viktiga för att skapa en bild av tysta elevers utveckling 

och lärande.  

6.1.2 Undervisning 

Fördjupningsdelen betonade att läraren bör stimulera, stötta och vägleda eleverna 

genom att vara tydlig med undervisningens innehåll, det vill säga intentionerna om 

vilket matematiskt kunnande eleverna ska utveckla. Läraren bör sätta upp tydliga mål 

med undervisningen och precisera vilka kriterier som ska uppfyllas för framgång. Det är 

viktigt att läraren har höga men realistiska förväntningar på eleverna. 

Matematiklyftets fördjupningsmaterial framhävde att läraren genom att variera 

undervisningens form och innehåll kan skapa kontexter, situationer och uppgifter där 

eleverna får arbeta individuellt samt samspela i små grupper eller i helklass. Det 

genererar förutsättningar och underlag för att eleverna ska lära det aktuella matematiska 

innehållet. 

I fördjupningsdelen betonades vikten av att utnyttja de spontana tillfällena till lärande 

som uppstår och presentera nya områden när tillfälle ges. Läraren bör vara uppmärksam 

och se matematiken i vardagen. Det är viktigt att läraren uppmärksammar elever på när 

de spontant använder sina matematiska förmågor i vardagen. 
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I materialet lyftes betydelsen av att elever ges tid att arbeta grundligt och förvärva 

grundläggande idéer och kunskaper i lugn och ro. I materialet nämndes även att det är 

viktigt att inte introducera mer avancerade moment innan eleverna har fått upprepa och 

repetera olika moment i tillräckligt hög grad. Tiden betonades i fördjupningsmaterialet, 

som en kritisk punkt för elever i behov av särskilt stöd. 

En viktig faktor som framkom vid textanalysen är betydelsen av att elever aktivt utövar 

matematik ofta och på ett mångfasetterat sätt. I materialet går det till exempel läsa 

följande citat: “Matematik är inte en “sport för åskådare”” och “Man kan inte bli 

”duktig i matematik” om man inte arbetar med matematik”. Elevernas egen arbetsinsats 

och intensiteten på deras arbete uppges vara betydelsefull för deras matematiska 

utveckling. De matematiska förmågorna utvecklas när elever aktivt ägnar sig åt 

matematik. Det uttrycks bland annat att problemlösningsförmågan ej går att förbättra 

om elever inte ägnar tid åt problemlösning kontinuerligt, “Den som vill bli bra på 

problemlösning måste också återkommande lösa problem, och gärna många”. Rika 

erfarenheter uppgavs göra det lättare att välja lämpliga problemlösningsstrategier och 

regler och procedurer får liv när de utövas praktiskt, “Det är mycket lättare att närma 

sig och lära sig en praktik genom att praktisera den än att förväntas generalisera 

tekniken om speciella beräkningar som är mycket besvärliga att beskriva fullständigt 

och detaljerat med ord”. 

6.1.2.1 Betydelsen av olika matematiska representationer 

I textanalysen framkom betydelsen av olika matematiska representationsformer och 

abstraktionsnivåer både under uppbyggnaden av elevernas förståelse och som uttryck 

för elevernas förståelse. Förmågan att överföra en matematisk idé mellan olika 

representationer är betydelsefull både för att skapa och visa förståelse för begrepp. “En 

del av god begreppsförståelse är att kunna använda olika representationer och 

uttrycksformer på ett flexibelt sätt”. Enligt det samlade materialet bör utgångspunkten 

för elevers lärande tas i det konkreta. Progressionen bör gå från det konkreta till det 

abstrakta. Användningen av konkret och laborativt material stimulerar syn, känsel, 

hörsel och motorik vilket skapar inre bilder som stöder den matematiska 

begreppsutvecklingen. Enligt materialet i fördjupningsdelen är laborativt material och 

multisensoriskt lärande särskilt effektivt vid automatiseringen av talfakta, ett område 

där elever ofta stöter på svårigheter. Genom att eleverna får röra vid, flytta och 

gruppera, visualisera genom att rita bilder samt att ge aktuella begrepp språkliga uttryck 

både i tal och i skrift uppges lärandet effektiviseras. I fördjupningsdelen poängterades 

betydelsen av att det konkreta och muntliga skapar en stabil grund och att elever behöva 

många erfarenheter från de konkreta nivåerna innan de representativa och  abstrakta 

nivåerna förs in på ett strukturerat sätt. I fördjupningsdelen poängterades även 

betydelsen av återkoppling efter att den abstrakta fasen i utvecklingen förts in. Eleverna 

bör uppmuntras att uppfatta samband mellan olika representationer något som stärker 

den matematiska förståelsen av begreppet. Övergångarna mellan olika representationer 

framstod som kritiska steg och vikten av att bygga broar och användningen av det 

muntliga språket ansågs betydelsefullt.   

Det är viktigt att det laborativa materialet och konkretiseringar väljs med omsorg så att 

det stödjer det som ska visas. I fördjupningsdelen belystes att konkretiseringar, 

laborativt material och kontexter från elevernas erfarenhetsvärld kan begränsa elevernas 

möjligheter att lära. De kan vara lokala och enbart belysa en aspekt av det som ska 

förstås och en konkretisering som verkar fungera för stunden kan leda in i en 
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återvändsgränd och inte tillåta en generalisering. En överdriven användning av konkret 

material uppgavs också i fördjupningsdelen kunna hindra eleverna från att se 

matematiken och att utveckla förmågan att abstrahera.  

6.1.2.2 Betydelsen av undersökande och upptäckande arbetssätt 

Textanalysen visade att materialet förespråkar en undervisning som fokuserar på att 

utveckla elevernas förståelse och materialet lyfter fram betydelsen av att undervisningen 

utformas så eleverna får möjlighet till undersökande och upptäckande arbetssätt. Termer 

som projektbaserad problemlösning, projektorientering, problemorienterat arbete i 

projektform, undersökningslandskap och öppen matematikundervisning används som 

synonymer och benämningar till ett undersökande och upptäckande arbetssätt vilket är 

den förespråkade undervisningen. Följande citat exemplifierar den förespråkade 

undervisningens innehåll och förtjänster. “Genom att lösa problem, undersöka och 

upptäcka samband, resonera och tänka logiskt, argumentera för sina egna idéer och 

lösningar kring matematiska begrepp och samband utvecklar elever sin matematiska 

kompetens och ett mer flexibelt och dynamiskt kunnande som är användbart i andra 

sammanhang”. Problemlösningens goda effekter belystes också, “Att eleverna får 

möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga är ofta av avgörande betydelse för 

deras intresse och framgång i ämnet matematik”. Enligt materialet stärker 

problemlösning elevernas självförtroende genom att de ser att matematiken kan 

användas och det gör att de blir mer fokuserade och villiga att arbeta med matematik.  

I fördjupningsdelen betonades betydelsen av att uppskatta och ta tillvara på elevernas 

entusiasm, nyfikenhet och strategier. Det påverkar barnens förståelse och inställning till 

matematik och ger tillit till sig själv i sitt matematiklärande. Grundidén som bör 

genomsyra undervisningens form och innehåll är att eleverna bör få möjlighet att 

utveckla förmågan till uppgiftsorientering det vill säga motivation, självförtroende, tillit 

till den egna förmågan och en vilja att lära. Begrepp som glädje, självförtroende, 

motivation, tillit till den egna förmågan, en vilja att lära och intresse används frekvent 

och uppges både vara förutsättningar för lärande och följder av elevers tidigare 

erfarenheter av matematikundervisningen. Enligt materialet är det viktigt att ingen elev 

känner misslyckande, något som kan leda till att de ger upp helt och hållet. “Eleven 

behöver känna känslan av kompetens, ha en tillit och självbild som lärande person för 

att vara mottaglig för undervisning och därmed villig att göra insatser”.  

Läraren bör stimulera, stötta och vägleda eleverna genom att uppmuntra och hänvisa 

dem till att tänka på tidigare kunskaper och erfarenheter av liknande problem och 

anpassa dessa i nya och utmanande situationer. Fördjupningmaterialet visade på vikten 

av att utnyttja och värdesätta elevernas befintliga förmågor så att de känner att deras 

förmågor duger i skolan. Får eleverna känna att de kan lösa problem med de strategier 

och grundkunskaper de har tillgängliga kommer de att använda dem som utgångspunkt 

för diskussioner och utvecklande av nya strategier och kunskaper. 

En traditionellt utformad undervisning som är läroboksbaserad med fokus på mekanisk 

inlärning av isolerade fakta, regler och procedurer leder enligt materialet till ett statiskt 

och passivt kunnande som endast är brukbart i skolinterna och inommatematiska 

sammanhang. I fördjupningsmaterialet nämndes även att det finns en risk att elever i 

läroboksbaserad undervisning räknar vidare i sina böcker trots att de inte förstår, 

antingen på grund av omedvetenhet eller dåligt självförtroende.  
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I den exemplifierande undervisningen förespråkas ingen eller mycket liten användning 

av läroböcker utan fokus ligger på att bygga upp kunskaper genom att i gemenskap 

arbeta med olika problem eller projekt. Betydelsen av att lära regler och formler lyftes 

men att enbart träna på att använda sådana tar död på kreativiteten och eleverna uppges 

då stå hjälplösa när de utmanas av något okänt. Det uppges vara nödvändigt att eleverna 

utvecklar en bred och aktiv syn på matematiken där matematiken betraktas som ett 

redskap. Undervisning av speciellt matematiskt innehåll, formler, regler, procedurer 

eller redovisningar bör istället ske individuellt eller i mindre grupper när behov uppstår 

under arbetets gång eller inför ett speciellt tema eller slutprov. Eventuell 

färdighetsträning ska ske när eleverna har utvecklat en grundläggande förståelse.  

Materialet framhävde även att elever bör uppmuntras att tänka, vara oberoende, använda 

egna idéer och ta egna beslut, göra upp en plan eller gissa för att sedan testa och granska 

om svaret stämmer och lösningen håller. Målet i den upptäckande och undersökande 

undervisningen är inte primärt att producera så många korrekta, avsedda svar som 

möjligt, det handlar mer om att uppmärksamma och studera frågor kring tankar, idéer 

och lösningar och om den matematik som behandlas i problemet. Även när svaren är 

felaktiga är de användbara som underlag för lärande genom att eleverna uppmanas att 

tänka kritiskt, reflektera och diskutera vad de gjort. En viktig poäng med 

problemlösning är att det ska utmana elevens nuvarande tänkande och genom 

vägledning leda in eleven mot nya matematiska områden på ett meningsskapande och 

sammanhängande sätt. 

Ett undersökande och upptäckande arbetssätt där elever i samspel med lärare och andra 

elever får lösa utmanande problem i en kreativ klassrumsmiljö anses stimulera den 

matematiska utvecklingen hos alla elever oavsett kunskaper eller fallenhet. Det uppges 

stimulera särskilt begåvade elever, som skolan ofta saknar beredskap och kunskap att 

möta likväl som eleverna i svårigheter genom att problem ofta innehåller delproblem 

med olika svårighetsgrader.  

6.1.2.2.1 Tidigare matematiklektioner skapar en referensram 

Elevers känslor och inställning till matematik framstod i materialet som en betydelsefull 

faktor i undervisningen. Det uppgavs bland annat att eleverna måste vara öppna för 

lärarens uppmaning och inbjudan till ett utforskande arbetssätt för att det ska vara 

möjligt att stimulera elever att delta i undervisningen. I textanalysen framkom att 

elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser av matematiklektioner är en 

betydelsefull faktor i undervisningen. Tidigare erfarenheter och upplevelser av 

matematiklektioner leder till en fast och outtalad överenskommelse om hur elever och 

lärare förväntas agera i en samspelssituation. I materialet används begreppet didaktiskt 

kontrakt som en beskrivning av de uppfattningar, hållningar och förväntningar som 

utgör ramar för undervisningens form och innehåll samt för samspelet mellan lärare och 

elever och elever emellan. Det didaktiska kontraktet är en följd av tidigare 

undervisningsformer men även en viktig förutsättning för undervisningens 

genomförande. Det välkända och förväntade skapar en trygghet och elever leds av 

situationen att agera på ett sådant sätt som de tidigare gjort. Elevers tidigare erfarenheter 

och upplevelser kan även utgöra ett hinder i arbetet med att utveckla undervisningen då 

de “fungerar som ett gummiband och drar mot det välkända och förväntade”. 

6.1.2.3 Betydelsen av lärarledd, strukturerad och explicit undervisning 
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Fördjupningsmaterialet poängterade att elever i svårigheter har behov av andra 

undervisningsinsatser och en mer lärarledd, strukturerad och explicit undervisning. 

Lärare har ett särskilt ansvar att stimulera, stötta och vägleda eleverna genom att 

omformulera problem till dess att eleverna förstår samt att ge elever som har svårigheter 

detaljerat och konkret stöd. Intensivinsatser med daglig en-till-en undervisning nämns 

som komplettering till klassrumsundervisningen. Intensivundervisning anses vara en 

lyckad åtgärd för de elever som inte gör framsteg i matematik. Det är av vikt att 

klassundervisningen och intensivundervisningen samverkar och är väl strukturerade.  

6.1.2.4 Betydelsen av samspel och kommunikation i undervisningen 

Materialet i modulen präglas av betydelsen av kommunikation i undervisningen. Det är 

betydelsefullt att elever får tala matematik, både i det utforskande och upptäckandet 

arbetet och i den mer strukturerade undervisningen. Klassrumsklimatet, språkbruket och 

kommunikationsmönstret i klassrummet anses vara av stor betydelse för elevernas 

matematiska lärande. Elever uppges “lära sig mer och bättre i klassrum där elever 

talar, diskuterar, frågar, delar med sig och uttrycker sina tvivel”. 

I materialet förespråkades ett flerstämmigt klassrum där eleverna ges stort utrymme att 

kommunicera med lärare och andra elever för att utveckla språket. I 

fördjupningsmaterialet framhävdes vikten av att eleverna får använda ett vardagligt 

språk innan de behärskar det mer abstrakta och formella matematikspråket. Att sätta ord 

på matematiken och tala matematik anses viktigt och stimulerande både för den enskilda 

elevens egen utveckling och för hela gruppens matematiska utveckling. Genom att 

elever får formulera och sätta ord på, förklara, motivera och argumentera för det 

outsagda, deras uppfattningar och det de redan vet tvingas de reflektera över sitt eget 

tänkande och blir på så sätt medvetna om sitt eget tänkande. 

I diskussioner uppges eleverna kunna dela med sig, förklara och jämföra uppfattningar 

och lösningar på begrepp, uppgifter och problem. Det leder till att området blir djupare 

belyst och som exempel uppges problemlösningen bli lättare och effektivare. 

Diskussionerna leder till att eleverna aktiveras som resurser för varandras lärande, “I 

gemenskap med andra som arbetar med problem och där tänkande kring dessa 

diskuteras öppet finns det möjlighet att lära nya tekniker, färdigheter, ansatser och sätt 

att tänka om problem mycket lättare än genom att arbeta ensam”. Elever anses lära sig 

mer och få en djupare förståelse när de blir medvetna om vilka uppfattningar som finns 

och vilka stöd det finns för de olika uppfattningarna. Lärarens främsta uppgift anses 

vara att hjälpa eleverna med att utveckla deras tankegångar genom att leta efter mönster, 

bekräfta och betona samband. Textanalysen visade att fördjupningsdelen lyfter fram att 

det icke tillåtna eller felaktiga oftare förevisas än variationen av möjligheter och 

effektiva metoder. Det är viktigt att läraren hjälper eleverna att finna strategier och förse 

dem med en repertoar av möjliga sätt.   

Läraren kan genom att ställa rätt sorts frågor utmana och engagera eleverna i 

diskussioner där deras tidigare uppfattningar uppdagas och där eleverna får hjälp att 

fokusera på och diskutera olika lösningar och begreppsuppfattningar. Genom att ställa 

rätt sorts frågor kan lärare få de flesta elever delaktiga i klassrumsdiskussionerna. I 

fördjupningsdelen betonas att läraren kan berika undervisningen genom att använda 

öppna aktiviteter och frågor, undersökande frågor om varför och hur till exempel Hur 

blir det om…? Hur kommer det sig att…?, för att fokusera på ett speciellt matematiskt 

innehåll, samt leda och inspirera elevernas tänkande och diskussioner. I 
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fördjupningsdelen framhävs vikten av att lärarna stöttar genom tips och råd istället för 

att lotsa.  

6.2 Sammanfattning av resultatet - Förespråkad undervisning 

Resultatet av textanalysen visade att Matematiklyftet förespråkar att undervisningens 

form och innehåll organiseras och struktureras av en medveten och kunnig 

matematiklärare. Läraren ska stimulera, stötta och vägleda eleverna i deras utveckling 

och lärande. För att det ska vara möjligt för läraren att hjälpa eleverna till den närmsta 

utvecklingszonen behöver läraren ha goda kunskaper om vilken matematik eleverna 

behöver utveckla grundläggande kunskaper om samt känna till vanliga svårigheter och 

missuppfattningar. Genom att sätta upp höga och tydliga mål som nås genom en 

varierad undervisning där eleverna ges möjlighet att arbeta enskilt och i samspel med 

andra skapas förutsättningar för lärande. Eleverna behöver få tillräckligt med tid för att 

arbeta grundligt och förvärva grundläggande kunskaper i lugn och ro. Eleverna behöver 

utöva matematik aktivt då träning ger färdighet, men först efter att de utvecklat en 

grundläggande förståelse. Det är av betydelse att eleverna få arbeta med olika 

matematiska representationsformer och abstraktionsnivåer. Progressionen i 

undervisningen ska gå från det konkreta till det abstrakta. Genom ett undersökande och 

upptäckande arbetssätt där elevernas ges stort utrymme att kommunicera och samspela 

med andra elever utvecklar eleverna sina matematiska förmågor. Läraren bör stimulera, 

stötta och vägleda eleverna genom att ställa frågor som uppmuntra dem att sätta ord på, 

beskriva och diskutera sina erfarenheter och uppfattningar med andra. Problemlösning 

anses ha goda effekter på elevernas utveckling och lärande samt engagera elever som 

befinner sig på olika nivåer. I undervisningen ska eleverna uppmuntras att tillämpa 

tidigare kunskaper i nya situationer. I den förespråkade undervisningen sker förevisning 

om speciella regler och procedurer när behov uppstår under arbetets gång enskilt eller i 

mindre grupp. Strukturerad, explicit och lärarledd undervisning lyfts fram som ett 

alternativ i fördjupningsdelen. Den undersökande och upptäckande undervisningen 

uppges leda till ett mer dynamiskt och flexibelt kunnande som eleverna kan tillämpa 

och använda i nya och utommatematiska situationer.   
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7 Analys  

I detta kapitel analyseras resultatet från textanalysen utifrån den förförståelse kring 

betydelsefulla faktorer och undervisning för SUM-elevers utveckling och lärande som 

skapats med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och bakgrundskapitlet. Analysen 

syftar till att besvara studiens tredje frågeställning: Hur möter den förordade 

undervisningen SUM-elevernas särskilda utbildningsbehov i matematik?, och leder till 

att utveckla en förståelse för hur eller om den undervisning som förordas i 

Matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad måluppfyllelse för SUM-elever. För att 

besvara frågeställningen jämförs resultatet av textanalysen med studiens teoretiska ram, 

det sociokulturella perspektivet och forskning kring undervisning för SUM-elever. 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är elevernas utveckling och lärande 

i matematik beroende av den matematik eleverna får tillgång till, tar till sig, lär sig 

behärska och använda (Boaler, 2011; Smidt, 2010 och Säljö, 2014). I utvecklings och 

lärprocessen är undervisningens form och innehåll, möjligheter till samspel och 

kommunikation, användningen av olika matematiska representationsformer och 

abstraktionsnivåer samt stimulans, stöttning och vägledning av en kunnig lärare av 

betydelse (Ahlberg, 2001; Butterworth & Yeo, 2010; Griffin, 2007; Hodgen & Wiliam, 

2011; Reys & Reys, 1995; Sjöberg, 2006).  

Inom det sociokulturella perspektivet lyfts lärarens roll fram både som organisatör och 

som någon som stimulerar, stöttar och vägleder eleverna i  deras lärande och utveckling 

(Smidt, 2010; Stensmo, 2007; Säljö, 2014; Vygotsky, 1978). Lärarens roll betonas 

också i bakgrundskapitlet som särskilt viktig för SUM-elever (Lundberg & Sterner. 

2009). I det sociokulturella perspektivet beskrivs läraren som en mer kunnig individ. 

Läraren bör ha goda matematiska och didaktiska kunskaper för att kunna peka ut vägar 

och förebygga svårigheter för SUM-elever (Ahlberg, 2001; Lundberg & Sterner, 2009). 

Resultatet av textanalysen visar att lärarens roll lyfts fram och läraren betraktas som en 

betydelsefull aktör och samspelspartner i undervisningen samt som organisatör av 

undervisningens form och innehåll. För att kunna bistå eleverna anses det viktigt att 

läraren har kunskap om vilken matematik eleverna behöver utveckla samt kunskap om 

svårigheter och missuppfattningar för att kunna ge optimal stimulans, stöttning och 

vägledning. Chinn (2012) och Lundberg och Sterner (2009) anser att det är viktigt att 

läraren har goda kunskaper om vanliga svårigheter och missuppfattningar för att kunna 

förebygga och åtgärda dem i undervisningen.  

SUM-elever är i behov av snabb korrigering av ineffektiva, förvirrade eller felaktiga 

hypoteser, kunskaper och strategier enligt Lundberg och Sterner (2009). I 

Matematiklyftets material förespråkas enskilda elevintervjuer för att identifiera enskilda 

elevers kunnande, svårigheter och missuppfattningar. Generellt förespråkas att elevernas 

kunskapsutveckling regelbundet identifieras, dokumenteras och analyseras för att 

undervisningen form och innehåll ska kunna utformas efter elevernas behov. Detta 

överensstämmer med studiens ramverk som lyfter vikten av att läraren uppmärksammar 

elevernas utvecklingszon. För SUM-eleverna är det extra angeläget att undervisningen 

börjar på elevernas nivå och följer en naturlig progression eller begreppsutveckling 

(Griffin, 2007).  

Textanalysen visade att Matematiklyftets material förespråkar en undervisning som 

utvecklar förståelse genom undersökande och upptäckande arbetssätt där eleverna får 

samspela och kommunicera med andra. Att förorda ett upptäckande arbetssätt är i linje 
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med forskning kring undervisning för SUM-elever. Utforskande och upptäckande 

aktiviteter anses vara av avgörande betydelse för SUM-elever enligt Lundberg och 

Sterner (2009) och Lunde (2011).   

I den förespråkade undervisningen bör eleverna tillämpa tidigare kunskaper i nya 

situationer, gissa och prova sig fram. SUM-elever har ofta svårigheter med att föra över 

och tillämpa kunskaper i nya situationer och behärskar ofta få, osäkra och primitiva 

strategier (Lunde, 2011). Resultatet visar att materialet framhäver att läraren bör 

uppmuntra eleverna att tillämpa tidigare kunskaper eller prova sig fram och att 

elevernas egna bidrag används som utgångspunkt för diskussioner i undervisningen. 

Lunde (2011) anser dock att elevernas egna bidrag inte bör utgöra grundpelarna i en 

undervisning för SUM-elever då det kan leda till att eleverna utvecklar och befäster 

felaktiga strategier. Enligt forskningen är SUM-elever i behov av en mer strukturerad, 

explicit och lärarledd undervisning där läraren modellerar olika strategier och 

beräkningar (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011). Resultatet av textanalysen visar 

att denna form av undervisning enbart lyfts fram i Matematiklyftets 

fördjupningsmaterial. I Matematiklyftets obligatoriska del förordas läraren att intar en 

mer passiv roll och genomgång av ett speciellt matematiskt innehåll, beräkning eller 

redovisning bör ske vid behov under arbetets gång.  

Resultatet av textanalysen visar att Matematiklyftet förordar att eleverna samspelar och  

kommunicerar sig fram till lämpliga lösningar. Läraren kan stötta och vägleda eleverna 

genom att ställa frågor som hjälper dem att se matematiken och utveckla deras tankar 

vilket överensstämmer med Anghileri (2006) och Magnes (1998) tankar. 

Kommunikation mellan SUM-elever och övriga elever är en viktig del i 

inlärningsprocessen eftersom alla elever utvecklar sitt matematiska tänkande när de ges 

tillfälle att samspela och kommunicera med varandra (Ahlberg, 2001; Hodgen & 

Wiliam, 2011; Sjöberg, 2011). SUM-eleverna bör dock få olika lösningar förevisade 

och sedan diskutera deras lämplighet (Lunde, 2011). Vid textanalysen framkom 

betydelsen av att eleverna i undervisningen, både i det utforskande och upptäckande 

arbetet och i den mer strukturerade undervisningen, ska ges stort utrymme att samspela 

och kommunicera med andra elever och lärare. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

är det genom samspel och kommunikation som eleverna blir medvetna om matematiska 

begrepp, tecken och symboler samt hur de kan användas för att beteckna och koda 

omvärlden på ett flexibelt sätt (Smidt, 2010; Säljö, 2014). 

Resultatet visar även att Matematiklyftet rekommenderar en undervisning vars form och 

innehåll ger eleverna tillfälle att inledningsvis använda ett vardagligt språk och vidare 

ett praktiskt, konkret och multisensoriskt material som eleverna är förtrogna med. 

Fördjupningsmaterialet lyfter att det är viktigt att eleverna behöver många erfarenheter 

från det konkreta och muntliga så att det skapas en stabil grund innan de mer 

representativa och abstrakta nivåerna förs in på ett väl strukturerat vis. Enligt Vygotskij 

(2001) är det nödvändigt att elevernas vardagliga språk ha nått en viss nivå för att det 

ska vara möjligt för eleven att tillägna sig mer abstrakt och formell matematik och 

begrepp. För SUM-elever är det extra betydelsefullt att undervisningen visar på 

samband och relationer mellan elevernas konkreta och informella erfarenheter och den 

mer abstrakta och formella matematiken (Lundberg & Sterner, 2009; McIntosh, 2008). 

Matematiklyftets fördjupningsdel poängterar även betydelsen av återkoppling efter att 

den abstrakta fasen i förts in och att eleverna bör uppmärksammas på samband mellan 

de olika representationerna och abstraktionsnivåerna. Svårigheter att förstå den mer 

formella och abstrakta matematiken kan enligt det sociokulturella perspektivet förklaras 



  

 

28 

med att kopplingen mellan det konkreta och abstrakta är alldeles för vag eller obefintlig 

(Säljö, 2014). Även Griffin (2007) och Sahlin (2007) lyfter fram betydelsen av att 

eleverna utvecklar kunskap och förståelse om kopplingarna mellan de konkreta och 

abstrakta nivåerna. 

Bakgrunden kring förespråkad undervisning för SUM-elever visar att SUM-eleverna är 

i stort behov av återkoppling och regelbunden repetition i undervisningen som bör ske i 

små progressiva och cykliska steg (Butterwoth  & Yeo, 2010;  Lundberg & Sterner, 

2009). Som tidigare nämnts har SUM-elever generellt svårt att generalisera, överföra 

och tillämpa kunskaper mellan olika områden (Lunde, 2011) något som gör 

återkopplingen väldigt viktigt. I resultatet framgår att materialet trycker på att 

matematik inte är en sport för åskådare och att det krävs träning för att bli bra på 

matematik. Matematiklyftet förespråkar en undervisning där elevernas ges tillräckligt  

med tid och träning för att befästa grundläggande kunskaper. Tid är en kritisk punkt för 

SUM-elever som ofta är i behov av längre tid för inlärning och träning för att befästa 

kunskaper. (Butterworth & Yeo, 2010). 

Textanalysen visar att Matematiklyftets material förmedlar vikten av eleverna utvecklar 

förståelse för och behärskar viktiga grundläggande kunskaper och att vissa färdigheter 

blir rutin. Materialet framhäver bland annat betydelsen av att eleverna utvecklar 

förståelse för tals helhet och delar, talsystemets uppbyggnad och de fyra räknesätten 

samt strategier för beräkningar. Dessa delar överensstämmer med forskning kring 

taluppfattning och undervisning för SUM-elever. De är grundläggande aspekter av en 

god taluppfattning (Reys & Reys, 1995). Enligt Ahlberg (2001) och Anghileri (2006) är 

förståelse för räkning grundläggande i en god taluppfattning. Matematiklyftet framhäver 

huvudräkning som den beräkningsmetod som bäst utvecklar elevernas känsla för tal och 

enligt Sahlin (1997) kan svårigheter uppstå om eleverna inte tidigt kan laborera med tal 

på ett flexibelt sätt i tankarna.   

Generellt visar resultatet av textanalysen att Matematiklyftet förordar en undervisning 

där eleverna aktivt utövar matematik i såväl det undersökande och upptäckande 

undervisningen, problemlösning, diskussioner, multisensoriskt och laborativt arbete för 

utveckling av förståelse samt färdighetsträning. Detta är i linje med det sociokulturella 

perspektivet grundtankar om att eleverna utvecklas och lär genom aktivt deltagande i 

sociokulturella sammanhang och praktiker.  
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8 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens viktigaste resultat följt av en 

metoddiskussion. Till sist avslutas kapitlet med några tankar och förslag på fortsatt 

forskning.   

8.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att utveckla en förståelse för hur eller om den undervisning som 

förordas i matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad måluppfyllelse för SUM-

elever. I inledningen nämns att Matematiklyftet genom att exemplifiera och beskriva bra 

undervisning och betydelsefulla faktorer förväntas leda till en ökad måluppfyllelse. 

Frågan vi ställde inledningsvis var om den undervisning som förespråkas i 

Matematiklyftet är bra för SUM-eleverna? Enligt Lunde (2011) går det inte att påstå att 

den undervisning som är bra för den vanliga eleven är bra för alla elever. Många elever 

lär sig oavsett undervisning men för elever som befinner sig i svårigheter eller som 

riskerar att hamna i svårigheter är undervisningens form och innehåll avgörande 

(Griffin, 2007). Chinn (2012) påpekar att elevernas behov måste betraktas individuellt 

och att det inte finns någon universell undervisning. Genom litteraturgenomgången i 

bakgrundsavsnittet försöker vi skapa en förståelse för vad som kan vara av betydelse för 

SUM-eleverna vad gäller undervisningens form och innehåll.  

I bakgrundskapitlet redovisar vi vilka faktorer som är av betydelse för SUM-elevers 

utveckling och lärande i matematik enligt publicerad forskning inom området. Bland 

annat framkommer vikten av en medveten och kunnig lärare, individanpassad 

undervisning, undersökande och upptäckande undervisning samt strukturerad, explicit 

och lärarledd undervisning. Studiens resultat och analys visar att Matematiklyftets 

material behandlar och framhäver många av de undervisningsfaktorer som anses vara av 

betydelse för SUM-elevers utveckling och lärande i matematik. Detta skulle kunna 

indikera att Matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad måluppfyllelse för SUM-

elever. Forskningsområdet kring matematiksvårigheter och SUM-elever är dock 

komplext och mångdimensionellt och det är många olika parametrar som spelar in. Det 

finns små orosmoln i den förespråkade undervisningen som kan minska möjligheterna 

till en ökad måluppfyllelse för SUM-eleverna.  

Huruvida Matematiklyftet och den förordade undervisningen är bra för SUM-eleven 

beror till exempel på om den undervisande matematikläraren har tagit del av hela det 

samlade materialet eller bara den obligatoriska delen. Hade samtliga texter i den valda 

modulen varit obligatoriska, det vill säga inte uppdelade i en obligatorisk och en 

fördjupningsdel, hade möjligheterna till ökad måluppfyllelse förmodligen varit högre. 

Studien visar nämligen att vissa viktiga faktorer som kan ha avgörande betydelse för 

SUM-eleverna enbart nämns i fördjupningsdelen eller bara flyktigt i den obligatoriska 

delen. Sannolikt tar många lärare enbart del av det obligatoriska materialet och tar då 

inte tagit del av de faktorer som är av betydelse för SUM-eleverna. 

Finns det då ytterligare faktorer som kan minska möjligheterna till ökad måluppfyllelse 

för SUM-eleverna? I Matematiklyftet exemplifieras en rad olika undersökande och 

upptäckande arbetssätt och bland annat lyfts problemlösning fram som en bra 

undervisningsaktivitet för alla elever, stark som svag. Litteraturgenomgången visar dock 

att problemlösning kan vara svårt för SUM-elever på grund av att de till exempel ofta 

har svårt att föra över och tillämpa kunskaper (Lunde, 2011) eller på grund av att de i 
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regel är osäkra på och behärskar väldigt få strategier som dessutom är väldigt primitiva 

(Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011). Anammas den exemplifierade 

undervisningen i Matematiklyftet och det medföljande  arbetssätt som huvudsakligen 

består av problemlösning riskerar därför SUM-eleverna att dra en nitlott. Enligt 

Lundberg och Sterner (2009) och Lunde (2011) är SUM-eleverna i behov av en mer 

strukturerad, explicit och lärarledd undervisning där elevernas egna bidrag inte utgör 

grundpelare i undervisningen. Den mer strukturerade, explicita och lärarledda 

undervisningen omnämns enbart i fördjupningsdelen vilket kan leda till att SUM-

elevernas behov inte tillgodoses. 

Vidare framkommer att Matematiklyftet förordar att eleverna bör uppmuntras  att 

tillämpa tidigare kunskaper, prova eller gissa sig fram. Som nämnts har SUM-elever 

ofta svårt att föra över och tillämpa kunskaper till andra situationer. Lunde (2011) är 

tydlig med att elevernas egna bidrag inte bör utgöra grundpelare i undervisningen 

eftersom SUM-eleverna riskerar att befästa eller utveckla nya felaktiga strategier. Även 

här förordar Lunde en mer explicit undervisning för SUM-elever där läraren modellerar 

och förser eleven med olika strategier som sedan kan används som utgångspunkt för 

diskussioner, inte den omvända. 

Resultatet visar att Matematiklyftet förordar en undervisning där eleverna ges gott om 

tid och träning till att utveckla förståelse och befästa grundläggande kunskaper. Detta 

möter SUM-elevernas behov av längre inlärningstid och färdighetsträning för att befästa 

kunskaper. Därutöver behöver SUM-eleverna en mer cyklisk undervisning där de 

regelbundet får möjlighet att repetera tidigare matematiska områden (Butterworth & 

Yeo, 2010). SUM-elever har behov av regelbunden återkoppling, repetition av tidigare 

områden och kunskaper både för att det ska vara möjligt att visa på samband och 

kopplingar men även för att befästa kunskaper. Vår analys visar att Matematiklyftet inte 

tydligt framhäver detta. Fokus i Matematiklyftet ligger framförallt på att eleverna får 

tillräckligt med tid och träning för att befästa ett område innan undervisningen går 

vidare till nästa. I fördjupningsdelen nämns återkoppling efter det att den abstrakta 

representationsnivån förts in men SUM-elever är i behov av återkopplande, repeterande 

och cyklisk undervisning inom hela det matematiska fältet för att utveckla 

grundläggande kunskaper och färdigheter, förmågan att se samband och mönster samt 

förmågan att kunna överföra och tillämpa kunskaper. Kunskaper som är karaktäristiska 

för en god taluppfattning. 

Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att Matematiklyftet leder till en ökad 

måluppfyllelse för SUM-elever men bara om undervisningen tar sin utgångspunkt i hela 

det samlande material som ryms i modulen, både den obligatoriska delen och 

fördjupningsdelen. Dock är det av vikt att beakta att svårigheter i matematik är ett 

väldigt komplext och mångfasetterat område där svårigheterna sällan eller aldrig enbart 

beror på en orsak (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). Men oavsett 

bakomliggande orsaker är faktorer kopplade till undervisningen avgörande för elever i 

svårigheter eller elever som riskerar att hamna i svårigheter, precis som Griffin (2007) 

lyfter.  

8.2 Metoddiskussion 

För att besvara forskningsfrågorna i den här studien har textanalys används som metod. 

Enligt Patton (2003) finns det inga färdiga mallar för hur en analys bör gå tillväga. Den 

valda metoden har lett fram till svar på studiens tre frågeställningar och kan därmed 
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anses bidra till att utveckla en förståelse till hur eller om den undervisning som förordas 

i Matematiklyftet skapar möjligheter till en ökad måluppfyllelse för SUM-elever, 

Därmed kan resultatet av studien anses trovärdig men det är viktigt att beakta att 

resultatet enbart ger ett teoretiskt svar. Den valda metoden säger inget om den praktiska 

tillämpningen och vilka möjligheter som faktiskt skapas där. Hade studien baserats på 

intervjuer med deltagande lärare hade resultatet kanske givit en fingervisning om den 

reella effekten på SUM-elevernas utveckling och lärande. 

Även om vi i denna studie har varit tydliga med att vi endast analyserat en av flera 

moduler i Matematiklyftet finns risken att vår studie misstolkas till att gälla en analys av 

hela Matematiklyftet. Detta kan möjligen ses som en svaghet i studien. En annan 

svaghet som vi reflekterat över är att vi eventuellt påverkat resultatet genom vårt 

modulval. Det är inte säkert att resultatet hade blivit detsamma om vi valt en annan 

modul eftersom innehållet skiljer, kanske andra undervisningsfaktorer hade lyfts fram. 

Däremot har vi inte påverkat innehållet i det utvalda empiriska materialet eftersom vi 

valde att analysera textinnehållet i en färdig modul. Vid intervju hade det funnits andra 

risker, till exempel hade det funnits en risk att vi som forskare på ett eller annat sätt 

påverkat informanterna och därmed det empiriska materialet. 

Tillförlitligheten i studien minskar eftersom det är en kvalitativ studie vars resultat 

utgörs av våra tolkningar av textinnehållet i det empiriska materialet. Under studien har 

vi gjort avgränsningar, analyserat och kategoriserat det omfattande materialet. Även om 

vi haft för avsikt att genomföra en objektiv studie har de val och tolkningar vi gjort 

påverkats av våra tidigare erfarenheter och uppfattningar. Det går inte att bortse från det 

faktum att vi som forskare inte är helt objektiva. Det gör att samma eller en liknande 

studie av andra forskare med stor sannolikhet inte skulle leda till exakt samma resultat 

trots samma eller ett liknande tillvägagångssätt. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Matematiklyftet har varit omfattande och i skrivande stund går fortbildningen mot sitt 

slut. Eftersom syftet med fortbildningen är att stärka och utveckla undervisningens 

kvalitet och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse skulle det vara intressant att 

intervjua lärare som deltagit i Matematiklyftet för att ta reda på om eller hur de har 

förändrat sin undervisning. Lärarintervjuer kan bland annat bidra till att utveckla en 

förståelse kring Matematiklyftets reella effekter på undervisningen. Det skulle även vara 

intressant att kombinera metoderna intervju och observation för att få en förståelse för 

hur lärarna undervisar i matematik. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ta del av 

betygsstatistik före och efter fortbildningsinsatsen för att undersöka om det skett någon 

ökning av elevernas måluppfyllelse. Eventuellt är en sådan studie missvisande eftersom 

det är svårt att jämföra elever från olika årgångar men över tid borde det gå att se om 

Matematiklyftet har lett till en ökad måluppfyllelse. 
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