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Abstrakt 

Med förskoleklassen i centrum är syftet att få 

utökade kunskaper kring matematiksvårigheter 

samt vilken betydelse självkänslan kan ha för 

matematiklärande. Studien är baserad på 

kvalitativa intervjuer byggt på Diamant samt 

en observation med materialet The Bears 

kopplat till testet. Tidigare studier tillsammans 

med vår empiriska undersökning visar att 

matematikkunskap och självkänsla har ett 

samband och att de båda kan påverkas av 

undervisningens upplägg. I studien 

framkommer det att diagnoser och 

observationer samt lärarens roll är 

betydelsefulla pedagogiska redskap, både för 

självkänsla och matematikkunskaper. 
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1. Inledning 
Sommaren 2010 läste vi kursen ”Förskolebarns lärande i 

matematik och svenska, OX7161”. Kursen var mycket 

inspirerande och förändrade vår syn på matematik på ett positivt 

sätt. Under vår skolgång hade vi båda svårt för matematik. 

Ständiga misslyckanden bidrog till att vi hade en låg självkänsla 

och kände frustration kring ämnet. Det visade sig under kursens 

gång att väldigt många av våra kurskamrater delade vår negativa 

upplevelse av matematik från skoltiden.  

Genom vår utbildning ökade förståelsen för hur vanlig 

matematiken är och hur viktigt det är att synliggöra den som ett 

ständigt inslag i vardagslivet. Detta motiverade oss att ta reda på 

mer om ämnet för att kunna bidra till nya utmaningar i elevernas 

matematikresa. Vi vill kunna inspirera eleverna och möjliggöra så 

att deras erfarenheter kring matematik blir mer positiva än de vi 

upplevde under vår skoltid. Tankarna växte fram om ett 

examensarbete om matematiksvårigheter för att fördjupa våra 

kunskaper.  

Internationella undersökningar visar att många elever i Sverige 

inte uppnår målen i matematik (Butterworth & Yeo, 2010). Vi 

bestämde oss därför att anta utmaningen och fördjupa oss i ämnet, 

för att förbättra våra kunskaper och finna verktyg att göra arbetet 

med matematik till en positiv upplevelse för de elever vi möter. 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”(Lpo94:4).  

Malmer (2002) menar att matematiksvårigheter kan vara ett 

resultat av arbetssättet och lärarens förhållningssätt till eleverna. 

Utifrån detta tillsammans med vårt intresse att få ytterligare 

kunskaper för att kunna arbeta förebyggande mot 

matematiksvårigheter anser vi att lärarens roll är viktig att 

undersöka. Studien består av intervjuer samt observationer med 

elever. I diskussionen har vi trots detta valt att lyfta in lärarens roll 

för elevernas matematiklärande och självkänsla. Här används 

tidigare teoretisk bakgrund som ett komplement till studien med 

eleverna. 

I vår studie har vi valt att fokusera på elever i förskoleklass och att 

undersöka om självkänsla och matematikkunskap har något 

samband. Vidare vill vi ta reda på vilken betydelse självkänslan 

kan ha för matematikinlärning? 
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2. Syfte 
Med förskoleklassens elever i centrum är syftet med denna studie 

att som lärare få en utökad kunskap och förståelse för elever med 

matematiksvårigheter. Genom arbetet vill vi därför undersöka 

sambandet mellan matematikkunskaper och självkänsla.  
 

2.1. Frågeställning 

Vilken betydelse kan självkänsla ha för matematiklärande? 
 

2.2. Avgränsningar  

Vår studie är utförd med eleverna i centrum och därför valdes 

intervjuer med lärare bort. Däremot finns lärarens roll med som 

ett pedagogiskt redskap. 

 

Alkyli 

Vi har valt att inte fokusera på alkyli, som är en oförmåga att 

utföra matematiska beräkningar. Alkyli har oftast en koppling till 

hjärnskada och är väldigt ovanligt (Adler, 2001). Därför väljer vi 

att fokusera på de matematiksvårigheter som är vanligare.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av matematiksvårigheter 

och faktorer som kan orsaka svårigheterna. Därefter belyses god 

matematikundervisning där diagnostiskt test kan användas som ett 

pedagogiskt redskap. I det efterföljande avsnittet presenteras 

begreppet självkänsla och vad den, enligt forskning, påverkas av. 

Teoriavsnittet avslutas därefter med lärarens betydelse samt 

sambandet mellan självkänsla och matematiksvårigheter.  

3.1 Matematiksvårigheter 

Enligt Internationella matematikundersökningar är Sverige ett 

land där många elever blir underkända i matematik (Butterworth 

& Yeo, 2010). 

Enligt Adler (2001) innebär allmänna matematiksvårigheter 

generella problem med lärandet, inte bara matematik. I regel tar 

då all inlärning lite längre tid än normalt. Matematiksvårigheter 

uppkommer när undervisningen inte tar hänsyn till bristande 

förkunskaper hos barn. Det är således inte en svårighet som barn 

har vid skolstarten. Samtidigt påpekas det att det även kan vara ett 

resultat av att skolan inte kunnat hjälpa dem att utveckla dessa 

kunskaper (Doverborg & Pramling, 1999). 

Malmer (2002) belyser att det finns många faktorer som kan 

orsaka matematiksvårigheter. En del elever har 

matematiksvårigheter men allt för många får det i samband med 

undervisning. Faktorer som kan orsaka matematiksvårigheter hos 

elever är den kognitiva utvecklingen, språklig kompetens, 

neuropsykiatriska problem samt dyskalkyli. Den kognitiva 

utvecklingen påverkas eftersom matematik som ämne kräver en 

hel del av både abstraktionsförmågan och 

koncentrationsförmågan. Därför får svaga elever stora svårigheter 

om deras behov inte tillgodoses. Tidigare misslyckanden samt 

oro, ängslan och brist på självförtroende leder vidare till 

vantrivsel och att motivationen avtar och för att senare saknas 

helt. Därför är det viktigt att alla elever får hjälp att nå dit deras 

förutsättningar räcker. Här spelar upplägget för undervisningen en 

stor roll. Eftersom den språkliga kompetensen ligger till grund för 

all inlärning är även denna en primär faktor. Om ordförrådet är 

bristfälligt leder det ofta vidare till svårigheter med 

grundläggande begreppsbildning. Barn med dessa svårigheter har 

i regel även svårt att strukturera sitt arbete och söka kunskap på 

egen hand. Därför blir de mer beroende av lärarens styrning och 

medverkan och det motsäger det egna elevansvaret som 

förespråkas vad gäller undervisning idag. Under senare år har 

även elever som har olika typer av neuropsykiatriska problem 

t.ex. ADHD, DAMP, Aspergers, Autism och Touretts syndrom 

uppmärksammats mer. Dessa elevers koncentrationssvårigheter 
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och bristande uppmärksamhet tillsammans med den ofta 

förekommande hyperaktiviteten gör att det krävs en större 

kunskap och anpassning av verksamheten för att tillgodose dessa 

barns behov (Malmer, 2002). 

 

3.2 Specifika matematiksvårigheter – dyskalkyli 

Dyskalkyli är en sammansättning av två ord. Dys som är nylatin 

visar att det är en dysfunktion dvs. en svårighet, inte oförmåga. 

Calculus är grekiskt och det betyder räknesten. Dyskalkyli innebär 

således svårigheter med själva räknandet. Det som skiljer 

dyskalkyli från andra matematiksvårigheter är att det rör sig om 

specifika svårigheter inom delar av matematiken. Grundläggande 

svårigheter kan handla om att tillräckligt fort få fram sifferfakta, 

automatiseringssvårigheter, språkliga svårigheter t.ex. förstå 

talbegrepp, planeringssvårigheter vilket ger problem i själva 

genomförandet av räkneoperationen att hålla den röda tråden i 

uppgiften. Därför är det av vikt att ge eleverna uppgifter på rätt 

nivå (Adler, 2001).  

Användandet av termen dyskalkyli ökar. Dyskalkyli inverkar på 

förmågan att lära sig de fyra räknesätten och handskas med tal och 

olika kvantiteter. Detta skapar ett problem eftersom den 

grundläggande svårigheten är att förstå antal. Däremot kan 

dyskalkyli och matematiksvårigheter inte likställas eftersom 

människor kan ha svårigheter inom matematiken av flera 

anledningar, som till exempel av dålig undervisning eller av 

bristfällig stimulans. Det är svårt att avgöra om enskilda 

individers svårigheter är en fråga om dyskalkyli eller om andra 

faktorer ligger till grund för problemet. Dyskalkyli som etikett bör 

användas med försiktighet för att man inte ska missa att utreda 

svårigheterna närmare. Forskning pågår för att få fram bättre 

diagnostiska metoder som kan ringa in den renodlade formen 

bättre. Hur vanligt det är med dyskalkyli är fortfarande svårt att 

definiera. Utifrån det datorbaserade screeningtestet Dyscalculia 

som Brian Butterworth utvecklat menar Butterworth att dyskalkyli 

och dyslexi är lika vanligt, 4-8 %. Däremot har mycket mindre 

forskning bedrivits om dyskalkyli än dyslexi (Butterworth & Yeo, 

2010).  

Det råder fortfarande en oklar uppfattning kring begreppet 

dyskalkyli och vad det innebär men man menar att det inte råder 

några tvivel om att många elever har matematiksvårigheter. Detta 

trots olika resultat i undersökningar. I Malmer (2002) framhålls 

detta genom den amerikanska forskaren Nathalie Badians (1983) 

studie att 6,4 % av eleverna i grundskolan har 
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matematiksvårigheter (Malmer, 2002). Även i Malmer & Adler 

1996 hänvisas det till internationella resultat. Där uppskattar Olof 

Magne (bl.a. 1973,1994) antalet elever med matematiksvårigheter 

till 15 % (Malmer & Adler 1996).  

Lundberg & Sterner (2009) uppskattar att 4-6% av alla elever är 

drabbade av någon typ av dyskalkyli. Forskare beskriver även 

dyskalkyli som specifika matematiksvårigheter som en 

motsvarighet till dyslexi fast inom matematiken. Däremot är det 

inte är en diagnos för livet utan problemet är beroende på hur 

utvecklingen går för barnet. Det som bör tilläggas är att det lär 

vara svårare att upptäcka dyskalkyli än dyslexi (Ljungblad, 

1999).   

Inom dyskalkylin finns det en stor och viktig grupp där 

svårigheterna kommer ur känslomässiga blockeringar, pseudo- 

dyskalkyli. De har kognitiva och tankemässiga resurser att lyckas 

men de kan ha bildat sig en idé om att de inte kan bli duktiga eller 

framgångsrika i matematik. Samtidigt bekräftas denna bild av alla 

eventuella misslyckanden i matematiken. Övervägande del är 

flickor (Adler, 2001). 

 

3.3 Symboler och tal  

Flera forskare och lärare är överens om att det är av vikt för barn 

att räkna på talsekvensen för att utveckla förståelse för talens 

innebörd. En tredjedel av sexåringar brukar avsluta räkningen 

mellan 29, 30. Räknar de vidare klarar de det utan svårigheter 

(Ahlberg m.fl, 2002). 

Talen är en otrolig uppfinning. För att talserien ska bli 

meningsfull krävs det inte bara att komma ihåg talorden utan de 

måste även komma i en bestämd ordningsföljd. Insikten av att 

talserien bildar ett system är därför en viktig upptäckt (Solem & 

Reikerås, 2004).  

Det är en stor och svår process att lära sig räkna. Vissa barn har 

inte spontant sin fokus på tal i omvärlden, även om de är med om 

olika situationer där de räknar. En orsak till att skillnaden i barns 

räkneförmåga skiftar kan bero på att vissa barn har få 

räkneerfarenheter. Därför är det viktigt att lärare ser till att barnen 

inte bara möter räkneord och tal utan även får reflektera kring 

både dess innebörd och egenskaper (Solem & Reikerås, 2004).  

Orsakerna till svårigheter att lära sig räkna är ännu långt ifrån 

klara (Butterworth & Yeo, 2010). Däremot tyder forskning på att 

förståelsen av tallinjen är beroende av erfarenheter (Lundberg & 

Sterner, 2009). För att utveckla taluppfattning och räkneförmåga 

är en grundläggande byggsten kunskaper om talsystemet. För att 

uppnå det behöver lärarna eftersträva att eleverna ser de enskilda 



 9 

talen, uppbyggnaden och relationen till varandra. Genom att 

arbeta med tallinjer och talrader får eleverna hjälp att börja se 

uppbyggnaden av talen och detta hjälper dem även med att förstå 

räkneorden (Butterworth & Yeo, 2010).   

Flera matematikdidaktiker anser att steget från konkret till 

abstrakt symbolspråk både är stort och svårt. Det kan därför 

orsaka stora problem för flera elever. När symboler införs tidigt 

hindras utvecklingen av talraden. Trots detta är traditionen i 

skolan att barnen tidigt använder symbolspråket eftersom barnen 

förväntar sig att matematik i skolan ska vara på detta vis. Men 

pga. att flera barn inte nått den abstraktionsnivå som krävs för att 

förstå och använda detta symbolspråk så för det med sig problem 

för en hel del elever (Ahlberg m.fl, 2002).  

 

3.4 God matematikundervisning 

I de olika undervisningssituationerna måste pedagogen kunna ta 

tillvara på varje elevs möjligheter utifrån varje elevs individuella 

förutsättning. För att tillgodose detta behöver undervisningen 

innehålla rika tillfällen att göra nya upptäckter och genom det 

vidga elevens erfarenheter. Lärarens roll blir att leda barnet till 

uppgifter som de har förutsättningar att klara av eftersom det i 

annat fall kan leda till att självförtroendet försämras. Malmer 

(2002) förespråkar således att räknesätten enbart används muntligt 

från början och inte benämns med räknesätt. När symbolerna 

införs så startar svårigheter hos en hel del elever. Trots denna 

kunskap om att begreppen behöver gå före symbolerna införs de 

som ett redskap i elevernas skriftliga redovisning i böckerna. En 

annan aspekt är att barnen har med sig det från förskoletiden, då 

skolliknande aktiviteter utförts, och där av har barnen 

förväntningar på det. Detta är ofta ett resultat av att läraren har en 

rädsla att inte ge barnen meningsfulla aktiviteter. För att undvika 

detta krävs en större tillit till laborativa samt undersökande 

material som leder till att undervisningens upplägg förändras 

(Malmer, 2002).  

Det är lärarens uppgift att utforma lärtillfällen där kunskap 

konstrueras av eleven själv genom en aktiv och skapande process, 

konstruktivism. Detta skiljer sig mot det tidigare då eleverna var 

passiva mottagare av det läraren förmedlade. Nu får eleven ett 

större ansvar och delaktighet i sitt lärande För att nå ett 

förhållande som är harmoniskt och gynnsamt för inlärning krävs 

det att lärare och elev möts i både tanke och språk. Detta genom 

att undervisningens innehåll anpassas efter elevens förutsättningar 

både vad gäller psykiska och sociala samband. För att förbättra 

samspelet mellan lärare och elev rekommenderas vissa 

grundläggande principer: 
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I den första principen ligger ansvaret på läraren att planera arbetet 

för att skapa en god miljö för lärande. I detta ingår reflekterande 

samtal som inbjuder till erfarenhetsutbyte, tankar och idéer. I den 

andra principen skapas arbetsklimatet i ett samarbete mellan 

elever och lärare. Här byggs förtroende upp vilket gör att eleverna 

vågar fråga och blir bemötta med respekt vid eventuella felaktiga 

svar för att de inte ska vara generande. I den tredje principen är 

det av stor vikt att elevens ansvarstagande för inlärning utökas 

successivt. Här agerar läraren studievägledare och endast genom 

elevens aktiva medverkan kan inlärning ske. Den fjärde principen 

är värderingar och diskussioner som är återkommande mellan 

elever och lärare fördjupar det gemensamma ansvaret för 

undervisningen (Malmer, 2002). 

I regeringens skrivelse till riksdagen 2001, Utbildning för kunskap 

och jämlikhet (2011-07-28) påtalas hur viktigt det är att se varje 

elevs behov. Varje elev har rätt till en för dem anpassad 

undervisning. En del når målen snabbt på egen hand medan andra 

har större behov av stöd samt tid för att nå de uppsatta målen. Alla 

elever ska ha rätt till det de behöver för att nå en maximal 

kunskapsutveckling, enligt den skrivelsen. Därför måste elevens 

individuella behov vara grunden för alla de beslut som fattas för 

eleven. Målen i kurs- och läroplaner ska vara till den hjälp att det 

knappast ska finnas gränser för möjligheten till lärande för eleven.  

För att eleven ska kunna utveckla förmågan att lära sig och att 

använda sig av matematik är det under de första skolåren av vikt 

att bygga upp intresse, självförtroende och tillit till sin förmåga att 

lära sig och utveckla grundläggande kompetenser (Ahlberg m.fl. 

2002). 

 

 3.4.1Diagnos - ett pedagogiskt verktyg 

I första hand handlar god undervisning i matematik om att 

individualisera mål och undervisning utifrån läroplanen.  I andra 

hand gäller det att ta reda på var eleverna ligger kunskapsmässigt i 

relation till målen. För att ta reda på detta används diagnostisering 

som kartlägger de nuvarande kunskaperna, tänkandet och behoven 

som eleven har. Detta görs för att skapa bästa möjliga inlärning. 

När en fördiagnostisering görs tydliggörs det vilka elever som har 

tillräckligt mycket förkunskaper för att följa med i 

undervisningen. Om eleverna missar de grundläggande 

tankeformerna för till exempel subtraktion och addition är det 

svårt att kompensera det senare eftersom talområdet utvidgas i 

snabb takt. För att eleverna ska ha möjlighet att tillägna sig 

matematik behövs det viktiga delar som bildar en god grund för 

eleven. Dessa matematiskt goda grunder framhålls i Löwing & 

Kilborn (2002) där Gelman & Galistel beskriver dem utifrån fem 

principer: 
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1. Abstraktionsprincipen - innebär att eleven har förståelse för att 

föremål som ingår i en begränsad mängd kan räknas, oavsett om 

det är lika eller olika föremål.  

2. Ett till ett-principen - innebär att genom parbildning av 

föremålen jämförs det föremål i två mängder. Detta för att ta reda 

på vilken mängd som innehåller flest föremål.  

3. Principen om godtycklig ordning - går ut på att resultatet alltid 

är detsamma oavsett i vilken ordning föremålen räknas.  

4. Principen om talens ordning - innebär att räkneorden alltid 

kommer i samma ordning.  

5 Antalsprincipen - beskriver att det sist uppräknande talet är det 

som anger mängden föremål. 

De elever som har svårigheter att förstå någon av dessa fem 

principer får stora problem att kunna tillgodogöra sig 

undervisning i matematik. Det är därför oerhört viktigt att 

upptäcka detta genom exempelvis diagnoser/ intervjuer i tidigt 

stadium. Utifrån den information blir det möjligt att möta eleverna 

på deras nivå och stötta dem och hjälpa dem vidare där 

kunskaperna brister. Diagnoser/ intervjuer gör samtidigt att 

duktiga elever inte får för enkla uppgifter som leder till ointresse 

(Löwing & Kilborn, 2002). Vinsten med diagnoser påtalas 

eftersom det tydliggör vad barnen har problem med. De menar 

även att behovet av att utveckla de diagnostiska materialen som 

finns idag är stort för att förbättra kartläggningen ytterligare. 

Oavsett vilken typ av inlärningsproblem som uppmärksammas är 

det bra att upptäcka problemen tidigt. Desto större möjligheter 

finns det då att sätta in förebyggande åtgärder. Många elever 

tvingas dessvärre upp på en abstrakt nivå för tidigt och saknar då 

förutsättningar för det. Istället för att få en egentlig förståelse för 

räknandet blir det en mekanisk process. Ytterligare en risk är att 

en del elever hålls kvar för länge trots att de behöver gå vidare 

(Lundberg & Sterner, 2009). 

Malmer (1999) gjorde en omfattande studie av nybörjares 

utgångsläge under sitt arbete i NYMA- projektet i Helsingborg. 

Där genomfördes intervjuer med lämpligt material i anslutning till 

övningarna. Syftet var att försöka kartlägga de olika elevernas 

utgångsläge vid skolstarten för att sedan kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas olika förutsättningar. Syftet var 

aldrig att detta skulle vara en förebild utan ett förslag till andra 

lärare. Men det har visat sig att övningarna både varit till 

användning och varit omtyckta av andra lärare.  

3.5 Självkänsla  

Forskare menar att själkänsla består av två dimensioner. Den 

kvantitativa som handlar om vad vi vet om oss själva och hur väl 

vi då känner oss, självinsikt. Den andra är den kvalitativa 

dimensionen som handlar om hur vi förhåller oss till det vi vet om 
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oss själva. Det är självkänslan både av första och andra 

dimensionen som styr hur vi då tänker och ser på vårt eget 

agerande och hur vi bemöter och möter andra människor. Alltså 

handlar självkänsla om förmågan att känna sig själv och hur vi 

förhåller oss till det vi vet om oss själva (Juuhl & Jensen, 2009). 

Ur ett psykologiskt begrepp är självkänsla ett uttryck för de 

föreställningar människor har om sig själva, dvs. hur respekterad, 

älskad eller hur kompetent man ser sig. Självkänslan är något som 

skapas i den tidiga barndomen utifrån den grundläggande tilliten 

barnet upplever till sin omgivning. I Ahlgren (1991) framhålls det 

att även Granlund (1984) beskriver självkänsla som en 

känslomässig uppfattning som man har om sig själv, positiv eller 

negativ. Utifrån de erfarenheter man får lär man sig att i olika 

grad gilla eller ogilla sina egenskaper. Detta påverkas av vilka 

konsekvenser ens handlingar får (Ahlgren, 1991). 

Flertalet undersökningar har gjorts med syfte att förstå hur 

människor ser på sina framgångar och misslyckanden. Här ses ett 

generellt förklaringsmönster där försökspersonerna tar åt sig äran 

när det gäller framgång som gäller förmåga och ansträngning men 

då det gäller misslyckanden läggs det på orsaker utanför sig själv. 

Detta ses som ett försök att behålla en positiv självkänsla (Jenner, 

2004). 

När ett barn ständigt misslyckas påverkas självbilden och 

självförtroendet. Detta leder i sin tur till att motivationen och 

kommunikationen med omgivningen påverkas. En risk är då att 

elever med negativ självbild tillsammans med kognitiva 

svårigheter undviker situationer som de tror att de kan misslyckas 

i. Det kan alltså räcka med att eleven har en föreställning av 

misslyckande för att vägra utföra en uppgift. Detta kan leda till 

konsekvenser för all inlärning och kunskapsinhämtande. Det 

grundläggande för all inlärning består av en kombination av vilja 

och kognitiva resurser. När dessa är i positiv kombination leder 

det till upplevelser och känslor att lyckas (Malmer & Adler, 

1996).  

Om eleven har en självbild som är negativ är det viktigt att starta 

med arbete som syftar till att stärka elevens självförtroende och 

självbild före själva inlärningen. Här rekommenderas ett nära 

samarbete mellan de personer som finns i barnets närmiljö. 

Motivationen kan öka och bli tillfredsställd antingen genom ökad 

aktivitet och i vissa fall genom att ta pauser och låta barnet leka 

eller byta till en ny arbetsuppgift. En negativ självbild återfinns 

nästan alltid hos barn med inlärningssvårigheter. Det finns nästan 

alltid saker som även dessa barn visar intresse för och där de kan 

visa en stor uthållighet. Ett barn som uppvisar 

matematiksvårigheter och har haft stort behov av stöttning från 

personal och föräldrar visar ofta stora problem med motivation att 
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lära sig. Därför är det mycket viktigt att ge eleven goda 

möjligheter att få lyckas redan från tidig skolålder för att undvika 

en negativ utveckling. Den inre motivationen är det som betonas 

och ses som enormt viktigt eftersom det är avgörande för 

inlärning, framgång och elevens positiva psykosociala utveckling. 

Det som anses svårt är att veta om elevens vägran eller 

blockeringar bottnar i kognitiva eller känslomässiga blockeringar 

(Malmer & Adler, 1996).  

Det är välkänt att matematiska aktiviteter kan framkalla ångest. 

Ångest är hämmande för prestationen av flera kognitiva 

funktioner exempelvis arbetsminnet. Vilken storlek den 

känslomässiga påverkan har är emellertid okänd. Däremot menar 

undersökningar att barn upplever stor oro under 

matematiklektioner och förklarar sig själva som dumma, att de 

känner ett utanförskap eftersom de inte är lika bra som 

kompisarna och det ges även uttryck för att barn gråter och vill 

slippa göra någon matematik (Butterworth & Yeo, 2010). 

 

3.5.1Lärarens betydelse för elevens självkänsla och 

matematiksvårigheter? 

”Det första mötet med skolan och allt vad detta innebär har utan 

tvekan ett avgörande inflytande på elevens inställning både till 

själva ämnet samt den egna kompetensen” (Malmer, 2002:90). En 

forcerad och för formaliserad undervisning kan leda till att 

onödigt många elever anses ha svårigheter. Därför kan även 

matematiksvårigheter i vissa fall tyvärr bero på lärarens 

förhållningssätt, attityd, arbetssätt och arbetsformer (Malmer, 

2002).  

En kunskapsprocess där eleverna görs delaktiga är ett av de 

viktigaste målen i skolan. Samtidigt lyfts samarbete och ett 

fungerande förhållande lärare och elever emellan. Elevernas 

förutsättningar behöver stå i centrum för hur undervisningen är 

uppbyggd, vilket innebär att läraren behöver vara flexibel och 

kunna variera sitt arbetssätt och svårighetsgraderna av det 

matematiska innehållet (Malmer & Adler, 1996). Även Ahlberg 

m.fl, (2003) ser vikten av elevers delaktighet och att det visas 

intresse för deras idéer och tankar. Således kan fokus inte enbart 

finnas i kunskaper och färdigheter för att stärka deras 

självförtroende.   

I Magne 1998 framhåller Biggs (1967) att matematikundervisning 

som leder till mestadels positiva känslor är den undervisning som 

inriktar sig på elevers aktiva tänkande. I Magne (1998) menar 

Valås (1991) att när läraren stöder autonomi i klassen så sker det 

en förhöjning av elevers inre motivation. Magne (1998) menar att 

det viktigaste är att matematiken innehåller stora möjligheter att 

känna hopp, glädje, tillfredsställelse, triumf och god självkänsla 
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när eleven lyckats med en uppgiftslösning. Men matematiken kan 

även skänka känslan av ängslan och besvikelse. (Magne, 1998). 

 Lärarna har stor betydelse för hur eleven upplever sin förmåga till 

duglighet, prestation och människovärde. Hur självförtroende 

påverkas speglas av tre faktorer: Att man känner sig älskad för 

den man är, blir behandlad med respekt samt struktur och ordning 

som skapar trygghet. Ett resultat av för höga krav blir en dålig 

självbild som leder till skam och skuld känslor. Samtidigt är det 

lika problematiskt när kraven är för låga vilket leder till en 

avsaknad av att känna sig betydelsefull och följden blir att eleven 

känner sig nedvärderad. Det är därför angeläget att elevens 

emotionella krav blir fyllda för att skolan inte ska bli ett forum för 

utslagning av svaga elever. (Nilzon, 1999).  

 ”Läraren skall utgå från varje elevs individuella behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” och ”stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lpo 

94, s. 14).  Utifrån de klassrumsobservationer och intervjuer med 

lärare som gjorts i Löwings studie framkommer det hur svårt det 

kan vara för läraren att nå alla elever i kommunikation av 

matematikinnehåll. Elever har olika förkunskaper, är olika 

motiverade och de tänker olika. Därför krävs det att läraren 

planerar och genomför undervisningen så att alla elever får ett 

relevant utbyte av undervisningen. För att kunna göra detta krävs 

det att läraren behärskar metoder, strategier, arbetssätt och 

arbetsformer som möjliggör ett stöd för olika elevers inlärning 

(Löwing & Kilborn, 2002).  

 

Föräldrar, lärare och elever kan samtala om och uppmärksamma 

både elevers svårigheter och möjligheter att kunna lyckas och 

tillsammans finna vägar till hjälp vid behov. Detta är av vikt 

eftersom en negativ självbild kan leda till att eleven tappar lust att 

räkna och att det även påverkar självkänslan i andra skolämnen 

(Adler & Holmgren, 2000).  

Yngre elever har ofta svårt att kunna identifiera sina känslor och 

behöver då hjälp av vuxna. De behöver även få sina känslor 

bekräftade. Om misslyckanden upprepas kan detta ge känslor av 

ilska och förtvivlan som behöver lyftas för att kunna gå vidare. 

För att inte bli fången i känslan behöver eleverna få hjälp att fånga 

känslan. När elever har negativa känslor hindrar dessa lärandet 

och läraren behöver stötta och arbeta med en förändring av deras 

känslomässiga upplevelser. Det är först när eleven har skapat sig 

positiva känslokopplingar som inlärningen kan bli betydelsefull. 

Lärarens uppgift blir då att hjälpa eleven att ta sig förbi 

känslomässiga blockeringar genom att lugna och uppmuntra 

(Adler & Holmgren, 2000).  
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I en enkätundersökning från 2001, utförd av Skolverket visade det 

sig att det som är mest avgörande för ett lustfyllt lärande i 

matematik är elevernas tilltro till sin egen förmåga. Den 

inställningen som eleverna har till det som de presterat är oerhört 

betydelsefullt för lärandet (Skolverket, 2003). 

Den stora betydelsen för inlärning är hur eleverna får möta olika 

matematikinnehåll och därefter bearbeta detta. Det är läraren som 

bär ansvaret att planera för att eleverna får goda möjligheter till 

inlärning. Läraren måste dessutom vara flexibel och möta enskilda 

individer utifrån deras behov och situation samt anpassa 

undervisningsmetoden tills den fyller de didaktiska 

kunskapsbehoven kring innehåll och hur eleverna kan få stöd för 

att få förståelse för innehållet. För att det sedan ska leda vidare till 

känslor av glädje och tillfredsställelse behöver barnen känna att de 

är trygga i undervisningen. Detta uppnås bl.a. av att de känner att 

de lyckas (Löwing & Kilborn, 2002).   

Det är av stor vikt att de vuxna som ska arbeta pedagogiskt med 

andra människor är uppmärksamma på sin egen självkänsla. De 

måste även ta ansvar för att minska den negativa inverkan de kan 

ha på de professionella relationer man ingår i om den vuxna har 

en låg självkänsla. Det är även av vikt att den vuxna ger barnen en 

känsla av att bli sedda och bekräftade istället för att känna sig 

bedömda eller avslöjade (Juuhl & Jensen, 2009).  

De barn som har matematiksvårigheter som främst beror på 

känslomässiga blockeringar behöver i första hand stöd genom 

enskilda samtal med lärare. I svårare fall med kurator eller 

psykolog för att kunna bearbeta dessa låsningar. Eftersom flertalet 

elever med dessa låsningar är flickor är en rekommendation att 

matematikundervisning emellanåt sker i grupper där pojkar 

respektive flickor är åtskilda för att förebygga negativa 

kommentarer om de misslyckas. De negativa kommentarerna är 

vanligare från pojkar. Dessa kommentarer kan leda till att elever 

successivt börjar undvika allt som berör matematik (Adler, 2001). 

Det är viktigt att pedagogerna upptäcker matematiksvårigheter för 

att eleverna inte ska känna misslyckande år efter år, vilket kan 

leda till sekundära problem som utåtagerande, depression och 

dålig självkänsla (Ljungblad, 1999).   

Forskning belyser kopplingen mellan tidigare misslyckanden och 

missgynnsam utveckling av bristande självförtroende. Genom 

brist och ängslan för att göra nya misslyckanden kan även detta få 

konsekvenser i alla ämnen och inte minst i matematik (Malmer, 

2002).  
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4. Metod  
För att få kunskap om hur matematiklärande och självkänsla har 

ett samband hos barn valdes litteraturstudie inom ämnet 

matematiksvårigheter samt självkänsla. 20 st kvalitativa intervjuer 

med barn i förskoleklass gjordes utifrån Diamant (beskrivs i metod 

4.3). För att samla information om dessa 20 elevers självkänsla 

kopplat till matematikuppgifterna i Diamant ingår även ett 

kvalitativt inslag i form av observation där materialet The Bears 

(beskrivs i metod 4.3) används vid samma testtillfälle.  
 

4.1 Metodisk ansats 

Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativ intervju 

I studien har det gjorts kvalitativa intervjuer. Denna typ av 

intervju ger ofta intressanta samt lärorika resultat om till exempel 

ett barns förkunskaper, värderingar och attityder (Johansson & 

Svedner 2006). Det talas om två olika sorters kvalitativa 

intervjuer: den som bygger på fasta frågor och den som baseras på 

fritt formulerade frågor. Vi har således använt oss av den 

kvalitativa intervjun med fasta frågor även kallad strukturerad 

intervju, nämligen diagnosmaterialet Diamant. Delen med The 

Bears innehåller både en strukturerad fråga samt flera fritt 

formulerade frågor(a.a).   

Innan intervjuerna genomfördes gjorde försöksledaren tre ”prov 

intervjuer” på tre pedagoger. Detta för att försöksledaren skulle få 

möjlighet att lära känna materialen bättre samt träna sig inför 

kommande intervjusamtal. Situationsfaktorn kan påverka barnen 

och därmed resultatet och av denna anledning utfördes 

undersökningen i en välkänd miljö för barnen utan yttre 

störningar.  

 

Valet av metodteknik med fältanteckning, istället för inspelning, 

gjordes för att ljud- eller videoupptagning kan vara känslig för de 

intervjuade. Inspelningsprocessen kan även inverka på 

informanterna genom att den hindrar deras sätt att tala öppet och 

att de blir påverkade av vetskapen att det som sägs spelas in. Det 

finns även en risk att det är störande för intervjumiljön samt att 

tekniken kan brista. På dessa grunder valdes dessa metoder bort. 

Utifrån detta gjordes valet att förlita oss på anteckningar och med 

hjälp av dessa blev det lätt att återkomma för vidare bearbetning 

(Denscombe, 2000). 

Observation 

Efter att elev och försöksledare genomfört del 1, Diamant som 

består av 10 matematikfrågor (se bilaga 1), utfördes del 2. Del 2 

är The Bears som innebär att eleven väljer ett eller flera kort som 
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stämmer överrens med den/de känslor eleven har. Här utfördes 

även en löpande observation när eleven talade fritt om sina 

känslor då The Bears användes. Först ställdes en fast formulerad 

fråga: 

– ”Finns det någon nalle som ser ut som du kände dig när vi 

jobbade med matematiken?” 

Eleven pratade fritt utifrån den ställda frågan och försöksledaren 

formulerade därefter frågor passande till elevens berättelser om 

korten. Detta antecknades i en löpande observation. 

Enligt Johansson & Svedner (2006) ska en löpande observation, 

för att bli meningsfull, ha en klar frågeställning om vad som ska 

registreras. Med hjälp av The Bears samt den fasta frågan blev 

resultatet i observationen tydligt då varje barn tog sig tid att tala 

om de känslor som just det kortet med The Bears beskrev för just 

den eleven(a.a). 

 

4.2  Urval 

Förskolklassen som representeras av 15 elever i studien skedde ett 

subjektivt urval (Denscomb, 2006) Det fanns endast 15 elever att 

tillgå och både elever och vårdnadshavare tackade ja till 

deltagandet. Av dessa 15 elever hade 9 sedan tidigare varit i 

verksamheten (förskolan) där försöksledaren arbetar och känner 

därför försöksledaren väl. Eleverna gick vidare till förskoleklass 

hösten 2010. Fördelen med detta var att eleverna kände sig trygga 

och vågade delta samt prata om sina känslor. Nackdelen kunde 

vara att eleverna kände sig för bekväma i situationen och att 

resultatet blivit annorlunda om försöksledaren varit en okänd för 

eleverna. Eftersom forskarens jag är en del av 

forskningsinstrumentet kan detta påverka (Denscomb, 2000). De 

resterande 6 eleverna har endast funnit i verksamheten under 

förskoleklassåret och var därför inte lika välkända för 

försöksledaren och vice versa.  

Förskolan valdes utifrån att försöksledaren hade sin tjänst där. 

Studien ägde rum maj- juni, 2011 (Denscomb, 2000). Av önskan 

att få en till antalet större grupp att utföra studien på samt en jämn 

fördelning av pojkar och flickor tillfrågades ytterligare fem pojkar 

att delta. 

Även dessa blev subjektivt utvalda då de var försöksledarens 

vänner och deras barn.  

Enligt Johansson & Svedner (2006) är det av stor vikt att inte 

enbart förlita sig på en metod eller en undersökningsgrupp. Då 

studien består av olika undersökningsgrupper såsom flickor, 

pojkar som kommer från två olika enheter blir resultatet mer 

tillförlitligt (Johansson & Svedner, 2006). Utifrån detta subjektiva 

urval tillfrågades elever samt vårdnadshavare om deltagandet och 

samtliga tackade ja. Vi valde att låta en av oss utföra samtliga 
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intervjuer för att få så likvärdiga situationer som möjligt för alla 

barn.  

 

4.3 Material 

Diamant 

Diamant (se bilaga 1) är ett diagnostiskt material i matematik för 

grundskolans tidigare år. Materialets bakomliggande syfte är att 

kunna kartlägga elevens kunskapsutveckling och vara ett stöd för 

planering av undervisningen samt elevens måluppfyllelse i ämnet 

matematik. På uppdrag av skolverket har materialet Diamant 

utvecklats av Madeleine Löwing och Marie Fredriksson som båda 

är verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs universitet. 

I studien används endast delen aritmetik (räknelära) som är riktad 

till elever i förskoleklass. Diamant är till största del muntligt och 

omfattar tio uppgifter. Syftet är att med detta som underlag se om 

eleven har den taluppfattning som är tillräcklig inför kommande 

skolstart. Här kan man även upptäcka de elever som redan 

kommit långt i taluppfattningen och därmed undvika att ge dem 

för enkla och för eleven ointressanta uppgifter. Det gäller även de 

elever som ännu inte utvecklat taluppfattningen. Här kan 

pedagogen fånga upp dem genom att se vilken förståelse som 

eleven saknar. 

För att kunna ställa Diamant i jämförelse med The Bears 

inrättades en skala där elevernas resultat delats in i tre nivåer, hög, 

mellan och låg. Detta system kan även användas för att senare 

dela in eleverna i grupper som arbetar extra med de områden där 

de har svårigheter eller behöver en större utmaning i. Vi har 

därför valt att göra bedömningen av testet aritmetik på följande 

sätt: 

1. De elever som klarade räkna över 100 och hade 0 fel eller 

fel på fråga 6 gjorde ett högt testresultat. 

(Fråga 6 är för att se om eleven förstår att ett resultat kan 

bli precis det samma oavsett var man börjar räkna 

föremålen, till exempel från höger, vänster eller mitten). 

2. De elever som kunde räkna över 100 men hade två eller 

fler fel gjorde ett mellan testresultat. 

 

3. De elever som ej kunde räkna över 40 och hade två eller 

fler fel gjorde ett lågt testresultat. 

Varje elev benämns med en bokstav. 
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The Bears 

Med inspiration från Malmers Nyma-projekt valdes The Bears 

som en anslutning till Diamant. Syftet var att försöka kartlägga 

elevernas emotionella status så att vidare undervisning anpassas 

efter de individuella förutsättningarna (Malmer, 1999).  

The Bears är en serie med 48 kort av nallar som visar olika sorters 

känslor t.ex., arg, ledsen, fundersam, glad, lycklig, nöjd, 

avvaktande, ensam m.fl. Då korten inte innehåller någon text kan 

de användas som ett arbetsredskap i många olika situationer samt 

till människor i alla åldrar, för att våga identifiera och sätta ord på 

sina känslor. Av kortlekens 48 kort valde vi tillsammans ut 13 

kort som vi ansåg täckte ett stort spann av känslor allt från glad, 

rädd, orolig, arg, nyfiken, fundersam mm (se bilaga 2). 

 

För att undersöka elevernas tilltro till sin förmåga och känslorna 

kring detta, utformades en tre gradig skala i förhållande till när de 

pratar om Diamant de utförde med försöksledaren. Tilltron till sin 

egen förmåga är det viktigaste redskapet till ett givande lärande 

(Skolverket, 2003). Även Magne (1998) ser vikten av detta, 

”Viktigast av allt är att matematik rymmer stora möjligheter att 

känna tillfredsställelse, hopp, glädje, lycka, triumf och självkänsla 

efter en lyckad uppgiftslösning”(Magne, 1998, s. 93). 
Skala för självkänsla:  

 

 Hög självkänsla 

Eleven nämner endast positiva ord vilka vi tolkar som att den 

känner sig säker i situationen. 

 Mellan självkänsla  

Eleven nämner både positiva och negativa ord vilket vi tolkar 

som att den känner sig mindre säker i situationen. 

 Låg självkänsla 

Eleven nämner endast negativa ord vilket vi tolkar att den 

känner sig osäker i situationen. 

                                                                                                                                                                                                     

4.4 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav har legat som grund i 

undersökningsprocessen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2010, 2011-06-05). Vid förfrågan om deltagande i 

undersökningen informerades intervjupersonerna om 

undersökningens syfte, att medverkan var frivillig och att de hade 

rätt att avbryta sin medverkan. Information gavs om att intervjun 

inte kommer att spelas in och ingen möjlighet finns heller att 
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härleda eleverna. Insamlade uppgifter kommer enbart att använts 

för undersökningens ändamål. Förfrågan har ställts vid samtliga 

intervjuer om intresse att ta del av den färdiga rapporten. Vi 

värdesätter de som deltagit i undersökning och målet har varit att 

vara lyhörda och visa dem respekt och intresse. 

För att den kvalitativa intervjun skulle uppfylla Vetenskapsrådets 

(2010) etiska krav informerades elevernas föräldrar om studiens 

syfte och genomförandets gång. Detta gjordes först muntligt och 

sedan skriftligt där medgivande gavs. Utifrån det tillfrågades 

eleven och de som medgav sitt samtycke deltog. Även rektor och 

pedagoger blev informerade om intervjun och genomförandet. För 

att uppfylla konfidentialitetskravet avslöjas inte elevernas 

identitet. Elever och föräldrar har givits rätt att när som helst 

avbryta studien.  

 

4.5 Genomförande  

Del 1- Diamant 

Varje elev fick gå in i ett rum med försöksledaren som utförde 

testet. Där inne fick de ett vitt papper där de skrev sitt namn. 

Försöksledaren och barnet satt mitt emot varandra vid ett bord i en 

för barnet välkänd miljö. Försöksledaren förde löpande 

anteckningar. Del I av intervjun, den strukturerade delen 

genomfördes baserat på Skolverkets material Diamant, aritmetik 

för förskoleklass (se bilaga 1).  

1. Hur långt kan du räkna?  

Om eleven kunde räkna till 121 avbröt försöksledaren 

uppgiften med att säga tack det räcker. 

2. Kan du börja räkna på 5 och fortsätta?  

Om eleven kunde räkna till 15 avbröt försöksledaren 

uppgiften med att säga tack det räcker. 

3. Kan du börja räkna på 10 och räkna bakåt? 

 

4. Försöksledaren la 14 knappar på rad på bordet framför 

eleven. Hur många knappar ligger det här?  

Oavsett barnets svar, svarade försöksledaren bara med ett 

tack. 

 

5. 22 knappar läggs denna gång huller om buller på bordet. 

Hur många knappar är det nu? 

Oavsett barnets svar, svarade försöksledaren bara med ett 

tack. 
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6. Knapparna ligger kvar på bordet. Försöksledaren frågar 

eleven var började du räkna nu? Eleven pekar på den 

knapp den började räkna på. Du började räkna här säger 

försöksledaren (pekar på knappen barnet visat) om du nu 

börjar räkna på denna knapp i stället (pekar på en knapp på 

morsvarande sida) Hur många knappar blir det då? 

Knapparna tas sedan bort 

7. Försöksledaren formar en skål i luften och pekar på den 

tilltänkta skålen. Vi låtsas att det i den här skålen ligger 6 

apelsiner. Om du lägger dit en apelsin till, hur många 

apelsiner ligger då i skålen? 

 

8. Om vi tänker att vi har skålen igen med 6 apelsiner. Om 

du nu tar bort en apelsin hur många apelsiner ligger då i 

skålen? 

 

9. Försöksledaren lägger 3 knappar i elevens hand och 5 

knappar i sin egen. Försöksledaren frågar eleven: Hur 

många knappar har vi tillsammans? 

 

10. Försöksledaren lägger pappret som barnet skrivit sitt namn 

på och försöksledaren 

också antecknat elevens svar på framför eleven. 

10.a Kan du skriva siffran 5? 

10.b Kan du skriva talet 12 med siffror? 

10.c Kan du skriva talet 27 med siffror? 
 

Del 2 – The Bears 

Direkt i anslutning till att eleven avslutat Diamant placerade 

försöksledaren 13 utvalda kort föreställande nallar framför eleven. 

Alla visade olika känslor (se bilaga 2). 

Intervjun/observationen inleddes först med en bestämd fråga: 

”Finns det någon nalle som ser ut som du kände dig när vi 

jobbade med matematiken?”. Därefter använde försöksledaren sig 

av fritt formulerade frågor om elevens känsla av hur denna 

upplevde den matematiska stund som just ägt rum utifrån varje 

elevs val av kort.  

Eleven fick välja så många kort den ville och tillsammans 

diskuterades kortets betydelse för eleven och hur nallen kände sig 

kontra hur eleven upplevde situationen. 
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5. Resultat 
 

Vår frågeställning är: Vilken betydelse kan självkänsla ha för 

matematiklärande? 

5.1 Kartläggning av elevernas matematikkunskaper 

Resultat Diamant, aritmetik 

I matrisen nedan kan det utläsas vilken elev som kunde frågan 

respektive ej kunde frågan. 

J= JA, kunde frågan  N= NEJ, ej kunde frågan 

--- = Kunde räkna längre men försöksledaren avbröt räkningen då 

de räknat till över 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga elever klarade följande frågor: 

 

Fråga 2) Att kunna ”räkna från första/största termen” är en 

förkunskap för addition 

 

Fråga 4) Visar om eleven kan svara vilket antal det är i 

förhållande till givet tal 

 

Fråga 5) Visar om eleven kan använda talraden rätt för att 

bestämma antalet föremål 

 

Frågor 

Elev  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10 b 10 c  

A 180--- J J J J N J J J J J J  

B 116--- J J J J N J J J J J J  

C 121--- J J J J N J J J J J J  

D 200--- J J J J N J J J J J J  

E 29 J J J J N J J J J J N  

F 109 J J J J N J J J J J J  

G 121--- J J J J N J J J J N J  

H 109 J J J J N J J J J N N  

I 26 J N J J N J J J J N N  

J 121--- J J J J N J J J J J J  

K 23 J J J J N J J J J N N  

L 34 J N J J N J J J J J N  

M 121--- J J J J N J J J J J J  

N 121--- J J J J J J J J J J J  

O 29 J J J J N J J J J J N  

P 121--- J J J J N J J J J J J  

Q 29 J J J J N J J J J J J  

R 39 J J J J N J J J J N N  

S 29 J J J J N J J J J N N  

T 29 J J J J N J J J J N N  
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Fråga 7) Förståelse för att addition av 1 är nästa tal i talraden, 

förkunskap för addition 

 

Fråga 8) Förståelse för att subtraktion med 1 ger föregående tal i 

talraden, förkunskap för subtraktion 

 

Fråga 9) Visar vilken additionsstrategi som eleven använder 

 

Fråga 10a) Eleven behärskar att skriva siffran 5. Detta visar om 

eleven behärskar talskrivning eftersom det kan indikera på hur 

barnet behärskar matematik. 

   

Elev N var den enda elev som kunde svara samt svarade rätt på 

fråga 6 och förstod principen om godtycklig ordning d.v.s. såg att 

resultatet blev detsamma på fråga 5 och 6 oavsett i vilken ordning 

föremålen räknas.    

Samtliga frågor i testet går att läsa i bilaga 1. 

5.2 Elevernas känslor med hjälp av The Bears 

Till vänster är varje elev representerad och överst kan man se de 

13 kort som eleverna hade möjlighet att välja bland. Resultatet i 

matrisen visar vilken elev som valde vilket eller vilka kort (se 

bilaga 2+3). 

 
Val av 

The 

Bear 

Elev 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SJÄLVKÄNSLA 

A X X  X   X   X  X  MELLAN 

B  X X      X X   X HÖG 

C     X   X     X LÅG 

D          X    HÖG 

E X X  X          MELLAN 

F X X X       X  X  HÖG 

G   X           LÅG 

H X X  X      X  X  HÖG 

I X  X           MELLAN 

J X  X X         X HÖG 

K X X X      X X    HÖG 

L X       X   X X  MELLAN 

M X X  X     X X    HÖG 

N X        X X    HÖG 

O X X X       X  X  HÖG 

P    X      X    MELLAN 

Q X X X X      X  X  MELLAN 

R        X     X LÅG 

S  X X         X  MELLAN 

T X   X   X       LÅG 
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Utifrån de båda testresultaten ovan ser vi ett tydligt samband 

mellan att de elever som behärskar tallinjen över 100 har ett 

bättre/högre resultat genom hela testet. Därför delas resultatet in i 

två grupper: De som behärskar tallinjen över 100 och de under 30. 

5.3 Elever som behärskar tallinjen över 100  
 

Elev Tallinje Resultat diamant Resultat självkänsla 

A 180--- Högt resultat Mellan självkänsla 

B 116--- Högt resultat Hög självkänsla 

C 121--- Högt resultat Låg självkänsla 

D 200--- Högt resultat Hög självkänsla 

F 109 Högt resultat Hög självkänsla 

J 121--- Högt resultat Hög självkänsla 

M 121--- Högt resultat Hög självkänsla 

N 121--- Högt resultat Hög självkänsla 

P 121--- Högt resultat Mellan självkänsla 

G 121- Mellan resultat Låg självkänsla 

H 109 Mellan resultat Hög självkänsla 

 

Elev G klarar talraden över 100 men kunde ej skriva 12 med 

siffror, fråga10b. 

Elev H klarar talraden över 100 men kunde ej skriva 12 eller 27 

med siffror, fråga 10b och 10c.       

 

Sammanställning av resultat 1 

Mer än hälften (64 %) av eleverna som har ett högt resultat visar 

hög självkänsla. Avvikande är elev C och G (18 %) som visar låg 

självkänsla trots högt resultat. Elev A och P (18 %) upplevde 

mellan självkänsla.    

Elever som visar Hög självkänsla svarade: 

”Detta kändes bra, fantastiskt”(Elev J) 

”Ja!” (håller upp tummen och visar, ler med hela ansiktet)(Elev B) 

”När det är roligt gör man tummen upp”(Elev M) 

”Roligt, det var bara kul detta”(Elev F) 

”Den är glad och hoppig det känner jag mig också”(Elev K) 

”Jag var glad när vi gjorde detta”(Elev K) 

Trots ett högt resultat på diamant framkommer det i observationen 

av självkänsla att elev A, C och G, P visar att de har låg 

självkänsla eller mellan, genom att ge uttryck för oron att inte 

lyckas.  

”Vad händer om jag inte klarar detta tänkte jag, då blir jag ledsen” 

(Elev A). 
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”Det är svårt att förstå några saker och då blev jag arg på mig 

själv”, Tänkte att jag kanske inte klarar det men det vill jag annars 

blir jag ledsen” (Elev C). 

 ”För jag visste inte om jag var så duktig att jag fick vara med när 

du gjorde detta” (Elev G). 

”Jag tänkte och funderade om jag ville göra detta först…” Jag 

visste inte om jag skulle klara det”(Elev P).  

5.4 Elever som behärskar tallinjen under 30  

 

Elev Tallinje Resultat diamant Resultat självkänsla 

E 29 Lågt resultat Mellan självkänsla 

I 26 Lågt resultat Mellan självkänsla 

K 23 Lågt resultat Hög självkänsla 

O 29 Lågt resultat Hög självkänsla 

S 29 Lågt resultat Mellan självkänsla 

T 29 Lågt resultat Låg självkänsla 

L 34 Lågt resultat Mellan självkänsla 

R 39 Lågt resultat Låg självkänsla 

Q 29 Lågt resultat Mellan självkänsla 

 

Avvikelse: 

Elev L behärskar tallinjen till 34 och barn R räknar till 39. 

Elev Q klarade samtliga frågor förutom fråga 6.  

  

Samtliga elever som behärskar talraden under 30 kunde ej skriva 

talet 27, fråga 10c. 

Elev I, K, R, S, T kunde varken skriva talet 12 eller 27, fråga 10b 

och 10c.  

I detta resultat kan det även utläsas att alla de elever som har 

svårigheter med tal och antal även har svårigheter med andra delar 

av matematiken, lågt resultat.  

 

Sammanställning av resultat 2 

Mer än hälften (55 %) av eleverna som hade ett lågt resultat 

visade en mellan självkänsla. 2 elever (22 %) visade låg själkänsla 

respektive 2 (22 %) som visade hög självkänsla. 

Eleverna som visar Låg självkänsla svarade: 

 ”Fick tänka mycket för jag kan ju inte så mycket sånt här” 

”Man blir ledsen när man är dålig, för det är jag ibland”( Elev T) 

”Han tänker det gjorde jag med men jag kan inte skriva siffror” 

”Jag tycker det är pinsamt för jag är inte så bra på siffrorna de var 

svåra och räkna var inte så kul, nu vill jag gå och bada i 

vattenspridaren” (Elev R) 
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Elever som visade Mellan självkänsla svarade: 

”Jag är hoppig och glad, det var lätt” 

”Men det var lite svårt att skriva siffror”(Elev E) 

”Den är jätte glad och jag är nog faktiskt också jätte glad för jag 

kunde allt men det viste jag inte innan” (Elev I) 

”Kändes bra men det var svårt att skriva siffror, jag är inte lika 

duktig som min storebror han kan räkna till flera miljarders - 

miljoner och det kan inte jag” 

”Jag kände att jag var glad hela tiden men man kan ju inte alla 

saker”(Elev S) 

”Kände mig lite vimsig” 

”Jag var lite rädd att detta inte skulle gå bra” 

”Jag kände mig lite nöjd och glad men…” 

”…lite besviken för jag tyckte detta var tråkigt”(Elev L)  

”Jag blev osäker när jag räknade upp till 100 för jag kunde ju inte 

det…” 

”…men annars när jag inte räknade till hundra så kändes det så 

här” (visar fram de tre nallarna) (Elev Q) 

 

Elever som visade Hög självkänsla svarade: 

”Den känner att detta var bra” 

”Den är glad och hoppig det känner jag mig också” 

”Jag var glad när vi gjorde detta” 

”Den är också glad, som jag är”(Elev K) 

”Den ser ut att vara nöjd och glad så känner jag mig” 

”Jag känner mig sprallig och hoppig” 

”Yes säger den nallen och är glad som jag”(Elev O) 

Trots att samtliga elever i resultat 2 hade ett lågt resultat på 

diamant framkom det i observationen av självkänsla att de flesta 

elever har mellan eller hög självkänsla. 
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6. Analys 
Analys av resultatet av elever som behärskar tallinjen över 100: 

Resultatet på Diamant i studien visar att större delen av eleverna 

som klarar tallinjen över 100 även uppvisar ett fortsatt högt 

resultat på övriga frågor. Sambandet med självkänslan och det 

höga resultatet inkluderar mer än hälften av eleverna. En tolkning 

av resultatet är att eleverna känt glädje och tillfredställelse av att 

klara uppgiftslösningarna bra vilket leder till positiva känslor för 

självkänslan (Magne, 1998). 

Analys av resultatet av elever som behärskar tallinjen upp till 30: 

Resultatet på Diamant visar att de elever som behärskar tallinjen 

till 30 samt de 2 elever som avviker då de behärskar tallinjen upp 

till 34 resp 39 uppvisar ett fortsatt lågt resultat på övriga frågor. 

Avvikande är elev Q som innehar hög självkänsla på Diamant. 

 

6.1 Tallinjen 

Enligt Solem och Reikerås (2004) är talserien en stor viktig 

kunskap för eleven att få kännedom om för den fortsatta 

matematiska utvecklingen. Då eleven inte bara kan komma ihåg 

talorden utan förstår systemets uppbyggnad har eleven gjort en 

stor upptäckt (Solem & Reikerås, 2004). Ahlberg menar att det är 

viktigt för elever att lära sig talsekvensen för att sedan kunna 

förstå talens innebörd (2002). Tiotalsräkningen är den största 

svårigheten. Övergången mellan 29 till 30 menar författaren att ca 

en tredjedel av 6-åringarna stannar vid (a.a). De barn som klarar 

denna övergång klarar sedan att räkna vidare utan större problem 

(a.a). I resultatet kan vi tydligt se att övergången är en av de 

största skillnaderna i elevernas resultat av Diamant. Resultat 1 

visar oss att samtliga 11 elever klarar av övergången mellan 29-30 

därefter räknar de vidare utan problem tills försöksledaren 

avslutar räkningen, 2 elever avslutar själv sin räkning på 

övergången 109-110. Resultat 2 visar oss att av de 9 eleverna 

uppnår endast 2 elever övergången mellan 29-30 medan de andra 

7 avslutar sin räkning vid 29 eller tidigare. Resultatet är i enlighet 

med Ahlbergs (2002) teori om att en tredjedel av eleverna inte 

klarar övergången mellan 29 och 30.  

Resultatet visar även att de elever som har svårigheter med tal och 

antal även har svårigheter med andra delar av matematiken, lågt 

resultat. Med Diamant blir det därför lättare för pedagogen att 

kunna se var behoven finns för att förbättra elevernas ”svaga” 

områden. 

En elev har svårigheter att förstå antal. Det kan tyda på att eleven 

ej har klart för sig matematikens grundläggande principer, 

nämligen principen om godtycklig ordning, en till en principen 

samt abstraktionsprincipen. För de elever som ännu inte har denna 
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kunskap blir det därför av stor vikt att pedagogen kartlägger 

problematiken och på så vis förebygger svårigheter (Löwing & 

Fredriksson 2009, se bilaga 1)  

 

6.2 Symboler 

Enligt matematikdidaktiker är det både stort och svårt för en elev 

att förstå steget mellan det konkreta till det mer abstrakta 

symbolspråket. I skolan använder vi tidigt symbolspråket och ofta 

redan i förskolan. Om barnet ännu inte förstår den 

abstraktionsnivå som behövs för att skapa kunskapen om 

symbolspråket kan detta bromsa inlärningen av talraden, (Ahlberg 

m.fl, 2002) I resultatet är det tydligt att det är symboler som 

eleverna har störst brist inom. I resultatet har 10 av 20 elever 

svårigheter att skriva en eller flera tal (abstrakt symbolspråk) 

däremot är det synligt i resultatet att alla elever klarar de två 

frågor (7 och 8) med det konkreta symbolspråket precis som 

forskarna menar är det enklare steget (Ahlberg, 2002). 

 

6.3 Diagnos – Diamant 

Vilken betydelse kan självkänsla ha för matematiklärande? 

Utifrån Diamant ges det en indikation på vilka delar inom 

matematiken som eleverna behärskar och inom vilka områden de 

saknar förståelse. Genom detta får pedagogen möjlighet att möta 

eleverna på rätt nivå fortsättningsvis så de inte tilldelas för enkla 

respektive för svåra uppgifter vilket är ett av syftena med testet 

(Malmer, 2002;Regeringens skrivelse, 2001; Löwing & Kilborn, 

2002, Adler, 2001).   

Det som framkommit i resultaten är att bara för att en elev har 

högt resultat är det inte givet att självkänslan är hög. Detsamma 

gäller de 9 barn med lågt resultat: här är det heller inte givet att 

självkänslan är låg bara för att resultatet är det. Upprepade 

misslyckanden kan leda till negativa känslor som eleven behöver 

få hjälp med eftersom dessa hindrar vidare lärande (Adler & 

Holmgren, 2000). Utifrån resultatet ges det en indikation på de 

barn som har en låg självkänsla. Detta resultat kan användas 

vidare för att förebygga att misslyckanden återkommer. Detta 

genom att uppgifter läggs på ”rätt” nivå och elevens känslor 

istället blir glädjefulla och tillfredsställda genom att få lyckas 

(Löwing & Kilborn, 2002). Det är lika många elever som visar 

hög respektive låg självkänsla av de elever som klarar tallinjen 

upp till 30 (22 % i varje kategori). 55 % av eleverna visar mellan 

självkänsla. Denna grupp barn har även ett generellt lägre 

testresultat i Diamant, vilket ger en indikation på deras 

svårigheter. Det är av yttersta vikt att matematiksvårigheter 

upptäcks så eleverna inte behöver erfara misslyckande år efter år 

eftersom detta kan leda till följdproblem som dålig självkänsla 
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(Ljungblad, 1999). Genom att Diamant kombinerats med The 

Bears så får eleverna möjlighet att visa sina tankar och idéer i 

enlighet med det forskning förespråkar: att fokus även behöver 

läggas på att det visas intresse för detta och inte bara när det gäller 

kunskaper och färdigheter för att bygga självförtroende (Ahlberg, 

2003)   

 

6.4 Självkänsla 

I resultat 1 framkom det att samtliga 9 elever i resultat 2 hade ett 

lågt resultat på Diamant.    I observationen av The Bears påvisas 

det att de flesta elever har mellan eller hög självkänsla. En 

tolkning av detta resultat är att eleverna lägger misslyckande på 

något annat än sig själv för att bibehålla en positiv självkänsla 

(Jenner, 2004). Endast 2 elever hade låg självkänsla. 

I resultatet kan det även utläsas att av de elever som har ett högt 

resultat är det inte givet att eleverna har god självkänsla. I 

analysen av resultatet syns det tydligt att många elever har en låg 

självkänsla redan innan de börjat skolan. Eftersom Ahlberg m.fl. 

(2003) påtalar vikten av att utveckla sitt självförtroende och tillit 

till den egna förmågan för att utveckla sin kompetens (Ahlberg 

m.fl, 2003), är detta resultat värdefullt som en grund för att 

förhindra en fortsatt nedåtgående självkänsla, detta för att inte 

förlora motivationen och vägra göra uppgifter inom matematiken 

(Malmer & Adler, 1996).   
 

 
 

Ovan en sammanställning av vilken elev som hade vilket resultat 

på Diamant respektive The Bears, självkänsla. 

Flertalet undersökningar har gjorts med syfte att förstå hur 

människor ser på sina framgångar och misslyckanden. Här ses ett 

generellt förklaringsmönster där försökspersonerna tar åt sig äran 

när det gäller framgång som gäller förmåga och ansträngning men 

om det gäller misslyckanden läggs det på orsaker utanför sig själv. 
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Detta ses som ett försök att behålla en positiv självkänsla (Jenner, 

2004).  

Elev L nämner just detta i observationen av The Bears. Eleven har 

en rädsla att det inte skulle gå bra men är dock lite nöjd men 

avslutar med att nämna att situationen med Diamant var tråkig.  

”Kände mig lite vimsig” 

”Jag var lite rädd att detta inte skulle gå bra” 

”Jag kände mig lite nöjd och glad men…” 

”…lite besviken för jag tyckte detta var tråkigt”(Elev L) 

Istället för att nämna sitt eget misslyckande läggs orsaken till 

resultatet på att situationen var tråkig, något som elev L inte 

kunde påverka själv. 

Utifrån för höga krav blir självbilden dålig vilket leder till skam 

och skuldkänslor. Därför är det viktigt att elevernas emotionella 

krav är på rätt nivå (Nilzon, 1999).  Matematik kan framkalla 

ångest precis som det går att utläsa av eleverna ovan. Eleverna 

kan uppleva sig själv som dumma, skapa stor oro hos sig själva 

samt rädsla över att inte prestera lika bra som sina vänner 

(Butterworth & Yeo, 2010). 

Som vi ser det visar resultatet att The Bears har varit ett stöd för 

eleven för att beskriva sina känslor. Med hjälp av samtal kan 

elever ges en positiv självbild genom att prata om hinder och 

möjligheter och på det sättet finna goda lösningar vid eventuella 

problem (Adler & Holmgren, 2000). 

6.5 Lärarens roll för självkänsla 

Vilken betydelse kan självkänsla ha för matematiklärande? 

Det är viktigt att intresse, självförtroende och tillit till sig själv 

byggs upp tidigt för att utveckla och lära sig att använda 

matematik (Ahlberg m.fl, 2002). Det ligger i lärarens uppdrag och 

ansvar att formera lärtillfällen där eleven blir en aktiv part så att 

lärare och elev tillsammans kan uppnå en god arbetsmiljö som 

innefattar respekt och trygghet till varandra. Den ska även gynna 

ett utvecklande av det egna ansvaret för lärande och 

undervisningen som successivt ska växa sig större (Malmer & 

Adler, 1996, Malmer, 2002).  

För att uppnå detta rekommenderas reflekterande samtal, som 

lyfter tankar och funderingar vidare för att utveckla samspelet 

mellan lärare och elev (Malmer, 2002). Som en grund för dessa 

reflekterande samtal kan diagnosen användas där det synliggörs 

var den enskilda eleven har för nuvarande kunskaper så 

undervisningen planeras och möter eleven på rätt nivå (Löwing & 

Killborn, 2002, Lundberg & Sterner, 2006). Om elevens självbild 

och självförtroende blivit negativt påverkad är det viktigt att först 

arbeta med den innan själva lärandet av matematik äger rum för 

att inte även förlora motivationen. Därför är det viktigt att redan i 

tidig ålder få förutsättningar att få lyckas (Malmer & Adler, 1996) 
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och känna glädje samt tillfredsställelse över att ha klarat uppgifter 

för att inbringa positiva känslor till matematiken (Magne, 1998). 

En viktig faktor för detta är att uppgifterna är på rätt nivå för 

eleven (Adler 2001). Här kan diagnosen fungera som en grund för 

planeringen av kommande undervisning. I resultatet går det att 

utläsa inom vilka områden eleven behöver en lägre respektive 

högre nivå på uppgifterna för att få goda möjligheter för eleven att 

få lyckas. The Bears- intervjun ger vidare information kring bl.a. 

glädje, tillfredsställelse och hur motivationen kring testtillfället 

varit men även om det inrymt ängslan och besvikelse. Vad gäller 

tallinjen så menar Lundberg & Sterner (2009) att förståelsen av 

denna beror på erfarenheter. Genom studien syns en markant 

skillnad inom hur eleverna behärskar tallinjen. Genom att arbeta 

och möjliggöra erfarenheter med tallinjer och talrad så ges 

eleverna chansen att förstå uppbyggnaden av tal bättre och detta i 

sin tur leder även till ökad förståelse av räkneorden (Butterworth 

& Yeo, 2010).  
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7. Diskussion   
Avsnittet inleds med en diskussion om hur undervisningen kan 

påverka matematiksvårigheter och självkänsla. Diskussionen förs 

utifrån resultatet samt tidigare teorier. Därefter belyses diagnos 

som ett redskap för att möta eleverna på rätt nivå i undervisningen 

samt vilken viktig roll läraren har. Detta efterföljs av en 

metoddiskussion och avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning samt vad studiens resultat kan föra med sig för 

kommande undervisning.   

 

7.1 Resultatdiskussion 

Matematiksvårigheter och självkänsla  

Det finns skiftande resultat kring huruvida barnen har eller får 

matematiksvårigheter. Att dessa kan fås i samband med 

undervisningen är fler överrens om (Malmer, 2002, Doverborg & 

Pramling, 1999, Adler, 2001). Vad gäller självkänslan kan den 

också påverkas av undervisningen. Mycket verkar bottna i tidigare 

erfarenheter och en ängslan att misslyckas. För att undvika detta 

är det av vikt att uppgifterna är på rätt nivå och att barnens 

individuella behov möts. Om eleverna ger sig själv en negativ 

självbild är det självbilden som först som behöver stärkas innan 

själva lärandet av matematik kan vara i fokus igen (Malmer & 

Adler, 1996). I Lpo 94 är målen i matematik välarbetade och 

tydliga. Däremot saknar vi tydliga mål angående självkänslan 

vilket vi efterfrågar eftersom självkänslan påverkar motivation, 

trivsel och tilltro till den egna förmågan och elevansvaret (Malmer 

& Adler, 1996, Malmer, 2002.). 

I vårt resultat framgår det att det finns elever som inte har tilltro 

till sin förmåga i matematik trots höga testresultat i Diamant. 

Även dessa elever är i behov av att bygga sin självkänsla och 

komma ur de föreställningar de tillägnat sig. Utan The Bears- 

intervjuerna hade vi missat dessa känslor och ser därför en risk att 

dessa elever kan utveckla den låga självkänslan och att 

matematikkunskaperna i framtiden kan komma att påverkas. 

Adler (2001) lyfter pseudo-dyskalkyli som en stor grupp där just 

svårigheterna uppstått ur känslomässiga blockeringar.  

 

Diagnos – ett redskap 

Genom Diamant ges det en indikation på vilken nivå barnen 

befinner sig på. De kan, baserat på testet, få en undervisning som 

är på rätt nivå. Eftersom forskningen menar att det är svårare att få 

kännedom om dyskalkyli än dyslexi (Ljungblad 1999) ser vi 

diagnoser som ett bra hjälpmedel att tidigt fånga upp, stötta och 

möta eleverna på den nivå de befinner sig. Detta gör att man kan 

undvika att självkänslan blir en aspekt som framkallar 
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matematiksvårigheter och för att problemet ska kunna mötas på 

bästa sätt för att inte behöva kvarstå. Genom att utföra Diamant i 

kombination med The Bears i förskoleklassen kan pedagogerna få 

en fingervisning om vilken nivå eleven befinner sig i matematiken 

och hur självkänslan kopplat till den ser ut. Detta kan vara ett 

redskap för att upptäcka matematiksvårigheter och motverka 

sekundära problem som ex dålig självkänsla (Ljungblad, 1999). 

Vi är stolta och nöjda över vår modell av The Bears. Vår 

förhoppning är att detta precis som Malmers Nyma- projekt 

(2002) kan leda till inspiration och vara ett av flera redskap för 

andra pedagoger för att upptäcka var elevernas självkänsla 

befinner sig i nuläget. Denna modell kan då fungera som ett stöd 

för eleverna att identifiera och kunna ventilera sina känslor, vilket 

är av yttersta vikt (Adler & Holmgren, 2000). Ett av de främsta 

målen för eleverna är att de känner delaktighet i 

kunskapsprocessen och att de har ett väl fungerande samarbete 

med sina lärare (Malmer & Adler, 1996). Här hoppas vi att The 

Bears kan öppna nya vägar för att få fram elevernas 

förutsättningar på samtliga plan inte enbart kunskapsmässigt och 

att detta kan leda vidare till ytterligare forskning för att ta fram en 

med tiden beprövad modell för att mäta självkänslan.  

Det är en vinst att använda diagnoser och intervjuer för att få en 

ökad förståelse om var eleverna befinner sig och vilka behov de 

har (Löwing & Kilborn 2002, Malmer 2002, Lundberg & Sterner, 

2006). Vi samtycker med tidigare forskning att det är av vikt att 

upptäcka inlärningsproblem i ett tidigt stadium oavsett vilken typ 

av inlärningsproblem det är. Detta för att kunna möta eleverna på 

en nivå som inte är för abstrakt och samtidigt kunna utmana de 

elever som har behov av en mer avancerad nivå (Lundberg & 

Sterner, 2006).  

Det vi ställer oss kritiska till är att det även kan finnas en baksida 

med diagnoser, som medför en osäkerhet och rädsla för eleverna 

att känna ett misslyckande. I vårt resultat framgår det att det finns 

en oro och ängslan att misslyckas. Testet/intervjun ska vara roligt 

för eleven och inte upplevas som något nedtryckande. Därför 

anser vi att det är väldigt viktigt att läraren förklarar syftet med 

testet för eleven innan testet/intervjun sker.  

”Vad händer om jag inte klarar detta tänkte jag, då blir jag 

ledsen”( Elev A) 

”Det var svårt att förstå några saker och då blev jag arg på mig 

själv”, ”Tänkte att jag kanske inte klarar det men det vill jag 

annars blir jag ledsen” (Elev C) 

”[…] jag visste inte om jag var så duktig att jag fick vara med när 

du gjorde detta för jag är inte alls så bra” (Elev G). 

”Jag var lite rädd att detta inte skulle gå bra” (Elev L). 
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Här ser vi att självkänslan kan påverkas negativt och vi ser därför 

att det är viktigt att ha en kompletterande intervju så eleven i så 

fall får möjlighet till att diskutera och bearbeta sina eventuella 

negativa känslor och att dessa i sin tur inte leder till 

matematiksvårigheter (Malmer, 2002). En annan aspekt är att 

lärare och elev behöver föra en dialog och ha ett tankesätt att en 

eventuell diagnos eller matematiksvårighet inte behöver vara livet 

ut (Ljungblad, 1999).  

Detsamma gäller misslyckande. Här anser vi att det behöver 

arbetas mer med att vi har sidor vi är bra och mindre bra på och 

att det är okej att misslyckas eftersom det ger oss erfarenheter och 

lärdom. Eftersom forskning menar att självkänslan bottnar i vad vi 

tycker om våra egna egenskaper och i sin tur förhåller oss till dem 

(Juuhl & Jensen, 2009, Ahlgren, 1991), samtidigt som att det 

betonas hur viktigt det är att känna ett lyckande i uppgifter för att 

det påverkar självkänslan positivt (Malmer & Adler, 1996). Vi 

funderar på om det är skolan, föräldrar eller samhället i stort som 

sätter denna enorma press på att lyckas och att detta är det som är 

avgörande för hur självkänslan påverkas. Eftersom flera av 

eleverna ger uttryck för en oro att misslyckas är vår tolkning att 

det vidare behöver reflekteras och diskuteras hur vi stöttar barnen 

att vända misslyckande till erfarenheter av positiv karaktär. För att 

det ska bli mer accepterat att misslyckas och få en känsla av att 

det är okej att vi är bra respektive mindre bra inom olika områden.   

Forskningen har olika uppfattningar kring dyskalkyli både som 

begrepp och i vilken utsträckning det finns (Magne, 1994, Malmer 

& Adler, 1996, Ljungblad, 1999). Detsamma gäller jämförelsen 

med dyslexi. Ljungblad (1999) menar att upptäckten av dyskalkyli 

är svårare än dyslexi medan Butterworth & Yeo (2010) hävdar att 

det är lika vanligt, 4-8%. För att tydligare finna dyskalkyli forskas 

det på bättre diagnosmetoder. En av de som finns är Dyscalculia 

som är ett screeningtest (a.a). Utifrån testresultat och vår 

kompetens ser vi att det är av vikt att diskutera vidare med en 

specialpedagog som har spetskompetens inom ämnet för att få 

ytterligare kunskap och synpunkter på testresultatet. Det som 

framkommit är att vi kunnat utläsa inom vilka områden eleverna 

har brister men vi vill förtydliga att det inte handlar om en 

diagnostisering av specifika matematiksvårigheter. Vidare skulle 

en diskussion kunna föras om ett eventuellt Butterworths 

screeningtest, Dyscalculia skulle få komplettera Diamants resultat 

för att öka chansen att kunna stötta och förebygga även specifika 

matematiksvårigheter som dyskalkyli.  
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Lärarens roll 

Eftersom det är en stor process att lära sig räkna och forskare 

uppmärksammat skillnaden på elevers förmåga att utföra det, 

vilket även vi uppmärksammat i resultatet, påtalas det hur viktigt 

det är att reflektera kring både innebörd och egenskaper vad gäller 

räkning (Solem & Reikerås, 2004). Eftersom detta kan vara ett 

resultat av att en del elever har för få räkneerfarenheter, är det av 

stor vikt att lärare skapar inlärningstillfällen där eleverna själva är 

aktiva. Samtidigt behöver det föras reflekterande samtal där även 

förtroende och trygghet byggs upp vilket gynnar både 

matematiken och självkänslan och möjligheter till rikliga 

erfarenheter (Malmer, 2002). Det framkommer gång på gång i 

tidigare forskning att pedagogen har en betydelsefull roll att ge 

alla elever de utmaningar de behöver utifrån sina förutsättningar 

vilket vi är rörande överrens om.  

Det är viktigt att inte enbart se till resultatet utan till hur barnet 

känner sig. Om barnet lyckas bra i resultatet är det ändå viktigt att 

lägga energi på att ge barnet möjligheter till att fortsätta utveckla 

sin självkänsla. Detta kan vi se då flera barn har högt resultat men 

låg självkänsla. 

Det vi ifrågasätter är om det ges tillräckliga resurser och 

förutsättningar för att kunna möta alla elevers behov med de 

klasstorlekar och de mål som styrdokumenten innefattar idag?  

Precis som Juuhl & Jensen (2009) påtalar ser vi att det är viktigt 

att vi lärare uppmärksammar vår egen självkänsla för att inte föra 

över en negativ bild av matematiken till de elever vi arbetar med. 

Detta var en av de stora drivkrafterna som inspirerade oss att 

utmana vårt val av examensarbete inom matematiken. Eftersom vi 

båda har en bakgrund och upplevelse att ha en låg självkänsla 

inom matematiken och såg vikten av att få en större förståelse och 

kunskap kring kopplingen mellan självkänsla och 

matematiksvårigheter som vi upptäckt under senare studietid. 

Detta för att inte överföra vårt eget emotionella bagage på 

eleverna utan kunna använda våra personliga känslor av 

misslyckande till erfarenheter för att kunna stötta och känna igen 

eventuella likheter hos elever vi möter.  

Genom arbetet ser vi ett tydligt samband mellan självkänsla och 

matematik/matematiksvårigheter och hur viktig lärarens roll är för 

att förebygga de matematiksvårigheter som grundar sig på 

uppgifter och lärtillfällen som inte ligger på rätt nivå. Pedagogen 

är även av vikt för att föra en återkommande dialog om den 

emotionella statusen eleven känner inför olika 

matematiksituationer och sin självkänsla i dessa. Detta för att 

kunna stötta eleven att inte känna misslyckande och ängslan som 

är missgynnsam för fortsatt utveckling inom matematiken samt 

andra skolämnen (Malmer, 2002). 
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Utifrån studien har vi tillsammans med tidigare forskning även 

uppfyllt vårt syfte att få en utökad kunskap kring 

matematiksvårigheter. Vi ser att kunskaperna kring 

matematiksvårigheter är viktiga i arbetet med eleverna och vår 

önskan är att detta skulle belysas mer under utbildningen än vad 

vi fått med oss. Kunskap skapar förståelse och förutsättningar för 

att möta eleverna på bästa sätt och detta är värdefull kunskap som 

vi bär med oss i vårt fortsatta arbete med alla elever vi kommer 

möta.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Det vi erfaret av studien är att det är tidskrävande att utföra 

diagnoser samt intervjua eleverna för att få en helhetsbild av 

kunskaper i matematik och deras självkänsla kopplat till den. 

Detta är ett eventuellt hinder eftersom det kan vara svårt att hitta 

möjligheter tidsmässigt och personalmässigt då det krävs en till en 

situation (en lärare och en elev) vid varje testtillfälle.   

Som tidigare nämnts utfördes intervju och observation av samma 

försöksledare för att öka likvärdigt genomförande och därmed 

även tillförlitligheten. Försöksledaren var känd för samtliga barn 

men dock mer välkänd för de barn som kom från samma förskola. 

Reliabiliteten kan därför möjligen ha påverkats av denna faktor. 

Vi är medvetande om att ljudupptagningar enkelt kan kontrolleras 

av andra forskare vilket kan vara ett bra komplement till 

fältanteckningarna. Trots det valdes enbart fältanteckningar 

eftersom några elever upplevde det nervöst att delta. Risken att 

situationen blivit mer påfrestande om intervjun spelats in och de 

risker som Denscombe (2000) nämner summerat med detta 

resultat hade möjligen kunnat bli för stressande, vilket absolut inte 

varit önskvärt. Även i efterhand är vi nöjda att vi gjorde detta val.  

Det som framkommit som en brist med Diamant bedömning är att 

det ligger på den enskilda läraren att bedöma inom vilka ramar ett 

högt respektive lågt resultat befinner sig. Här ser vi en risk att 

olika lärare gör skiftande bedömningar vilket är viktigt att påtala 

för reliabiliteten. Därför har vi tydliggjort en skala hur 

bedömningen på denna studie utformats. Detta gäller även The 

Bears där en skala upprättats. Det finns ändå en risk att det skiljer 

sig från lärare till annan därför vore det önskvärt att utveckla 

skalorna och metoderna ytterligare. Utifrån studiens storlek gavs 

det endast utrymme för ett testtillfälle per elev vilket nämnts 

tidigare. För att öka validiteten ytterligare rekommenderar vi fler 

testtillfällen med samma elev där resultaten sedan jämförs och 

resulterar i djupare och än mer tillförlitlighet i resultat och analys. 

Detta gäller både matematiska kunskaper, svårigheter samt hur 

självkänslan är kopplad till matematiken. Eftersom vår erfarenhet 

vittnar om att eleverna kan skifta i känslor men även i trygghet 
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kring hur testet är upplagt, samt hur motivationen är vid just det 

specifika testtillfället. Därför är rimligheten stor att fler 

testtillfällen ger en rättvisare bild av eleven. Av den orsaken anser 

vi att det är av värde att göra testet fler gånger för att få 

uppdaterad och säkrare information. Detta gäller extra mycket för 

The Bears då känslor kan förändras snabbt och om det är en mer 

välkänd situation kan detta komma att påverka resultatet.  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Utifrån vår undersökning framkom det även att skillnaden mellan 

pojkar och flickors självkänsla skilde sig åt trots att testresultaten 

på Diamant var likvärdigt med få avvikelser åt båda hållen. 

Flickorna visade i snitt på högre självkänsla än pojkarna och detta 

är ett annorlunda resultat än det som Adler(2001) menar att det är 

flickor i synnerhet som innehar känslomässiga låsningar. Det som 

ska tilläggas är att Adler (2001) pratar om flickor som har 

matematiksvårigheter. Samtidigt tycker vi att det är en aspekt som 

vi inte fördjupar oss i här vad gäller skillnad i genus men som kan 

vara intressant att undersöka vidare om dessa 

matematiksvårigheter är det som Malmer(2002) menar att ett 

resultat av undervisningen? Kanske det som Adler (2001) påtalar 

är med fördel att dela in pojkar och flickor i olika grupper 

emellanåt. Samtidigt som indelning bör baseras på var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt för att mötas på rätt nivå och att 

inlärningen möjliggör stöd för eleverna (Malmer & Adler 1996, 

Löwing & Kilborn, 2002). Kan indelning av olika 

matematikgrupper förebygga matematiksvårigheter genom att 

lärarna möter både de emotionella och kunskapsmässiga behoven?   

Vidare tycker vi det verkar intressant att uppmärksamma om 

självkänslans nivå är genomgående i andra ämnen eller om det 

skiftar. Genom att koppla The Bears till exempelvis test av 

språket skulle det kunna ge en fingervisning om det även finns 

samband mellan självkänslan inom olika områden och om detta är 

en nyckel till eventuella svårigheter eller styrkor för eleverna.  

 

7.4 Implikationer för undervisningen 

Vad får studiens resultat för konsekvenser för undervisningen? 

Utifrån studiens resultat ser vi ett tydligt behov av att föra en 

dialog med eleverna kring deras självkänsla kopplad till 

matematiken. Eftersom självkänslan har betydelse för motivation 

och inlärning av matematik innebär det att vi inte kan utesluta 

någon av delarna utan behöver arbeta med dem för att stötta 

eleverna och erbjuda dem möjligheter att lyckas, vilket är av 

otrolig vikt. Om självkänslan är låg behöver eleven få stöd inom 

detta område innan vidare matematik inlärning fortskrider. Här är 

lärarens roll mycket betydande och ett viktigt redskap för att hitta 
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rätt nivå för elevernas undervisning är bl.a. diagnoser, ex Diamant 

och The Bears observation. Dessa verktyg i kombination med 

vidare samtal som möjliggör för eleverna att vara delaktiga i sin 

lärande process och successivt växande eget ansvar. Detta ska 

förhoppningsvis föra elever och lärare närmre varandra. Samtidigt 

ges lärarna en ökad förståelse kring elevernas tankar och känslor 

kring matematik för att på bästa sätt kunna möta eleverna på en 

individuell nivå. I testresultaten framkom det att även de barn som 

lyckas väl på Diamant sviktar i självkänsla och detta bör vi 

uppmärksamma och ta till oss i kommande lärtillfällen. Det 

framgick tyvärr att flera barn har låg självkänsla redan vid tidig 

ålder och för att förebygga detta behöver vi även reflektera över 

hur vi kan hjälpa barnen i förskolan att möta matematiken och 

bygga sin självkänsla.      

Utifrån vår studie tolkar vi att det inte är givet att högt resultat 

innebär god självkänsla utan ser att även de elever som uppnår 

höga resultat sviktar i självkänsla. Det framkom även att flera 

barn har låg självkänsla redan i förskoleklass vilket vi tycker är 

viktigt att uppmärksamma. Vi kan inte låta bli att fundera kring 

och ställa frågan hur detta fortsätter när kraven i skolan ökar?  

Utifrån detta ser vi vikten att hålla en kommunikation kring hur 

eleverna upplever sin egen kompetens och ser på sig själva. Vi 

anser därför att det skulle behövas ett kompletterande material 

som agerar som ett komplement till matematikdiagnoser, som 

hjälper elever och lärare att ”mäta självkänsla”. Lärare kan då 

möta dem på rätt kunskapsnivå men även rätt emotionell nivå och 

kunna utmana och stötta utifrån deras enskilda behov. Vi anser 

även att det är viktigt att man för dessa dialoger för att de barn 

som har en låg självkänsla får stöd. Samtidigt vill vi betona att det 

även är viktigt för att stötta de barn som redan nu har en hög 

självkänsla och ge dem möjlighet att behålla den hög. Detta för att 

fortfarande ha en hög motivation till matematik och sin egen 

förmåga.  

Vår intervju är kopplad till Diamant men våra tankar är att lärare 

kan gå vidare och intervjua/prata med barnen i andra situationer i 

klassrummet. Det är av stor vikt att läraren får möjlighet att 

uppfatta och stötta elever vid känslomässiga upplevelser samt att 

ta sig förbi dessa. (Adler & Holmgren 2000). Därför anser vi att 

vår studie kan ses som ett första steg i att genom samtalen låta 

barnen sätta känslor på det de upplever. På detta sätt får läraren 

möjlighet till att fånga upp barnet innan det faller i självkänsla 

eller att fånga någon som är på väg att falla. Det förespråkas att 

upptäcka matematiksvårigheter på ett tidigt stadium (Ljungblad, 

1999), och vi förespråkar att upptäcka en låg självkänsla eller en 

självkänsla som håller på att bli låg i ett tidigt stadium.  Ännu 

bättre vore om vi utifrån testresultat i matematikkunskaper och 
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självkänsla kunde föra en dialog med förskolan där vi tillsammans 

kan arbeta förebyggande mot låg självkänsla. Detta genom 

positiva upplevelser och rikliga möten där både matematik och 

självkänsla synliggörs och stärks från grunden. Här skulle 

testresultat i förskoleklass indikera var extra insatser behöver 

göras och inom vilka områden som eleverna känner lyckande eller 

misslyckande i.   
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Metodlitteratur 
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(Denscombe 2000, Johansson Svedner, 2006). Dessa två böcker 
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