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Svensk titel 
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English title  
How are difficulties in mathematics mapped? 

 

Författare 
Rebecka Lindén  

 
Abstrakt 
 

Studiens syfte är att synliggöra lärares strategier för att identifiera och kartlägga elevers 

matematiksvårigheter. 

 

De fem intervjuer som gjordes med lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet visade 

att elevobservationer samt noggranna analyser kring elevernas utveckling är mycket 

väsentliga. Alla intervjupersonerna hade matematik i sina utbildningar.  

 

Resultatet visade att ett arbete med översiktliga uppgifter underlättar för läraren att 

kunna se vari elevens svårigheter ligger. På så sätt går det förhoppningsvis att upptäcka 

svårigheterna i tid. Att vara flera lärare vid beslutstaganden betonades också som viktigt 

eftersom det kan vara svårt att hinna se allt själv.  

  

Vikten av laborativt material skildrades i litteraturen men var inte något som framkom i 

intervjupersonernas svar. Resultatet visade även att matematiksvårigheter kan bero på 

bristande taluppfattning eller läs- och skrivsvårigheter. Svårigheterna kan även bero på 

en bristande motivation från elevernas sida.  För att hjälpa de elever som har svårt för 

matematik användes specialpedagog och arbete i mindre grupper. 

 
Nyckelord 
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1. Inledning 

 
Det är mycket väsentligt för lärare i matematik att kunna anpassa undervisningen. Detta 

på grund av att matematik är olika svårt för olika barn. Hur lärare kan upptäcka 

matematiksvårigheter, samt hur de kan hjälpa eleverna vidare i sin matematikutveckling 

kommer att presenteras i denna studie. Enligt Magne (1998) har var sjunde elev 

svårigheter i matematikämnet. Det finns åtskillig tidigare forskning kring begreppet 

matematiksvårigheter. En av dem som forskat kring ämnet är Björn Adler (2001). Adler 

(2001) belyser att mellan 15 och 20 procent av samtliga elever idag har svårigheter i 

matematik. Enligt Adler har barnen för det mesta en positiv inställning till matematik 

när de börjar skolan. De allra flesta barnen hänger med ifrån början, oavsett 

undervisningsmetod. Dock finns det ett fåtal elever som inte riktigt greppar förståelsen i 

vissa matematiska områden och direkt så påbörjas en känslomässig blockering hos 

barnet som gör utgör ett hinder för kommande lärande i ämnet. Enligt Ljungblad (1999) 

förekommer det att skolor idag inte alls tar hänsyn till de matematiksvårigheter och 

behov som faktiskt finns bland eleverna. Detta resulterar i att problematiken växer fram 

hos den enskilda eleven och allt fler resurser kommer att krävas i framtiden för att 

kunna hjälpa eleven. 
 

Jag har läst matematik som inriktning under min utbildning till lärare och har valt att 

fördjupa mina kunskaper beträffande matematiksvårigheter hos elever. Mitt huvudsyfte 

är att synliggöra hur lärare kan upptäcka svårigheterna och därefter hjälpa eleverna. Jag 

hade själv som barn svårt att förstå matematik och jag har därför ett stort intresse för 

matematik idag. Med hjälp av egna erfarenheter och observationer har jag upptäckt att 

många elever har bekymmer med att se samband samt att få ett grepp om det abstrakta.  

 

 

1.1 Bakgrund  
 

I Skollagen anges kraven på skolundervisningen. Lagen innefattar även avskilda 

förordningar gällande andra undervisande yrkesutövning. Jag presenterar därefter 

grundskoleförordningen och avslutningsvis läroplanen, Lgr 11.  

 

Skollagen  

Kapitel 1, 4 §: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.” 

(Utbildningsdepartementet, 1985). Utifrån denna paragraf uppges det tydligt att skolan 

måste tillgodose elevers olikheter och därmed elevers olika behov.  

 

Kapitel 2, 3 §: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” Även utifrån denna 

paragraf gestaltas elevernas olikheter och rättigheter till individuell utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1985). 
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Grundskoleförordningen  

I denna förordning ges en väl uttrycklig och ansenlig beskrivning utav skollagen. 

Kapitel 4, 5§: ”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska 

insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven 

tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en 

särskild undervisningsgrupp.” (Utbildningsdepartementet, 2000). 

 

Läroplanen 

Läroplanen innebär en författning som ska följas. I läroplanen finns mål och riktlinjer 

som samtliga på skolan måste följa. Det är upp till varje lärare att tolka och konkretisera 

målen i läroplanen. Det är upp till läraren att upptäcka och åtgärda eventuella 

svårigheter som uppstår hos eleverna. Läraren har ett stort och enskilt ansvar gällande 

elevernas behov samt att ge dem stöd och hjälp.  

 

Enligt Lgr 11 gäller nedanstående citat 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011:8) 

 ”Alla som arbetar i skolan skall 

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande” (Skolverket, 2011:14) 

  

Syftet med matematiken i skolan är att eleverna ska utveckla sitt sätt att tänka samt 

stärka sitt kunnande i den vardagsmatematik som eleverna stöter på. Det är också 

väsentligt att eleverna ser meningen i matematiken och kan skapa tillförsikt i 

användningen. Syftet är även att eleverna skapar en kontext mellan de olika begreppen 

som finns inom matematiken (Skolverket, 2011:62). 

 

Sammanfattningsvis betonar de olika förordningar hur skolans verksamhet ska ta 

hänsyn till elevers olika behov, samt att deras lärande ska stimuleras på bästa möjliga 

sätt. Lärarna ska vara uppmärksamma och hjälpa de elever som behöver extra stöd, samt 

utveckla en god miljö som främjar lärandet. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att synliggöra lärares strategier för att identifiera och kartlägga 

elevers matematiksvårigheter. 

 

2.2 Frågeställningar   

 

För att uppnå syftet med studien besvaras nedanstående frågeställningar: 

 Hur identifierar och kartlägger lärare matematiksvårigheter? 

 Vilka åtgärder sätts in efter kartläggningen?  
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3. Litteratur och tidigare forskning 
 

I mitten av 1800-talet kom begreppet ”allmän skola”, som innebar att det blev plikt för 

alla barn att gå i skolan. Tidigare fanns en person som fick gå runt till de olika byarna 

och hålla i undervisningen eller i utsedda samlingslokaler, där undervisningen fick äga 

rum. Detta ansågs till slut vara ohållbart och en ny idé om att samla alla elever på ett 

och samma ställe för att hålla i en och samma undervisning fullbordades. Detta sätt 

ansågs som ett mer effektivt och praktiskt sätt och skolorna började därefter växa fram 

och vid 1842 infördes den allmänna folkskolan. Synen på undervisningen i matematik 

har förändrats och det finns röster i dagens diskussion om matematikundervisning som 

framhåller att undervisningen eventuellt skulle vara mer effektiv och enklare att 

genomföra med hjälp av datorer, det hävdar Bentley (2011).  

 

Innan 1994 var skolan detaljstyrd och med detta menar Bentley & Bentley (2011) att 

allt innehåll som fanns i kursplanerna var detaljerat beskrivna. Till skillnad ifrån idag 

där vi är målstyrda. I Lgr11 beskrivs därför syftet med de förmågor som förväntas 

utvecklas av eleven. Likaså finns det ett centralt innehåll som för läraren är 

ofrånkomligt att ha med i undervisningen.  

 

I det centrala innehållet i matematikundervisningen årskurserna 1-3 läggs det främst 

fokus på att eleven ska ha förståelse för talsystemet, naturliga tal, de fyra räknesätten 

samt tal i bråkform. Eleven ska likaså tränas på vardagsmatematik. Det vill säga enklare 

vardagsproblem som kan uppkomma, där eleverna på ett enkelt sätt ska förstå och 

kunna räkna ut (Bentley & Bentley, 2011). 

 

Enligt läroplanen ska eleverna uppnå olika mål i matematik. Samtliga elever i skolan 

kommer att stöta på ämnet och behöva uppfylla kraven i matematik. Därför är det av 

vikt att varje enskild elev får kännedom om matematikens betydelse i samhället. För att 

underlätta för elevens lärande bör läraren ha kunskap om den abstrakta matematiken. 

Enligt Unenge (1997) skapas svårigheterna hos eleven under lektionerna, då lärarna 

undervisar i matematiken på en abstrakt nivå, vilket gör det svårt för eleverna att skapa 

förståelse.  

 

Redan så tidigt som under forntiden har matematiken gestaltats främst i praktiska 

sammanhang. Den matematiska grunden samt utvecklingen påbörjades redan under 

tiden för byteshandel (Noël, 2001).  

 

Utvecklingen har gått framåt och idag har vi datorer till vår hjälp. Med dessa hjälpmedel 

kan vi beräkna allt större tal som inte gick att beräkna förr. Dock så ser man att 

utvecklingen inte har gynnat elever med matematiksvårigheter (McLeish, 1992). Enligt 

Rystedt och Trygg (2005) har laborativa material alltid funnits tillgängliga för de elever 

som har matematiksvårigheter.  

 

Vid 1600-talet trädde Comenius filosofi fram som påvisade att de olika sinnena 

behövde användas för att utveckla elevens lärande i bland annat matematik. Sjöberg 

(2006) presenterar även den ryske psykologen Vygotskij formulerade sin teori om den 
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närmsta utvecklingszonen som betonar vikten av att eleverna utbyter tankar och 

kunskap mellan varandra oavsett vilken nivå de ligger på (Sjöberg, 2006). Enligt 

Vygotskijs perspektiv på lärande finns det en parallell mellan tänkandet och handlandet 

hos eleven. En elev som använder ett visst redskap för att räkna ut något kan i framtiden 

släppa redskapet och endast använda huvudet. Dock så kan eleven plocka fram det 

igenkända redskapet vid andra, nya och utvecklande situationer för att lära sig. Lärandet 

sker enligt Vygotskij i en trygg miljö. Där eleven känner igen sig och känner sig lugn 

och trygg, där kan det bästa lärandet ske (Strandberg, 2006). 

 

 

3.1 Beskrivning av matematiksvårigheter  

 

Här presenteras några olika förklaringsmodeller på hur och varför matematiksvårigheter 

uppkommer, samt vilka matematiska problemområden som lärarna har att jobba med. 

 

Matematiksvårigheterna kan konstateras på mer än ett sätt och det kan vara många olika 

faktorer som ligger till grund för svårigheterna. Det kan vara ett flertal olika svårigheter 

som barnet inte kan kontrollera över och därmed heller inte övervinna (Ljungblad, 

2001). Arne Engström (2002) är ytterligare en person som forskat kring 

matematiksvårigheter och han uttrycker problemen som didaktiska, sociologiska, 

psykologiska eller medicinska.   

 

Enligt Malmer (2002) ligger problematiken inom det didaktiska området. Problematiken 

är att eleverna inte får den hjälp och det stöd som krävs för att skapa förståelsen och 

lektionerna blir oftast för abstrakta för eleverna. Malmer (2002) menar att förförståelsen 

inte finns där innan symbolerna kommer in i bilden och det skapar problematik för 

eleverna. Ytterligare orsak kan vara läs- och skrivsvårigheter hos eleverna. Detta är 

något som hör ihop med att skapa förståelse och kunna läsa av symbolerna menar 

Malmer (2002). Skolverket (2011) beskriver matematiken som abstrakt och 

svårförståelig då man nyttjar olika modeller och tillvägagångssätt. Om eleverna ska 

kunna utvecklas i matematik krävs en förståelse för hur det abstrakta är kopplat till det 

konkreta (Skolverket, 2011).  

 

Enligt Andersson (2001) är det viktigt att läraren tar del av elevernas tidigare 

erfarenheter för att på så sätt skapa en djupare förståelse. Han menar att kommunikation 

i matematik är viktig för att skapa förståelse hos eleverna. Ett sätt är att sitta 

tillsammans med eleven och komma fram till gemensamma lösningar. Sjöberg (2006) 

belyser stressen som många elever med matematiksvårigheter upplever. Eleverna kan 

många gånger känna en stor stress och oro för matematiken. Bland annat kan ren skräck 

infinna sig inför matematiklektionerna som i sin tur leder till att eleverna blockerar sig.  

 

Enligt Adler (2001) kan matematiksvårigheter handla om diagnosen dyskalkyli. 

Dyskalkyli innebär främst att eleven har svårigheter i taluppfattning som i sin tur leder 

till omfattande svårigheter i ämnet. Denna diagnos kan kopplas ihop med en skada på 

hjärnan och ses som en funktionsnedsättning. Dock så menar Malmer (2002) att man 

inte alls ska använda diagnosen dyskalkyli som en orsak till matematiksvårigheter. 

Begreppet saknar enligt Malmer (2002) en korrekt definition och ska därför uteslutas 

helt eller användas mycket försiktigt. Malmer (1999) påtalar istället den resursbrist som 
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finns på många skolor idag. De elever som behöver hjälp kan då inte få den hjälp och 

det stöd som de skulle behöva. 

 

 

3.2 Att arbeta förebyggande  

 

Under välplanerade och utförda lektioner samt genom observationer av eleverna kan 

läraren påbörja ett förebyggande arbete. Genom att observera eleverna kan läraren se ett 

mönster samt utveckling hos eleven. Det är då mycket viktigt att läraren snabbt kan se 

ett mönster eller en utveckling som inte går i rätt riktning. Läraren kan då så tidigt som 

möjligt hjälpa eleven att utvecklas i rätt riktning igen (Malmer & Adler, 1996). 

 

Enligt Malmer (1999) är de diagnostiska proven ett mycket bra underlag för att se 

elevernas svårigheter. Genom att arbeta på ett diagnosiskt sätt blir det lättare att 

upptäcka elevernas svårigheter. Genom att även ha koll på elevernas utveckling i 

klassrummen med hjälp av elevobservationer, kan läraren upptäcka de eventuella 

svårigheterna hos eleven och ge den hjälp och det stöd som behövs i tid. Dock anser 

Adler (2001) att man inte ska diagnostisera elever som är under 10 år.  Det är viktigt att 

läraren har tid till att observera samt att analysera elevens utveckling för att kunna se 

mönster och utvecklingsprocess. En annan viktig del är också att lärare ges 

förutsättningar i klassrummet, det vill säga att det är fler än en lärare för att öka 

tryggheten och lärandet i klassrummet. Det krävs nämligen mycket tid och tiden och 

viktig och avgörande i utvecklingen hos eleverna, enligt Ljungblad (2001). 

 

Undervisningen ser enligt Bentley (2011) mycket olika ut i olika klasser. Det finns tre 

huvudtyper som kan separeras: Handledd undervisning, småklassundervisning samt 

klassundervisning. Helklassundervisningen går ofta till på följande sätt, pedagogen 

sätter oftast först igång med en överblick och genomgång utav den matematiska 

substans som eleverna senare ska få öva på. Eleverna sitter enskilda eller tillsammans 

med någon och lyssnar på lärarens undervisning, vid bänkarna. Därefter är det upp till 

varje elev att lösa uppgifterna och läraren gå därmed runt och har uppsikt över elevernas 

lösningar. Upptäcker läraren att det är många elever som inte har hängt med, stoppas 

övningarna och ytterligare undervisning fortskrider. Syftet är att eleverna får samma 

möjlighet att lyckas och uppnå målet med helklassundervisning. Denna undervisning 

kan oftast genomsyra stora klasser.  

 

Därefter har vi den så kallade småklassundervisningen. Denna undervisningstyp innebär 

att eleverna grupperas fyra eller fem vid avskilda bänkar och läraren undervisar sedan 

varje grupp för sig. Denna undervisningstyp innebär att varje enskild elev ges chansen 

att hjälpa sina klasskamrater. Eleverna kan vara på helt olika uppgifter trots att de är i 

samma grupp. Läraren har här en större möjlighet till att vara en anpassningsbar tillgång 

för eleverna. Problematiken med denna typ är att eleverna oftast enbart ger sin kamrat 

det rätta svaret, inte hur uppgiften löses. Detta i sin tur kan leda till att många elever 

halkar efter och inte greppar förståelsen. För att undvika detta ligger ansvaret hos 

läraren att efter varje uppgift gå till respektive grupp och se vad och hur de hjälpts åt, 

här kan läraren ge ytterligare förklaringar och resonemang till uppgifterna för de elever 

som inte riktigt hängt med (Bentley, 2011). Den huvudsakliga uppgiften för läraren 

skiljer sig i denna undervisningstyp ifrån helklassundervisningen. Skulle några 

avvikelser uppkomma i en grupp kan läraren snabbt vara på plats och rädda situationen 
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innan den blir alltför ohållbar. De andra grupperna kan därmed jobba vidare med sitt 

och inte låta sig störas av de andra inte förstår.  Detta gör att denna metod är 

överrespresenterad och dessutom påverkas den viktiga kommunikationen mellan lärare 

och elever i denna typ av undervisning. Undervisningstypen utövas med fördel i en 

klass med cirka femton elever (Bentley, 2011).  

 

Den tredje och sista typen av undervisning är den handledda undervisningen. Denna 

undervisningsform innebär en i princip helindividuell undervisning. Eleverna sitter 

enskilt vid sin egen plats och jobbar med sina enskilda uppgifter. Lärarens uppgift är att 

svara på elevernas frågor och allteftersom kommer eleverna att befinna sig på olika 

uppgifter och därmed blir det enligt Bentley (2011) nästan omöjligt till gemensam 

undervisning. Problematiken med denna undervisningsform är att de läromedel som 

används undantagsvis är utformade på så vis att läraren ska ha genomgångar samt 

vidareutveckling. Den handledda undervisningen innebär att läraren inte kan veta med 

säkerhet om eleverna fått den fulla förståelsen. Denna typ av undervisning kräver ytterst 

små klasser för vara funktionell (a.a).   

 

Bentley (2011) beskriver att ytterligare ett annat och vanligt sätt att individualisera 

undervisningen på är genom nivågrupperingar. Denna metod fungerar på så sätt att 

pedagogerna genomför tester på eleverna och därefter delas grupper in efter resultat. För 

det mesta delas eleverna in i tre grupper, en grupp för de lågpresterade, en grupp för de 

normalpresterade samt en grupp för de högpresterade. I Sverige blir dessa nivågrupper 

alltmer vanliga. Den internationella forskning som gjorts kring detta påvisar att 

presterandet från eleverna är låg. Hälften av den högpresterade gruppen kom att hamna i 

den sämre halvan i gruppen och detta i sin tur leder till att eleverna känner sig dåliga 

och därmed uppvisar ännu sämre resultat än i den vanliga klassgruppen. De 

lågpresterande eleverna behöver ofta se upp till elever med en högre prestationsgrad för 

att utvecklas. Vid brist av högpresterande elever kan därför resultatet hos de 

lågpresterande eleverna försämras. Avslutningsvis påvisar resultaten att denna typ av 

nivågruppering inte ger bättre resultat eller självkänsla hos eleverna (Bentley, 2011). 

 

Enligt Skolverket (2011) är det viktigt att vi som lärare öppnar upp för lärandet. Detta 

genom att jobba med ett så varierat undervisningssätt som möjligt. Det varierade 

arbetssättet ska ge en större möjlighet för eleven att befästa kunskaperna samt skapa en 

djupare förståelse för ämnet.  

 

 
3.3 Orsaker till matematiksvårigheter 

 

Enligt Ljungblad (2001) kan det finnas många olika förklaringar till 

matematiksvårigheterna. Det kan vara en blandning av andra svårigheter som gör att 

barnet inte kan greppa förståelsen för matematiken. Oavsett vilka svårigheter som ligger 

till grund för problematiken så måste läraren försöka hjälpa eleven så långt som det går. 

De allra flesta problemområdena går att träna bort men inte alla. Därför är det viktigt att 

skolan ser långsiktigt på problemet. Målet är att eleven ska klara läroplanens mål när 

han eller hon har gått ut grundskolan. Det är viktigt att fokusera på varje enskild elev 

med svårigheter och se vad som är bäst för den enskilda eleven (Ljungblad, 2001).  
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En orsak till matematiksvårigheterna kan vara undervisningen. Didaktiken och 

pedagogiken är inte alltid så tydlig och flexibel som den bör bara, något som kan bero 

på besparingar i skolan. Andra orsaker till problematiken kan vara sociala 

komplikationer eller svårigheter med skolarbete som till exempel inlärningssvårigheter. 

Dessa elever kan ha problem hemma och detta kan ge uttryck i en orkeslös och kraftlös 

elev som inte klarar av att fokusera tillräckligt på inlärningen (Ljungblad, 1999). 

Ytterligare en orsak som kan vara bidragande till matematikproblem är enligt Sjöberg 

(2006) eleverna själva. De sitter helt enkelt och pysslar med andra uppgifter under 

matematiklektionerna och missar därför väsentligt stoff. Likaså kan lektionerna vara 

mycket ostrukturerade och ingen god inlärning kan därför ske.  

 

I de vetenskapliga undersökningar som gjorts av hur eleverna presterar och vilka 

faktorer som spelar in visar det sig att det är lärarkompetensen som spelar störst roll. 

Utbildning och erfarenhet är två helt olika mätinstrument som används för att se till 

lärarens kompetens. Generell och situationsbunden lärarkompetens är ytterligare två 

mätinstrument som används. Den generella presenterar lärarens utbildning samt 

erfarenhet, till skillnad ifrån den situationsbundna som omfattar den kunskap som 

läraren har om sin klass. Där också den kunskapen om den enskilda elevens 

utvecklingsprocess samt bakgrund, hemförhållanden samt intresse spelar stor roll. En 

aktiv och tillmötesgående lärare som verkligen bryr sig och vill veta, påverka elevernas 

prestation (Bentley, 2011). 

 

Lärares kunskaper kan delas in i tre delar; ämneskunskaper, ämnesdidaktik och 

allmändidaktik. De ämneskunskaper som läraren har med sig spelar en stor roll för 

elevernas resultat. Forskningsresultat visade att färre elever hade underkänt i matematik 

med en lärare som hade mycket goda kunskaper i matematik. Ämneskunskaperna visade 

sig även ha stor och positiv betydelse för undervisningen. En lärarkompetens är även 

situationsbunden. I en klassrumsmiljö där läraren och eleverna känner varandra och har 

en god relation, blir matematikundervisningen mer effektiv än i ett klassrum där de inte 

känner varandra (Bentley, 2011). 

 

Under 1980-talet fördes diskussioner angående sambandet mellan eleverna resultat och 

klassernas storlekar. I de svenska klasserna undersöktes om pedagogerna använde sig av 

undervisningssätt som var anpassade för de klasstorlekar som de hade (Bentley, 2011). 

Denna undersökning riktade sig mot mindre klasser. Hela 60 % av klasserna blev 

undervisade på ett sätt som inte var anpassat för klasstorleken. Den metod som 

genomsyrade undervisningen var helklassundervisningen. Bristen på anpassad 

undervisning beroende på klasstorlek resulterade i en bekvämare arbetssituation för 

läraren men ett försämrat resultat hos eleverna (a.a). 

 

 

3.4 Diagnoser för att kartlägga svårigheterna  

 

Enligt Löwing och Kilborn (2002) är det viktigt att läraren använder sig av diagnosiska 

arbetssätt i klassrummet. De menar att läraren då kan se elevernas utvecklingsprocess på 

ett övergripande sätt. Att kunna följa elevernas utvecklingsprocess är grundläggande för 

att kartlägga elevens svårigheter.  
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Det är en stor utmaning för läraren att både se elevernas individuella svårigheter samt 

att hitta hjälpmedel som passar dem och deras svårigheter och dessutom ha övriga 

klassen som väntar och vill ha hjälp. Det är även så att i de flesta fall så har lärarna 

ingen som helst utbildning när det gäller svårigheterna och inlärningsproblemen hos 

eleverna (Ljungblad, 1999). Löwing och Kilborn (2002) skriver att det är väsentligt att 

eleverna har baskunskaper inom flera olika matematiska områden. Faktorer som också 

spelar roll när det handlar om problematik är inlärningsmöjligheterna och motivationen 

för lärandet. Läraren måste anpassa undervisningen utifrån svårigheterna för att 

individualisera och tillgodose varje enskild elevs behov.  

 

Ljungblad (2001) är däremot skeptisk till diagnoser. Hon uttrycker tvivel om hur pass 

mycket man ser av barnets förmågor genom de diagnosiska testerna. Hon menar att 

proven är utformade av högutbildade, smarta, vuxna människor och att eleverna inte alls 

har samma tänkande som de har. Enligt Ljungblad (2001) kan man oftast se 

räkningsprocessen men inte hur eleverna har tänkt. 
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4. Metod 
 

I denna del presenteras den metod som jag har valt att använda för min studie. Jag 

kommer även att väga in fördelar samt nackdelar som just denna metod. Avslutningsvis 

belyses genomförandet  

 

4.1 Urval  

 

Jag valde att utföra fem intervjuer med matematiklärare som arbetar mot lågstadiet. Jag 

begränsade antalet intervjuer till just fem för att kunna analysera och fördjupa mig i 

deras svar och beskrivningar. Jag började med att skicka ett brev till skolan (se bilaga 

A) för att få kontakt med fem olika lärare med ett gemensamt intresse för 

matematiksvårigheter. Därefter förberedde jag intervjufrågor som jag ansåg vara 

väsentliga för min studie. Lärarna fick själva avgöra om de ville delta i studien genom 

att skriva sitt namn på brevet som skickats till skolan.  

 

Samtliga intervjupersoner arbetar som ämneslärare på en mindre skola i Kronobergs län. 

Alla lärare är utbildade matematiklärare och arbetar i årskurserna 1, 2 och 3. Jag har valt 

att inrikta mina intervjuer mot årskurs 1, 2 och 3 för att jag själv vill arbeta mot dessa 

årskurser när jag är färdigutbildad lärare. Jag har även valt dessa låga årskurser för att 

matematik handlar om att kunna knäcka koden och det tror jag är viktigt att göra ifrån 

allra första början. Det är här grunden byggs hos eleverna och det är mycket väsentligt 

att eleverna hänger med och skapar en god förståelse för matematiken ifrån början. Jag 

bestämde mig för att hitta verksamma lärare som har ett stort intresse för 

matematiksvårigheter. Från kunniga och erfarna lärare kan jag få bredare och djupare 

svar på mina frågor.  

 

4.2 Genomförande 

 
Jag tog kontakt med en skola i Kronobergs län väldigt tidigt för att ge lärarna tid för 

ställningstagande och betänketid. Därefter fick varje enskild lärare ut ett brev om vem 

jag var och vilket syfte som jag hade med intervjuerna (se bilaga A). Jag besökte 

därefter skolan för att presentera mig för de intervjupersoner som jag skulle intervjua 

och för att besvara eventuella frågor angående intervjun. Därefter bestämde jag dagar 

och tider med samtliga intervjupersoner på den skola där samtliga kände sig trygga. 

Enligt Häger (2007) är det viktigt att skapa trygghet hos personerna som ska bli 

intervjuade. Det är även väsentligt att de känner sig hemma i miljön för att skapa ett 

lugn och därmed en trygghet. Under intervjuerna skrev jag ner svaren och tankarna som 

intervjupersonerna berättade för hand. Varje intervju tog 40 minuter.  

 

4.3 Bearbetning och analys  
 

Jag har bearbetat mina intervjuer genom att läsa intervjusvaren om och om igen. Under 

intervjuerna skrev jag ner allting som intervjupersonen sa och jag lät även 

intervjupersonerna tillägga något efter intervjun, om de ville. Jag antecknade även vad 
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jag och intervjupersonerna diskuterade efter intervjuerna. Jag har läst varje enskild 

intervju väldigt noga och även ringt upp en person för att komplettera vissa delar som 

uppkom under intervjun. Jag utgick ifrån mina intervjufrågor som jag hade förberett 

innan och även dem har jag i efterhand gått igenom och kontrollerat så att jag har fått 

svar på det som jag verkligen ville få ut.    

 

4.4 Trovärdighet  

 
De intervjufrågor som jag hade förberett handlade främst om hur lärarna arbetade med 

elevers matematiksvårigheter Jag anser att jag fick trovärdiga och relevanta svar ifrån 

intervjupersonerna. Personerna var engagerade och tyckte att det var ett intressant och 

viktigt ämne att lyfta. Jag gick igenom intervjufrågorna själv många gånger innan jag 

valde ut just dem. Under denna process testade jag även frågorna med en lärare, för att 

se om de gick att förstå samt om det var några svårigheter att besvara frågorna. Jag tog 

god tid på mig, lyssnade väldigt noga, frågade intervjupersonerna följdfrågor till svaren 

samt skrev noggrant ner exakt vad som sades. Efteråt lät jag intervjupersonerna göra 

tillägg om de upplevde att något saknades. Under sammanställningen ringde jag även 

upp en intervjuperson för att försäkra mig om att det var exakt så hon hade menat och 

att det jag skrev stämde på de svar hon gett mig. Utifrån det anser jag att intervjuerna är 

trovärdigt bearbetade. Intervjupersonerna var erfarna lärare med ett starkt intresse för 

matematiksvårigheter.   

 

4.5 Etiska kriterier  

 

Jag utgick ifrån fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) belyser. Jag informerade tydligt 

och väl hur intervjuerna skulle gå till för samtliga intervjupersoner. Jag berättade var vi 

skulle hålla till, hur vi skulle göra samt att jag skulle anteckna allting som togs upp och 

diskuterade under intervjun. Jag informerade även att jag kunde ringa upp vid något 

tillfälle om det var något som skulle vara oklart vid sammanställningen. Därefter fick 

samtliga intervjupersoner visa sitt samtycke till att intervjuas. Efter det informerade jag 

om att informanternas svar kommer att avidentifieras och enbart användas i detta 

examensarbete.  

 

4.6 Metodkritik 

 

De metoder som jag hade tänkt använda mig utav ifrån början var intervjuer samt 

observationer i klassrummet. Efter lite eftersökning samt egna reflektioner över 

observationer så uteslöt jag det. Jag ansåg nämligen att jag kom ifrån min huvudsakliga 

fokus genom att observera eleverna eller lärarna i klassrummet. Jag kom därför fram till 

att intervjua ett antal lärare med ett starkt intresse för matematiksvårigheter skulle ge 

mig den information som jag skulle behöva.  En kritisk synpunkt på att intervjua kan 

vara att det tar lång tid, samtidigt som det ger det intervjuaren chansen att ta del av 

personliga tankar hos intervjupersonerna. Valet av att bara intervjua fem personer 

berodde på tidsaspekten, samt på att jag upptäckte att studien blev för omfattande om 

jag intervjuade fler. Eftersom jag ville ha så detaljrika svar som möjligt tog jag beslutet 

om att intervjuer skulle lämpa sig bättre för min studie än enkäter.   
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Efter att jag hade kontaktat fem lärare med matematikinriktning samt ett starkt intresse 

för matematiksvårigheter började jag att intervjua. Intervjuerna pågick under tre dagar 

och jag fick god kontakt med intervjupersonerna. Samtliga var väldigt lätta att prata 

med och väldigt tillmötesgående. Det märktes väldigt fort att samtliga hade ett stort 

intresse för ämnet och tyckte att det var roligt att prata om det. Efter att jag hade ställt 

alla intervjufrågor satt vi kvar och diskuterade lite allmänt kring matematiksvårigheter 

och vi hade bra och intressanta diskussioner. De hade konkreta metoder och visade även 

upp sådana som de arbetade med, vilket var mycket givande. Jag kan i efterhand ångra 

att jag inte spelade in intervjuerna men anledningen till att jag inte gjorde det var för att 

intervjupersonerna bad mig att helst inte spela in. De tyckte att det skulle bli mer pressat 

och vi bestämde därför att först testa utan inspelning och jag anser att det gick bra. Dock 

tog det väldigt lång tid att sammanställa och gå igenom allting samt att skriva allting 

under tiden. Till min hjälp hade jag i alla fall en dator att skriva på, vilket underlättade 

processen mycket. 
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5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras de fem intervjupersonerna samt en sammanställning av 

intervjuresultaten.  

 

5.1 Intervjupersonerna  

 

Här ges en kortare presentation av de fem personer som jag intervjuade i min studie. Jag 

har valt att presentera personerna utifrån en bokstav var. 

 

Intervjuperson A tog sin lärarexamen 2012. Hon är utbildad 1-6 lärare och har ämnena 

matematik, svenska och naturkunskap. Hon arbetar idag i en årskurs 3. 

 

Intervjuperson B tog sin lärarexamen 2008. Hon är utbildad 1-6 lärare och har ämnena 

matematik, svenska och so. Hon arbetar idag i en årskurs 2.  

 

Intervjuperson C tog sin lärarexamen 2002. Hon är utbildad 1-7 lärare och har ämnena 

matematik, svenska och idrott. Hon arbetar idag i årskurs 3. 

 

Intervjuperson D tog sin lärarexamen 2010. Hon är utbildad 1-6 lärare och har ämnena 

matematik, engelska och tyska. Hon arbetar idag i en årskurs 2.  

 

Intervjuperson E tog sin lärarexamen 2001. Hon är utbildad 1-7 lärare och har ämnena 

matematik, svenska och musik. Hon arbetar i en årskurs 1.  

 

5.2 Svar 

 

Jag kommer här att presentera de intervjufrågor som jag ställde till intervjupersonerna. 

Intervjufrågorna är i fet stil och sammanställningarna av intervjupersonernas svar är i 

kursiv stil. Jag har sammanställt samtliga av de fem intervjupersonernas svar i en text. 

 

Hur identifierar du matematiksvårigheter? 

 

Främst genom att se hur eleven löser uppgifter på prov, diagnoser samt via samtal 

under lektionen. Genom observera eleverna kan man se om de har exempelvis svårt 

med antalsuppfattning, svårt att automatisera, svårt med 10-tals övningar, svårt med 

nya begrepp. Det handlar mycket om att få tiden att räcka till för att kunna göra dessa 

åtgärder som krävs för att upptäcka svårigheterna. Det är väldigt viktigt att de upptäcks 

i tid. Det finns så många faktorer som kan spela in och det är därför viktigt att inte göra 

för snabba slutsatser man måste tänka på elevernas självförtroende. 

 

På vilket sätt kartlägger du matematiksvårigheterna? 
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Utifrån Skolverkets diagnosmaterial, Diamant. Där får man en snabb överblick av vad 

de har svårt för. Det tycker jag är bra och det går som jag sa, väldigt snabbt att få en 

bra överblick över elevens förmågor. 

Ett annat material som har använts är Gudrun Malmers Alp-test – där kollas om 

matematiksvårigheter beror på att eleven har läs- och skrivsvårigheter. De arbeten som 

utförs i skolan är naturligtvis där man först märker problemen, där är det ju ganska lätt 

att se om en elev inte hänger med på vissa moment. 

När en elev inte hänger med vid flera muntliga genomgångar både enskilt och i grupp, 

då kartlägger jag ju svårigheterna kan man ju säga.  När eleven har svårt att förstå 

även om vi har förklarat på flera olika sätt. När eleven inte kommer ihåg något alls 

utan glömmer från tillfälle till tillfälle, där ser jag ju att eleven har svårigheter. 

 

Vilka svårigheter finns det i att kartlägga och identifiera svårigheterna? 

 

Svårigheten är främst att förstå om det beror på ”sen utveckling” eller om det är 

generella svårigheter som kommer att bestå över tid. Jag tycker inte att det har varit 

svårt att förstå vad en elev har svårt för. Det är ju viktigt att jag kan se exakt vilka 

svårigheter det är så jag sätter in rätt hjälp som gynnar eleven. Det är viktigt att eleven 

känner att vi jobbar med och inte emot. 

Jag har en liten grupp så jag märker fort när eleven behöver extra hjälp. Vi har ett bra 

samarbete med specialläraren så hon är till stor hjälp när vi kanske behöver gå vidare 

med ytterligare utredningar. Det är viktigt att vara flera när man ska ta beslut tycker 

jag. Det kan vara svårt att se allt själv och det är viktigt att man ser ”rätt” saker, 

därför tycker jag det är super viktigt att man är fler. Det är väl det som kan vara svårt 

att få till, att det ska vara fler pedagoger som hjälper till alltså. 

 

Vilka mönster finns det i dessa svårigheter? 

 

Många matematiksvårigheter grundar sig i en bristande taluppfattning. För vissa elever 

finns en god matematisk förståelse men de har läs- och skrivsvårigheter som gör att de 

inte förstår uppgifter med mycket text/ svåra ord och även om vi försöker läsa uppgifter 

så finns inte tiden att sitta vid dessa elever så mycket som de skulle behöva. Eleverna 

brukar även tröttna och tycka att allting är jobbigt så fort det inte går. Det är ett 

mönster som upprepar sig i alla svårigheter. Och har eleven ingen motivation till att 

lära sig och inte alls är pepp på att ta nya tag då blir det mycket svårt. Det handlar ju 

även mycket om att vi som lärare på skolan ska peppa och motivera elevernas inlärning 

men det är inte alltid så lätt. 

 

När påbörjar man den eventuella kartläggningen? 

 

Det börjar så fort jag anser att eleven har större problem än vad den normala 

undervisningen klarar av. 

För de flesta elever finns dokumentation från de första årskurserna. För vissa elever 

börjar matematiksvårigheterna synas först på högstadiet, i dessa fall är det oftast elever 

som har svårt att lämna konkreta uppgifter och jobba med mer abstrakta uppgifter (t ex 

kan de ha svårt för att lösa en ekvation men om man gör om den till en konkret situation 

kan de lösa den). 

Så fort vi märker att en elev få svårigheter inom ett område så börja vi att se över vad 

det är för svårigheter och om vi måste vidta några fler utredningar. Oftast behövs det 
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inte. Det man kan se är att eleverna oftast tycker det är väldigt jobbigt och pinsamt och 

det är viktigt att ha med dig som lärare då. 

 

Vilka mer än du som lärare identifierar och kartlägger svårigheterna? 

 

Specialpedagogen på skolan. Finns det grava svårigheter tas extern hjälp från 

kommunen. Jag har ett nära samarbete med specialläraren, vilket är mycket bra då kan 

jag ta hjälp ifrån henne. Det är viktigt att kunna bolla tankarna med någon för att 

komma fram till så bra slutsatser som möjligt. 

Det beror på vilka svårigheter det är frågan om, är det läs-/ skriv så är svensklärare 

/speciallärare med, är jag ej klassföreståndare (mentor)kan mentorn vara inkopplad, 

eventuellt speciallärare från kommunen i vissa fall, föräldrar via utvecklingssamtal och 

möten angående åtgärdsplaner.  

 

Vilka specifika metoder använder du dig av vid kartläggningen och 

identifieringen? 

 

Jag har en liten grupp så jag samtalar mycket med eleverna och hinner gå igenom de 

uppgifter som eleverna räknar på lektionerna, vilket gör att jag snabbt också kan se 

svårigheterna. Jag försöker först att gå igenom uppgifterna om igen och på andra sätt 

för att se om eleverna få en bättre förståelse då. Jag ser snabbt när vi behöver hjälp av 

specialläraren och då är det bara att kontakta henne så hjälper hon till så gott hon kan. 

Det är viktigt att den biten fungerar tycker jag. 

Jag har även använt mig av Skolverkets diagnosmaterial, Diamant. Den tycker jag är 

bra och man får snabbt en överblick över problemområdena och kan snabbt börja 

jobba med problemen. Oftast kanske det handlar om ett område och kan man då ta igen 

det med eleven snabbt så brukar det oftast lösa sig inför framtiden. 

 

Vilken problematik kan dessa svårigheter ge eleverna? 

 

Eleverna kan få dåligt självförtroende (tycka att de är ”dumma”), känna sig utpekade 

för att de behöver gå i liten grupp. Tappa ”suget”, orken och vill helt enkelt inte för det 

är jobbigt. Några trycker ner sig själva, andra har stora krav hemifrån medan andra 

blir retade för de och så får det givetvis inte gå till. Väldigt tråkigt att det förekommer. 

Jag har faktiskt inte sett några direkt negativa konsekvenser av detta. De elever jag haft 

med extrastöd har klarat sig bra med det. 

Det finns en del elever vars självbild inte stämmer överens med vad de kan eller inte 

kan – i de fallen kan eleven skämmas för att behöva extrastöd. 

 

Vilka åtgärder använder du dig utav? 

 

Extrastöd, antingen i form av enskild undervisning, antingen av mig eller också utav 

specialpedagog. Om man befarar att problemen leder till att årskursens kravnivå inte 

uppnås upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med specialpedagogen. 

En elev kan få börja räkna med lättare uppgifter, de behöver inte göra så många olika 

lösningsförslag utan vi väljer ut några metoder som eleven ska bli säker på. Få extra 

hjälp av specialläraren. 

Vi har en liten grupp, ibland extra undervisning vid andra tillfällen än 

matematiklektioner, anpassat material. 
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6.  Analys 
 

Lärarna i studien identifierade elevernas svårigheter i matematik genom att bland annat 

se hur eleven löser uppgifter på prov och diagnoser, samt med hjälp av samtal under 

lektioner. Andersson (2001) skriver att kommunikation är ett hjälpmedel för att skapa 

en ökad förståelse. Genom att observera elevernas kunskaper går det att urskilja om de 

har problem med till exempel antalsuppfattning, har automatiseringssvårigheter eller har 

problem med matematiska begrepp. Malmer & Adler (1996) skriver att det är viktigt att 

läraren snabbt kan se ett mönster eller en utveckling som inte går i rätt riktning. På så 

sätt kan läraren hjälpa eleven tillbaka på rätt spår innan matematiksvårigheterna 

utvecklas. Enligt Malmer (1999) är det viktigt att upptäcka svårigheterna så tidigt som 

möjligt så att rätt hjälp kan sättas in i tid. Lärarna i studien var eniga om att det är 

viktigt att kunna observera varje enskild elevs utvecklingsprocess för att ge den hjälp 

som behövs i tid. Diagnoser och observationer hjälper till att få en överblick över 

elevernas lärande.  

 

För att kunna kartlägga matematiksvårigheterna använde sig lärarna av olika typer av 

diagnosmaterial. Diamant är ett sådant diagnosmaterial och kommer från Skolverket. 

Det ger en snabb överblick av vad eleverna har svårt för. En av lärarna använde sig av 

Gudrun Malmers Alp-test. Testet fokuserar på eventuella läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna understryker även elevernas arbete i skolan som en hjälp när de ska kartlägga 

matematiksvårigheter. Det går då att uppmärksamma om det finns elever som, både i 

grupp och individuellt, inte hänger med eller som har problem med vissa moment. När 

eleven inte förstått efter att läraren har förklarat på flera olika sätt, eller när eleven 

glömmer hur han eller hon ska använda det matematiska momentet från tillfälle till 

tillfälle, då finns det risk att den eleven har matematiksvårigheter. Löwing och Kilborn 

(2002) skriver att det är viktigt för läraren att använda sig av diagnosiska arbetssätt i 

klassrummet. Det blir då lättare för läraren att följa elevens utvecklingsprocess och på 

så sätt kunna kartlägga eventuella svårigheter.  

 

En av lärarna i studien beskrev ett problem med att identifiera och kartlägga 

matematiksvårigheter. Det kan vara svårt att avgöra om problemet beror på ”sen 

utveckling” eller om det är generella svårigheter som kommer hålla i sig över tid. 

Lärarna i studien betonade vikten av att se exakt vilka svårigheter eleven har för att 

kunna sätta in rätt slags hjälp. Ljungblad (1999) skriver dock att det är en stor utmaning 

för läraren att se elevernas individuella svårigheter, samtidigt som de ska hitta lämpliga 

hjälpmedel och hjälpa den övriga klassen. Kanske brister även lärarnas utbildning i 

svårigheter och inlärningsproblem hos elever. Det var dock något som inte framkom i 

studien.  

 

Engström (2002) skriver att det finns olika faktorer som påverkar 

matematiksvårigheterna. Dessa faktorer kan vara didaktiska, sociologiska, psykologiska 

eller medicinska. Även Malmer (2002) skriver att problematiken ligger inom det 

didaktiska området. Eleverna får ofta inte den hjälp och det stöd som krävs för en 

utvecklad förståelse, samt att lektionerna ofta blir för abstrakta. En av lärarna i studien 

uttryckte att många matematiksvårigheter grundar sig i en bristande taluppfattning. I 

vissa fall finns det en god matematisk förståelse hos eleverna, men de har läs- och 



 

 

 

20 

skrivsvårigheter som leder till att de har svårt att lösa uppgifter med mycket text och 

svåra ord. Även Malmer (2002) hävdar att läs- och skrivsvårigheter kan vara en orsak 

till problem i matematik. Även motivation är en faktor som lärarna i studien belyser. 

Eleverna brukar ofta tröttna och tycka att allting är jobbigt när det inte går. Om eleven 

inte har någon motivation blir det svårt att lära sig. Det handlar även om att lärarna på 

skolan ska motivera och peppa eleverna till att vilja lära sig.  

 

En av lärarna menade att kartläggningen av en elevs matematiksvårigheter börjar så fort 

eleven har större problem än vad den normala undervisningen klarar av. Problemen i 

matematik kan utvecklas vid olika stadier. För vissa elever syns matematiksvårigheter 

inte förrän på högstadiet. Svårigheterna blir då ofta tydliga när eleven ska lämna 

konkreta uppgifter för att arbeta med mer abstrakta uppgifter. Ibland behövs det vidare 

utredningar för att se om en elev har matematiksvårigheter, men oftast behövs det inte. 

Adler (2001) skriver att många barn har en positiv inställning till matematik när de 

börjar skolan och många av dem hänger också med till en början. Det finns dock ett 

antal elever som inte greppar förståelsen och på så sätt börjar utveckla en känslomässig 

blockering som påverkar kommande inlärning i ämnet. Sjöberg (2006) belyser stressen 

som många elever med matematiksvårigheter kan uppleva. De kan känna en stor stress 

och oro för matematiken. Det kan leda till en rädsla för matematiklektionerna som kan 

blockera elevernas inlärning. Att tänka på att eleverna kan tycka det är jobbigt och 

pinsamt att inte förstå är något som läraren måste tänka på.  

 

Många av lärarna i studien samarbetade med specialpedagogen på skolan när 

matematiksvårigheter ska identifieras och kartläggas. Resultatet i intervjuerna visade 

även på ett samarbete mellan svensklärare, speciallärare och mentor, samt med 

föräldrar. Om det finns grava svårigheter tas extern hjälp från kommunen in. Malmer 

(1999) skriver att det dock finns en resursbrist på många skolor idag. De elever som 

behöver hjälp kan då inte få det stöd som de skulle behöva. En av lärarna i studien 

betonade vikten av att vara flera när beslut angående matematiksvårigheter ska tas. Det 

kan vara svårt att se allt själv, samt att se ”rätt” saker. Den berörda läraren sa att det 

dock kan vara svårt att få till sådana tillfällen där flera lärare kan medverka.  

 

Bentley (2011) skriver om olika typer av undervisningsformer. Det är handledd 

undervisning, småklassundervisning och klassundervisning. Småklassundervisningen 

innebär att eleverna grupperas fyra eller fem vid avskilda bänkar och läraren undervisar 

sedan varje grupp för sig. Denna undervisningstyp leder till att eleverna kan hjälpa 

varandra. Något som även Sjöberg (2006) skriver om när han beskriver Vygotskij och 

den närmsta utvecklingszonen som betonar vikten av utbyte av tankar och kunskap 

mellan klasskamrater oberoende på vilken nivå de ligger på. Eleverna kan arbeta med 

olika uppgifter även om de är i samma grupp och det gör att läraren har en större 

möjlighet till att anpassa sig till elevernas arbetstempo. Den handledda undervisningen 

innebär en helindividuell undervisning, där eleverna arbetar enskilt och lärarens uppgift 

är att svara på elevens frågor. Enligt Bentley (2011) krävs det ytterst små klasser för att 

den handledda undervisningen ska fungera. Många av lärarna i studien arbetade 

tillsammans med sina elever i mindre grupper för att kunna samtala och gå igenom de 

uppgifter som eleverna räknade på lektionen. På så sätt blir det lättare att upptäcka 

svårigheterna. Då går det även att förklara för dem på andra sätt och använda sig av 

anpassat material.  

 



 

 

 

21 

 

Med hjälp av mindre grupper går det att avgöra om eleven behöver hjälp av en 

speciallärare eller inte. Ibland gavs extra undervisning vid andra tillfällen än 

matematiklektionerna. Lärarna erbjöd även extrastöd i form av enskild undervisning av 

mentor eller specialpedagog. Om problemen leder till att årskursens kravnivå inte 

uppnås upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med specialpedagogen.   

 

Rystedt och Trygg (2005) skriver om laborativa material och att dessa alltid funnits 

tillgängliga för elever med matematiksvårigheter. För att utveckla elevernas lärande är 

det betydelsefyllt att använda fler än ett av våra fem sinnen. Skolverket (2011) beskriver 

matematiken som abstrakt och svårförståelig. Om eleverna ska kunna utvecklas i 

matematik krävs en förståelse för hur det abstrakta är kopplat till det konkreta. 

Skolverket (2011) skriver vidare att det är viktigt att lärare öppnar upp för lärande. 

Detta genom att arbeta på ett så varierat undervisningssätt som möjligt. Det varierande 

arbetssättet ger eleverna en större möjlighet att befästa kunskaperna samtidigt som en 

djupare förståelse för ämnet skapas. Betydelsen av laborativt material och ett varierat 

undervisningssätt var inget som var framträdande i intervjusvaren i studien.  
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7. Diskussion  

 

Jag kommer i denna del att presentera de resultat som jag kommit fram till genom att 

föra en diskussion kring lärarnas sätt att identifiera, kartlägga och arbeta med elevers 

matematiksvårigheter. Avslutningsvis kommer jag i punktform att presentera en 

sammanfattning av de viktigaste delarna. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

 

I Lgr11 finns tydliga mål för vad eleverna ska klara av vid slutet av årskurs tre, sex och 

nio. I matematik finns ett flertal olika mål och arbetsområden som ska beröras under 

elevernas skolgång. Det är viktigt att eleverna får en förståelse för matematiken från 

början och att de förstår vikten av att kunna räkna. Matematiken är ett abstrakt ämne, 

och kan därför uppfattas som svårt av många elever. Därför är det viktigt att eleverna får 

en tidig bild av hur övergången mellan det abstrakta och konkreta ser ut. Rystedt och 

Trygg (2005) skriver om laborativt material och att det kan användas för att göra det 

lättare för de elever som har svårt för matematik. Det laborativa materialet leder till att 

eleverna får använda sig av flera sinnen vilket kan främja inlärningen. Ingen av lärarna i 

min studie betonade vikten av laborativt material, något som jag reflekterade över.  

 

Enligt egna erfarenheter är det viktigt för eleverna att få arbeta konkret till en början för 

att få en ökad förståelse, och därefter bygga på med det abstrakta. Under min egen 

skolgång fick jag mest arbeta abstrakt, något som jag tror påverkade mina svårigheter i 

matematik. Precis som Björn Adler (2001) skriver om kan elever som upplever att 

matematik är svårt bygga upp ett känslomässigt hinder som bidrar till problematik 

längre fram i skolåren. Något som behöver motverkas av både lärare och 

undervisningsmetoder.  

 

Diagnostiska prov är ett underlag som används för att bedöma eleverna och upptäcka 

deras styrkor och svagheter. Genom att arbeta på ett diagnosiskt sätt blir det lättare att 

upptäcka elevernas svårigheter i tid. Det hjälper även läraren att följa elevernas 

utvecklingsprocess, något som Löwing och Kilborn (2002) skriver är grundläggande för 

att kartlägga matematiksvårigheter. Under studien mötte jag även kritik mot 

användningen av diagnoser. Ljungblad (2001) skriver att de diagnosiska proven inte är 

utformade för barn. Det är något som jag har reflekterat över och delvis inte håller med 

om. Under min utbildning har jag varit på skolor som använt sig av matematikböcker 

som innehållit diagnoser som varit anpassade för barn och som lärarna har ansett vara 

betydelsefulla för inlärningen. Lärarna i studien använde sig av olika typer av 

diagnosiskt material som till exempel Diamant och Gudrun Malmers Alp-test. Diamant, 

som kommer från Skolverket, ger läraren en snabb överblick av vad eleverna har svårt 

med, något som leder till att läraren snabbare kan sätta in rätt hjälp. Alp-testet kopplar 

ihop läs- och skrivsvårigheter med matematiksvårigheterna, vilket leder till att mer 

fokus kan läggas på språket om det skulle behövas. Jag tror dock att det är viktigt att 

inte förlita sig på en typ av diagnos eftersom alla barn är olika.  
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Resurser är ett återkommande begrepp i min studie, både i litteratur och i resultat från 

intervjuerna. Den extraundervisning eller de små grupper som kan behövas för att elever 

med matematiksvårigheter ska kunna utvecklas på bästa sätt kräver flera lärare. Lärarna 

i studien påpekade att det är bra att vara flera när elever ska observeras, kartläggas och 

stöttas. Det kan vara svårt att se allting själv och därför kan det var skönt att vara flera. 

Dock var det något som kunde vara svårt att få till på grund av bristande ekonomi och 

lärartäthet.  

 

Under arbetets gång har många tankar och åsikter kring matematiksvårigheter och hur 

litteraturen lyft fram dessa växt fram. Jag har inte alltid hållit med och ibland har jag 

haft svårt att förstå den tidigare forskningen och dess innehåll. Något som varit givande 

är att jag kunnat väga in för- och nackdelar, samt koppla dem till teorier och tidigare 

forskning. Jag menar att det är högst väsentligt att varje lärare diskuterar med sig själv, 

men även utbyter tankar med kollegor för att nå fram till den mest fungerande och 

gynnsamma lösningen kring hur man som enskild lärare kan arbeta med problematiken.  

 

Utifrån mina intervjuer och diskussioner med intervjupersonerna har jag fått en aktuell 

bild av hur lärare på skolorna arbetar med problematiken idag. Diskussionerna var 

intressanta att följa och det var engagerande att ta del av lärarnas synsätt. Det fanns 

alltid mer än en lärare som svarade snarlikt en annan lärare under samtliga frågor och 

det var intressant att se. Trots ålder- och yrkeserfarenhetsskillnader kunde jag tydligt se 

hur samtliga lärare hade ungefär samma förhållningssätt och tillvägagångssätt när de 

kartlade och arbetade med matematiksvårigheterna hos eleverna. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att lärarna har kunskap om matematiksvårigheter och att 

dessa kan se olika ut hos olika barn. Att ta sig tid att observera, kommunicera och arbeta 

med sina elever på olika sätt leder till en ökad förståelse och förhoppningsvis ett positivt 

synsätt på matematik. Kartläggning av elever med matematiksvårigheter kan innefatta 

många olika delar och det är viktigt att läraren får de resurser och den tid som krävs.   

 

7.2 Metoddiskussion  

 

Frågorna jag utgick från vid mina intervjuer ledde till diskussioner som gjorde att 

svaren blev mer omfattande. Frågorna gav de svar som jag var ute efter. Svaren på 

frågorna bidrog till att arbetet blev djupare och mer varierat. Något annat som var 

positivt med metodvalet var att intervjuerna inte var pressade. Eftersom jag heller inte 

spelade in intervjuerna kände sig intervjupersonerna trygga med att prata fritt. Tiden är 

en annan viktig och positiv del med intervjuer. Lärarna kände sig inte stressade, utan 

gav det tid vilket i sin tur ledde till att kvaliteten i svaren ökade.  

 

Dock kunde flera intervjufrågor med större variation använts. Men jag känner även att 

det inte får bli ett för stort eller för stort område att arbeta med. Något annat som jag 

kunde gjort annorlunda var att spela in intervjuerna, istället för att gå och fråga lärarna i 

efterhand. Det gjorde att det tog extra tid och att det blev mer omständigt.   

 

Jag valde att intervjua fem utbildade matematiklärare som är verksamma i skolan idag. 

Anledningen till varför jag valde fem personer var för att få ett lagom stor svarsområde 
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att arbetar med i min studie. Intervjuerna gav mig en djupare förståelse för hur det 

fungerar ute i verksamheten idag. Intervjuerna ledde även till goda och relevanta 

diskussioner om svårigheterna som kan uppstå för eleverna samt vilken utmaning det är 

som undervisande lärare att se och upptäcka svårigheterna i tid.  

 

7.3 Slutsatser 

 

Avslutningsvis sammanfattas det som är mest väsentligt att tänka på samt det som krävs 

av skolan för att kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter  

 

 Det är viktigt att skolan har tillräckligt med resurser för att ge möjlighet till att 

kartlägga och identifiera matematiksvårigheterna. 

 

 Det är viktigt att läraren kan se svårigheterna i tid.  

 

 Det är viktigt att lärarna kan arbeta i ett team och ta hjälp av varandras 

erfarenheter för att nå fram till det bästa tillvägagångssättet för varje enskild 

elev. 

 

 Det är viktigt att observera elevernas utveckling.  

 

 Det är viktigt att få möjlighet att kunna anpassa undervisningen.  

 

Denna studie har belyst matematiksvårigheter utifrån lärares perspektiv. Det finns 

svårigheter i hur man som lärare ska hjälpa varje enskild elev på bästa och möjliga sätt. 

Det finns inga givna modeller som säger precis hur det ska gå tillväga, men litteratur 

och intervjuernas resultat kan ses som en hjälp på vägen till att förenkla identifiering 

och kartläggning av matematiksvårigheter. Det handlar om att kunna ta del av olika 

teorier, synsätt, samt andra lärares erfarenheter för att utveckla ett eget arbetssätt.  

 

7.4 Fortsatt forskning  

 

Jag valde att undersöka ett problemområde inom matematiken ur ett lärarperspektiv. 

Under arbetets gång kom jag in på hur elever upplever matematiksvårigheter 

Svårigheterna påverkar sannolikt eleverna på många olika sätt och jag kan tänka mig att 

det hade varit en större utmaning att undersöka elevernas perspektiv på svårigheterna.  

 

Andra forskningsområden som kan studeras är vilka specifika matematiska områden 

som eleverna anser vara svårast och varför just dessa områden orsakar problem. 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera vikten av att för eleverna visa matematikens 

väsentlighet. Enligt Ahlberg (1999) är det mycket viktigt att vi som lärare ifrån början 

bidrar med en positiv inställning till matematiken. Det är alltså mycket viktigt att ge 

dem en god start och kunna kartlägga eventuella svårigheter ifrån början. 
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Bilaga A  

Brev till skolan 

 

Hej! 

Jag heter Rebecka Lindén och jag läser min sista termin på lärarprogrammet på 

Linnéuniversitet. Jag läser mot de tidigare åren och har bland annat min inriktning mot 

matematik. Just nu håller jag på med examensarbetet och jag skriver om 

matematiksvårigheter. Kartläggning och identifiering och jag vill undersöka hur man som 

lärare kan kartlägga och identifiera dessa svårigheter i tid. Jag skulle därför vara tacksam om 

det fanns några lärare som skulle vilja ställa upp och bli intervjuade.  

 

Detta skulle betyda mycket för mitt arbete men också för mig som framtida lärare. Jag skulle 

behöva fem lärare som är utbildade ämneslärare inom matematik och som ha ett intresse för 

matematiksvårigheter. Ni som är intresserade få gärna skriva upp era namn på lappen. Jag 

kommer att dyka upp vid ett senare tillfälle för eventuella frågor kring intervjuerna och där vi 

kan bestämma tid och datum. Intervjuerna kommer att ske på skolan.  

 

Mer information om när jag dyker upp kommer, ni skulle som sagt göra en stor insats och 

som tack för hjälpen kan jag vid färdigställt arbete skicka de till er som är intresserad. 

 

Tack på förhand. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Rebecka Lindén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 

Bilaga B 

Intervjufrågor  

 

 

1. Hur identifierar du matematiksvårigheter? 

 

2. På vilket sätt kartlägger du matematiksvårigheterna? 

 

3. Vilka svårigheter finns det i att kartlägga och identifiera svårigheterna? 

 

4. Vilka mönster finns i dessa svårigheter? 

 

5. När påbörjar man den eventuella kartläggningen? 

 

6. Vilka mer än du som lärare identifierar och kartlägger svårigheterna? 

 

7. Vilka specifika metoder använder du dig utav vid kartläggningen?  

 

8. Vilka åtgärder finns? 

 

9. Vilken problematik kan uppstå vid dessa svårigheter hos eleverna? 
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Bilaga C 

Diagnosmaterial- diamant 

 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193861!/image/diamant_diamanten.png 
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