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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur elevers skrivsvårigheter påverkar deras 
matematikinlärning. 

• Hur upplever några elever med skrivsvårigheter sin matematikundervisning? 

• Vilken skrivhjälp uttrycker de intervjuade eleverna att de får i sin 
matematikundervisning? 

• Hur anser elever med skrivsvårigheter att de kan få en bättre fungerande 
matematikundervisning?  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat sju elever i åldrarna 12-17 år. 
Eleverna kommer från olika skolor i Mellansverige. Vi använde oss av semistrukturerade 
intervjuer för att ge eleverna stort utrymme att förmedla upplevelserna av sina svårigheter. 

Resultatet visar att elever med skrivsvårigheter är väl medvetna om sina svårigheter. De 
upplever sig inte tillföra klassen något under matematiklektionerna. Flera av eleverna upplever 
frustration över att inte kunna omformulera sina matematiska tankar till skrift och de anser att 
undervisningen i matematik blir svårare och svårare för varje år. Eleverna anser att 
matematikundervisningen bedrivs lika för alla elever oavsett förutsättningar. De önskar ett 
varierat och strukturerat arbetssätt och att läraren ställer krav men på elevens nivå. En god 
kommunikation med lärare och klasskamrater är en förutsättning för att utveckla skrivandet i 
matematik.  
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Inledning 

I det nationella provet i matematik år 9 ges noll poäng om eleven bara angett ett svar på uppgiften, 
även om svaret är korrekt. Eleven måste kunna teckna ner sina tankar för att uppgiften ska anses 
rätt besvarad.  

 

Berggren och Lindroth (2006) refererar till Fawcett (2001), som har gjort undersökningar vilka 
tyder på att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver 50 procent mer tid för att lösa uppgifterna 
jämfört med övriga klasskamrater. Ett annat sätt att beskriva jämförelsen är att de bara får 2/3 av 
den undervisningstid som andra elever får. Återstående tid behövs för att göra klart det som 
kamraterna hinner på den ”vanliga” tiden. I ett större perspektiv betyder det att elever med läs- och 
skrivsvårigheter enbart får sex års undervisning på samma tid som andra får nio års undervisning.  

 

Vårterminen 2007 lämnade cirka sju procent av eleverna årskurs 9 utan godkänt betyg i matematik 
(Skolverket, 2007). Samtidigt aviserar Högskoleverket att matematik kommer att väga tyngre i 
2009-års högskoleprov (DN 071027). Delprovet ”ordförståelse” kommer att krympa till förmån för 
matematiken. Lundberg och Sterner (2006) pekar på svårigheten att fler och fler elever lämnar 
grundskolan med icke godkända betyg i svenska och matematik. De menar att det inte finns någon 
enkel lösning men trots det vill de peka på att det finns många undersökningar som tyder på att 
välstrukturerad och kunskapsbaserad undervisning kan hjälpa de allra flesta elever att nå en 
godtagbar färdighetsnivå i läsning och förmodligen gäller det även matematik. 

 

Sterner och Lundberg (2002) anser att skrivandet är ett stöd för lärandet. Skrivandet är också ett 
stöd för minnet. Särskilt viktigt är det för de elever som har svårigheter med sitt arbetsminne. Om 
elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna utveckla sitt skrivande som ett redskap krävs en 
mycket strukturerad undervisning som är anpassad till varje enskild individ. Många elever med 
dessa svårigheter har dock redan fått negativa erfarenheter av skrivandet vilket gör att det lätt kan 
bli ytterligare pålagor. Utifrån detta frågar vi oss om det kan vara så att eleverna har svårigheter 
med själva skrivandet men egentligen inte med matematiken? Har skolan glömt bort att undervisa 
och lära ut hur man skriver matematik? Vilken hjälp får elever med motoriska svårigheter att teckna 
ner sin matematik? 

 

Med utgångspunkt i ovanstående och med vår egen yrkeserfarenhet vill vi ta reda på mer om 
skrivandets betydelse för matematikinlärningen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elevers skrivsvårigheter påverkar deras matematikinlärning. 

Frågeställningar 

• Hur upplever några elever med skrivsvårigheter sin matematikundervisning? 

• Vilken skrivhjälp uttrycker de intervjuade eleverna att de får i sin matematikinlärning?  

• Hur anser elever med skrivsvårigheter att de kan få en bättre fungerande 
matematikundervisning? 

 

Teoretisk bakgrund 

Teori är en abstrakt modell av verkligheten. Den kan hjälpa till att visa hur det ser ut, och på så sätt 
fånga de centrala delarna, och beskriva en bild av verkligheten (Høines, 2006). För att förstå den 
matematiska inlärningsprocessen och skrivutvecklingsprocessen kan Piagets och Vygotskijs teorier 
vara användbara. 

 

Konstruktivism 

Ordet konstruktivism handlar om att bygga upp strukturer av redan existerande delar. 
Konstruktivismen bygger på att all kunskap konstrueras av individen själv och i dess sociala och 
kulturella sammanhang. Det är viktigt att lärare förstår att undervisning inte är en passiv överföring 
av kunskap utan en aktiv inlärningsprocess utifrån individens tidigare kunskaper (Engström, 1998). 
Synen på eleven som en aktiv konstruktör av kunskap kan man säga är kärnan i konstruktiv 
inlärningsteori. Utifrån detta sätt att se på inlärning är processorienterad skrivinlärning en 
konstruktivistisk inlärnings- och kunskapsmetod. Ett processorienterat skrivupplägg hjälper eleven 
att utveckla sitt skrivande och på så sätt få tilltro till sin egen förmåga (Dysthe, 1993). 

 

Piaget 

Den radikala konstruktivismen har sitt ursprung i Piaget. Enligt den går det inte att direkt överföra 
andras vetande och kunnande. Inlärning är en individuell inre konstruktion som uppstår i mötet med 
händelser i omgivningen som bjuder motstånd. Piaget beskriver två viktiga begrepp i sin 
schemateori. Assimilation innebär att vi gör tolkningar med hjälp av de kunskaper eller de 
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tankebanor vi redan har. Man bygger med redan förvärvad kunskap. En obalans i 
inlärningsprocessen skapas när den nya kunskapen inte stämmer med den redan inlärda kunskapen. 
Då sker enligt Piaget en ackommodation, det vill säga att de gamla tankebanorna måste förändras. 
Om vi ser det rent praktiskt så händer detta när det lilla barnet inser att skeden inte är en skallra. 
Barnet använder skeden på samma sätt som skallran men får inte till något ljud. Barnet börjar då slå 
med skeden mot bordet. Det bildas då ett annat ljud som skapar obalans i det gamla schemat. Det 
innebär att barnet tillägnat sig en ny kunskap (ackommodation). Piagets teorier omfattar inte social 
interaktion men han påtalar dock vikten av den sociala och kulturella interaktionen. 

 

Vygotskij 

I Vygotskijs teorier om lärprocessen har språket och kommunikationen stor betydelse. Vygotskij 
menar att tänkandet utvecklas i samspel med andra människor (Strandberg, 2006). Säljö (2006) 
instämmer i detta: 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde och 

hans/hennes tänkande/handling (Säljö,  s.9) 

Det är de yttre processerna (till exempel samtal) i samspel med andra människor som skapar de inre 
processerna, det vill säga tankar och reflektion. Strandberg (2006) påtalar vikten av de yttre 
aktiviteterna eftersom det är där det skapas råmaterial för inre processer.  Eleverna behöver 
interagera med lärare och andra klasskamrater om det pågående skolarbetet för att på så sätt 
utveckla sina kunskaper. Det viktiga för utvecklingen är alltså vad barnen gör i skolan, inte vad som 
finns klart ”i huvudet”. För att få igång de aktiviteter som leder till lärande och utveckling finns 
enligt Vygotskij fyra mycket påtagliga kännetecken: 

Sociala: Jag lär mig först tillsammans med andra det jag sen kan göra själv. 

Medierande: Vi möter inte världen direkt utan mellan oss och världen finns verktyg, tecken och 
språk (artefakter). Språket blir därmed ett viktigt hjälpmedel för det egna tänkandet. 

Situerande: Vi lär oss lättare i kulturella kontexter. Det innebär att vi lär oss lättare spanska i 
Spanien än i Finland. 

Kreativa: Aktiviteterna ska vara kreativa för att leda till lärande och utveckling (Imsen, 2006 och 
Strandberg, 2006). 

Vygotskij menar att språk och tanke utvecklas tillsammans (Høines, 2006). Det är omöjligt att 
utveckla ett begreppsinnehåll utan att utveckla ett språk som täcker det. Begreppsinnehåll och 
uttrycken för dessa hänger samman. De är beroende av varandra och påverkar därför varandra. 
Vygotskij talar om språk av första och andra ordningen. Om vi översätter det till matematiken 
innebär det att om en elev ser den skrivna siffran 5 och inte får en automatiserad bild av antalet så 
har eleven inte tillägnat sig språket av första ordningen. Om någon sätter upp fem fingrar och säger 
fem så blir det ett översättningsled som gör att barnet kan förstå den skrivna siffran 5. Vygotskij 
menar att alla nya språk fungerar som ett språk av andra ordningen. Vi kan jämföra med hur vi lär 
oss engelska. Enligt Høines (2006) måste denna språkinlärning få ta tid för att så småningom bli ett 
redskap för tanke och kommunikation, och på så sätt bli ett språk av första ordningen. Ett exempel 
på detta är att när eleven har konstruerat den logiska matematiska kunskapen att fyra plus två är sex 
kommer den sociala kunskapen in med symboler, 4+2=6 (Engström, 1998). Två förespråkare för 
Vygotskij är Säljö och Bronfenbrenner. Säljö belyser det sociokulturella perspektivet och 
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Bronfenbrenner ser på miljön som en helhet som benämns systemteori. I praktiken har även 
politiska beslut stor påverkan på matematikundervisningen. Detta kommer vi att visa med hjälp av 
ramfaktorteorin. 

 

Vygotskijs utvecklingszon  

Vygotskij menar att den kunskap som eleven kan utveckla, ligger inom den proximala 
utvecklingszonen. Det är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori. Det är alltså de kunskaper som 
eleven står inför att förvärva. Det finns alltid ett nästa utvecklingssteg. Elevens bas är det som 
eleven kan i dag (Strandberg, 2006). För att utveckla kunskaperna behöver eleven arbeta i dialog 
med någon vuxen och/eller andra elever som är mer kompetenta. Då utökar eleven sin egen 
kunskap. Om eleven arbetar i sin utvecklingszon växer basen. Det innebär att dagens 
utvecklingszon blir morgondagens bas. Taflin (2007) menar att det är viktigt att utsätta eleverna för 
utmaningar på gränsen till vad de klarar av för att på så sätt hjälpa eleven att utvecklas maximalt. 
Gran (1998) tycker vidare att lärarens viktigaste uppgift är att skapa problemsituationer som gör att 
eleven måste reflektera vilket leder till att eleven måste formulera nya begrepp.  

Denna process, där begreppen eller ordens betydelse utvecklas, kräver också att en hel rad andra 

funktioner utvecklas – t.ex. den medvetna uppmärksamheten, det logiska minnet, abstraktionen, 

jämförelser och särskiljandet – och alla dessa mycket komplicerade psykologiska processer är 

sådana att man inte bara helt enkelt kan lära sig dem utantill och sedan hämta dem ur minnet. 

Därför måste man ut teoretisk synpunkt absolut betvivla det synsätt enligt vilket barnet genom 

skolundervisningen tillägnar sig begreppen i färdigt skick, på samma vis som man tillämpar sig 

andra intellektuella färdigheter. (Vygotskij, 2001 s.256) 

 

Systemteoretisk modell  

Barnpsykologen Urie Bronfenbrenner har utvecklat en systemteoretisk modell. I modellen betraktar 
man barns utveckling som en funktion av samspelet mellan individ och miljö. Teorin tar upp 
samspelet både i närmiljön och på samhällsnivå. Han behandlar också tidsdimensionen. Tiden är en 
viktig faktor i utvecklingsprocessen. Miljöerna ändrar sig. Bronfenbrenner pekar på vikten av att se 
på barns utveckling och uppväxtmiljö ur ett helhetsperspektiv. Det är alltså hela tiden en 
kontinuerlig och ömsesidig anpassning mellan individen och miljön. Både vuxna och barn påverkar 
varandra. Bronfenbrenner betraktar miljön som ett system där delarna påverkar varandra. Det 
sträcker sig från mikronivå (familj, skola, kamrater med mera) till makronivå (samhällsnivå). Om 
en förälder blir arbetslös påverkar det förmodligen den enskilda elevens situation i klassrummet. De 
olika nivåerna påverkar varandra (Björkelid & Fischbein, 1996). En skola som inte är i harmoni 
med samhället kommer inte att fungera i längden eftersom den inte är i fas med övriga system. 
Skolans utformning är given av samhället (Imsen, 2006). 

 

Sociokulturellt perspektiv 

En forskare, som använder sig av Vygotskijs socialkulturella teori är Roger Säljö. Han är professor 
i pedagogik vid Göteborgs universitet. Säljö har en omfattande internationell publicering om 
lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Han anser att sättet som vi lär, och vad som 
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är väsentligt att kunna, inte bara kan ses som hur vi fungerar intellektuellt eller hur vi är biologiskt 
utrustade. Hur människor lär kan aldrig bara handla om tekniker eller metoder. Hela omgivningen 
är också en del av det kulturella arvet, och individen anpassar sig till vilka resurser som erbjuds och 
vilka krav som ställs. Inlärningen beror på vilka kulturella omständigheter vi befinner oss i. 

Lärandet kan ske både på individuell nivå och på kollektiv nivå, inom och mellan människor. 
Kommunikation är länken mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen. När vi lär oss ett 
språk är det att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap.  
I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centralt och utgör 
länken mellan individ och miljö (Säljö, 2006). 

 

Ramfaktorteorin 

Matematikundervisning är en komplex aktivitet. Det handlar om att föra olika teoretiska 
resonemang och samtidigt få elever att förstå det praktiska skeendet. Ofta sker undervisningen 
under stress och med många elever i klassrummet (Löwing 2004). För att lättare se vad som 
påverkar matematikundervisningen använder sig Löwing (2006) av ramfaktorteorin för att 
analysera matematikundervisningen. Ramfaktorteorin består av fyra faktorer; undervisningens mål, 
undervisningens ramar, undervisningsprocessen och undervisningens resultat. Löwing studerar hur 
dessa olika bitar fungerar tillsammans och hur de påverkar resultatet i undervisningen. På så sätt 
blir det möjligt att se hur resultatet sammanfaller med uppställda mål och se var i modellen 
eventuella problem uppstår. Det är meningslöst att ändra en massa detaljer om man inte först ser 
hur de påverkar det övriga inom modellen. 
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Bild hämtad från Löwing (2006) s. 65 
 

Schemat kan tolkas så här: 

Med jämna mellanrum görs översyn av skolans verksamhet. Denna anpassas sedan till samhällets 
behov (till exempel av matematik). Översynerna brukar leda till politiska diskussioner som i sin tur 
leder till förändringar i skolans styrdokument. Inom kommunen och den enskilda skolan finns en 
del frihet. Man arbetar utifrån en lokal arbetsplan och man kan lägga sin egen budget. För den 
enskilda läraren är även dessa ramar fasta eftersom de kan ta lång tid att förändra. När man sedan 
kommer till undervisningen är redan ganska många saker fastställda som kan uppfattas som hinder 
(lokaler, utrustning, timplaner och resursfördelning). Den lokala skolan har trots allt fortfarande en 
hel del frihet att genomföra undervisning på det sätt som önskas genom att omfördela resurser och 
upprätta en lokal arbetsplan. Detta kan dock upplevas som fasta ramar eftersom det tar tid att 
påverka. Läraren kan påverka genom val av undervisningsmaterial, lokaler och viss fördelning av 
resurser inför terminsstart. De här valen är viktiga eftersom de påverkar hela läsårets verksamhet. 
När man kommer till själva undervisningen är många saker redan fasta och detta kan upplevas som 
hinder i arbetet medan andra ramar kan medföra gynnsamma villkor för att genomföra 
undervisningen. Det är lärarens valda ramar som har en avgörande betydelse för undervisningen 
och dess resultat. 

Avsikten med matematikundervisningen är att eleverna utifrån sin individuella nivå ska uppnå det 
mål som anges i kursplanen men kunskapsmålen nås inte genom valet av ramar. Däremot kan valet 
av ramar påverka valet av undervisningsform som ska leda till uppnådda mål. Det är innehållet i 

Syfte och mål enligt 
styrdokumentation 
 

Lokal 
Arbetsplan 

Givna (fasta) ramar 

Av läraren 
valda ramar 

Undervisningsprocessen 

Undervisningsresultat 

Politiska mål 
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undervisningen som avgör om eleven når målet. För att finna orsakssammanhang måste man börja 
med att analysera undervisningen i relation till målen. Har man undervisat på sådant sätt att alla 
elever utifrån sina grundförutsättningar haft möjlighet att nå målen? Om man inte har det måste 
man gå vidare och se vad det beror på? Beror det på kompetensen hos läraren? Läromedlet? Beror 
det på bristande resurser? Läraren är den som har det yttersta ansvaret för undervisningsprocessen 
men man kan sällan lägga hela skulden på den personen. Bör skolan sätta in mer resurser tidigare? 
Har man valt för ”lätt” undervisningsmaterial tidigare för att eleven skulle vara självgående? De 
problem man undvikit tidigare kanske nu leder till större svårigheter. 

Magne (1998) menar att staten har tagit på sig ett uppdrag att kunna kontrollera 
utbildningens resultat genom till exempel betygssättning. Men mot detta slår psykologins 
forskningsresultat som visar individuella olikheter vilket innebär att alla elever lär på olika 
sätt. Staten kan visserligen peka på ett undervisningsinnehåll men inte tvinga någon att lära 
sig detta. Eleverna konstruerar nämligen sin egen kunskap. 

 

 Styrdokument 

I Lpo-94 (1998) och i kursplanen i matematik (Skolverket, 2000) finns de uppställda målen för 
grundskolan. Nu finns det delmål för år 5 och år 9. Det finns förslag på att det från och med 2009 
även ska finnas delmål för år 3. Skolan ska arbeta både mot uppnåendemål och strävansmål. I Lpo-
94 står att eleven skall ges möjlighet att utveckla tilltron till sin språkliga förmåga genom att eleven 
får rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. I grundskolans kursplaner och betygskriterium 
(2000) står att alla elever ska få möjlighet att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Strävansmålet påpekar vikten av att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra 
och använda logiska resonemang samt dra slutsatser och generalisera. Utöver detta ska eleven 
kunna uttrycka sina tankar både muntligt och skriftligt. I Lpo-94 (1998) fastslås att skolan ansvarar 
för att varje elev: 

• efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa 

aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift  

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.  

(a.a. s. 12) 

Läraren har ansvaret för att organisera och genomföra skolarbetet så att varje elev utifrån sina 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Det yttersta ansvaret har rektor som skolans pedagogiska ledare för att 
undervisningen och elevhälsoverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 
hjälp de är berättigade till (Lpo-94,1998). 

 

År 2005 kom Skolverket med Allmänna råd och kommentarer kring den individuella 
utvecklingsplanen (IUP). I den står att: 

Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras 

utveckling planeras och följs noga genom hela skoltiden. Det är dock viktigt att betona att 

individualisering inte är likvärdigt med individuellt enskilt arbete. Utveckling och lärande sker i 
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samspel med och kommunikation med andra. Att skriftligt dokumentera är ett stöd i arbetet med 

att följa upp elevers lärande och bedöma effekterna av vidtagna insatser och eventuellt förändra 

dem eller sätta in nya. Systematiskt individuell dokumentation över elevers lärande kan till 

exempel vara portfolios, loggböcker, lärares egna anteckningar och elevers självvärderingar.  

(s. 5) 

 

Skriftspråksutveckling och inlärning 

En vanlig uppfattning bland människor är att skriften är överlägsen talet. Det riktiga språket är det 
skrivna språket, det skrivna ordet har helt enkelt högre status än det talade språket. Men tittar vi på 
skriftspråket historiskt har det inte alltid varit så (Dysthe, 1996). I dag är det förskolan och skolan 
som har ansvaret för att introducera och lära ut skriftspråket. De senaste 150 åren är det staten 
genom skolan som har ansvarat för kunskapsöverföringen. Innan dess var det kyrkan som 
kontrollerade läskunnigheten. Innan småskolan infördes år 1858 fanns det ett krav på läskunnighet 
för att kunna börja skolan. Det är alltså under en kort period som ansvaret för att läsa och skriva 
varit utanför familjen (Gustafsson & Mellgren, 2005). 

 

Skriftspråket har utvecklats genom att det har funnits behov av att kommunicera trots avstånd. I vår 
kultur har skriften en väldigt central betydelse. Skrift finns överallt. För att delta i dagens samhälle 
måste man vara läs- och skrivkunnig. Vi har förändrat vårt sätt att kommunicera, hur vi får tag i 
information och hur vi bearbetar den. Skriftspråket är också knutet till maktutövandet. Skriften har 
en avgörande funktion i vårt samhällssystem. Skriftliga prov har hög status i skolvärlden, både 
nationella prov och högskoleprov (Säljö, 2006). Det finns ett klart samband mellan läsförståelse och 
matematisk problemlösning. För att utveckla en god förmåga att tala och skriva matematik måste 
eleverna öva läsförståelse i samband med matematik. De måste också föra matematiska samtal, få 
erfarenhet och hjälp för att på så sätt utveckla skrivandet som tankeredskap och att skriva 
matematik i ett metakognitivt förhållningssätt. Utvecklingen av skriftspråklig kompetens hos 
individen har stor betydelse för matematisk kompetens, en kompetens som ryms inom begreppet 
”demokratisk kompetens”. Begreppet står för delaktighet i utvecklandet av ett demokratiskt 
samhälle (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

Det gäller också att komma ihåg vilken lång tid skrivutvecklingen tar med tanke på att en del barn 
börjar tillägna sig den redan vid 4-5 års ålder medan andra har svårigheter långt upp i åldrarna 
(Säljö, 2006). De krav som vuxna ställer på elever måste vara rimliga. Det gäller att komma ihåg att 
elever är olika och på så sätt ställa rätt krav för att inte orsaka tvångsliknande inställningar och 
beteendemönster när det gäller skrivande (Gustafsson & Mellgren, 2005). Vet eleverna vem de 
skriver för? Sterner och Lundberg (2002) menar att det är viktigt att eleverna vet om de skriver för 
sin egen del och på så sätt underlättar sitt eget lärande. Författarna menar att eleverna ofta tror att de 
skriver för någon annan mottagare, till exempel läraren. Eleverna har en föreställning om att deras 
texter måste se ut på ett visst sätt, lika fina och polerade som lärobokstexterna och lärarens texter på 
tavlan. 
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I ett sociokulturellt synsätt är inte den viktigaste frågan hur skriftspråket påverkar vårt tänkande och 
lärande. Den viktiga frågan blir vilka former av kommunikation som träder fram i olika system, 
vilka förhållningssätt till kunskapen och till omvärlden som blir viktiga när skriften blir den viktiga 
kommunikationskanalen. (Säljö, 2006). 

 

Matematik och språk 

I flera nummer av tidskriften Nämnaren (Helenius, 2006/3,  Palm, 2007/4 och Ryve, 2006/2) kan 
man läsa om försök att kategorisera matematikkunnande med hjälp av olika kompetenser. En av 
kompetenserna är kommunikationskompetensen. Det innebär att eleven ska kunna kommunicera 
matematiska idéer och tankegångar både muntligt och skriftligt. För att klara det måste eleven ha en 
förståelse för den matematiska terminologin och kunna använda den.  

 

Høine (2006) skriver om Vygotskijs teori kring språk av första och andra ordningen.  Det innebär 
att till exempel engelska är ett språk av andra ordningen ända tills vi behärskar engelskan så bra att 
vi tänker och använder det utan någon som helst svårighet. Fram till dess att vi kan använda språket 
obehindrat använder vi ett översättningsled. Så länge vi använder översättningsled är språket av 
andra ordningen. 

 

Pimm (1987) menar att eleverna måste behärska språket för att kunna använda läroböckerna och 
förstå instruktionerna. De måste både kunna föra egna resonemang och kommunicera med andra. 
Bristen på ett adekvat matematiskt språk kan vara en bidragande orsak till den kris som råder i 
dagens matematikundervisning. Engström (2007) anser att eleverna behöver en god 
begreppskunskap och taluppfattning för att kunna använda skriftspråket i matematikinlärningen. 
Enligt honom är läsning och räkning två skilda fenomen. Olsson (2003) anser att symbolspråket blir 
ett hinder för vissa elever då detta språk införs för tidigt. I svenskundervisningen låter vi eleverna 
fritt laborera med språket och prova språket utifrån synen att barn utvecklar sitt språk genom att 
använda det. På samma sätt borde vi låta eleverna få laborera med matematiken och analysera och 
reflektera utifrån sina egna villkor.  

 

Undervisningssituation 

I familjen och hemmet sker mycket kunskapsförmedling. Barnet lär sig genom att ta efter och delta 
i olika aktiviteter. I skolan är själva lärandet och undervisningen målet i sig. I skolsituationen är inte 
barnens behov av kunskap styrande för vad man gör i skolan utan målet ligger längre fram. Skolan 
har även en sorteringsfunktion. Samtidigt som undervisningen ska anpassas till varje enskild elevs 
behov och förutsättningar ska varje elev betygssättas. Utöver detta ska även skolan fostra eleven till 
en demokratisk medborgare (Lpo-94,1998). Verksamheten fyller olika syften. I ett sociokulturellt 
perspektiv gäller det att förstå att samspelet sker på flera olika nivåer, från mikro- till makronivå 
(Säljö, 2006). 
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För att förstå den enskilda eleven ska vi möta eleven med en helhetssyn där vi kan få förståelse för 
elevens specifika svårigheter så tidigt som möjligt. Om vi misslyckas med att hitta den specifika 
svårigheten vid tidig ålder kommer förmodligen eleven att utveckla ett kamouflerande av 
grundorsaken, vilket kan leda till en allmän svårighet som ofta gör det svårt att hitta grundorsaken. 
Utöver det kan vi med säkerhet fastställa att eleven kommer att få en rejäl knäck i sin självkänsla 
(Adler, 2006). Betydelsen av tidigt insatta åtgärder och förebyggande arbete lyfter flera forskare 
fram, till exempel Lundberg & Sterner (2006) och Malmer (2002). 

 

För att få en meningsfull inlärning behövs förutom kognitiv förmåga även känslomässig relation till 
lärandet. Inlärning handlar om informationsprocesser. Adler skiljer på automatiserad och 
kontrollerad process. Kontrollerade processer kräver en viljeansträngning. De blir så småningom 
automatiserade. Att skriva är en sådan grundläggande förmåga. Många elever behöver lång tid för 
att automatisera sitt skrivande (Adler, 2006).  Det är vanligt att elever med svårigheter i skolan lär 
sig olika strategier för att undvika det som är besvärligt (Sjöberg, 2006). Lundberg & Sterner 
(2006) påminner om den gamla sanningen att ju mer tid man ägnar åt en uppgift, ju mer man tränar, 
desto bättre blir man. Men Adler (2006) är av den uppfattningen att det inte är säkert att man ska 
träna mer på samma sak utan i stället göra andra saker inom matematiken, eventuellt på en svårare 
nivå.  

 

Fast (2007) betonar i sin avhandling att det är viktigt att det finns ett samarbete mellan hem och 
skola. Att utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen behöver inte betyda att skolan abdikerar. 
Hon menar att det är viktigt att ta tillvara alla elevers tidigare erfarenheter och kunnande. I 
avhandlingen berättar hon om en förskollärare som förbjudit barnen att använda sina pokémonkort 
men att barnen då använde dem när förskolläraren inte var närvarande. Fast skriver att lärarna håller 
kvar sina invanda mönster istället för att använda barnens erfarenheter från populärkulturen som 
kunskapskälla. 

 

Lärarrollen 

Skrivandet är ett stöd för minnet och att uttrycka sig skriftligt och muntligt i matematik är att 
organisera sina tankar. Sterner och Lundberg (2002) refererar till både Burns (1995) och Löwing 
och Kilborn (2002). De påpekar hur viktigt det är att eleverna får undervisning i att uttrycka sig 
skriftligt. Man ska inte lämna den uppgiften till eleverna själva. Genom att sätta ord på tankar och 
idéer blir de tydliga. När eleverna sen skriver ner tankarna kräver det en högre tankeprecision. För 
elever med läs- och skrivsvårigheter är detta oerhört komplext. Det är inte ovanligt att dessa elever 
har begränsningar i arbetsminnet. Detta kräver en väldigt strukturerad undervisning för att dessa 
elever ska lyckas. 

 

Morgan (1998) har i flera studier lyft fram att lärare tror sig kunna bedöma elevers kunnande 
genom att granska deras texter men enligt Morgan behöver det inte överensstämma. Morgan påstår 
att många elever inte har den kunskap som krävs för att lyfta fram sina kunskaper i skrift. En 
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ytterligare svårighet enligt Morgan är lärarens kompetens att tolka texter. Vilka bedömningar 
läraren gör beror på lärarens kunskaper om skrivprocess och matematik. 

 

Malmer (1996) och Ahlberg (2003) anser att barns första möte med matematiken är väldigt 
avgörande. Det kan påverka deras framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik. 
Lärarens attityd och förhållningssätt i sitt genomförande av undervisningen har stor betydelse för 
hur eleven inhämtar sitt matematiska kunnande. 

 

Löwing (2006) menar att valet av arbetsformer har stor betydelse för hur man kommunicerar 
matematik. Man måste låta innehållet styra över organisationen. Imsen (2006) refererar till 
Hargreaves (1982), som säger att högstadiet och lärarna där har en individualistisk kultur och att det 
individualistiska tänkandet har långa och oomtvistade rötter i vår kultur. Han menar att ingen kan 
säga emot den rådande människosynen, att den enskilde individen är viktig och har ett egenvärde i 
den sociala helheten. Skolan ägnar mera tid åt den enskilde elevens utveckling och 
självförverkligande än fostran till gemenskap och gemensamt ansvar. Vidare menar Imsen (2006) 
att arbetsformerna i skolan kan vara en indikator på hur individualismen övas in. När det gäller 
grupparbete så är eleverna inte så positiva till den arbetsformen utan de vill helst arbeta själva och 
om det är lite svårare uppgifter så vill de samarbeta med en kamrat som är på samma kunskapsnivå. 
Studier gjorda av författaren visar att det finns ett individuallistiskt förhållningssätt som visar att 
elever är ovilliga att hjälpa varandra och att samarbeta med elever som inte är så duktiga i ett 
grupparbete, men det framkommer också att flickor hellre arbetar med grupparbete och att hjälpa 
andra därför att det har hög status att vara snäll och hjälpsam. Det är de individuella proven som ger 
utdelning, inte prestationen av det gemensamma projektarbetet. Eriksson (2001) skriver att elever 
som har störst behov av pedagogiskt stöd och hjälp för att utveckla matematiska talbegrepp fråntas 
det när undervisningen organiseras i elevgrupper utifrån samarbetstanken utan att fokusera på vad 
som faktiskt sker under arbetets gång. Hon hänvisar till Wright (2000) som menar att ju större 
skillnaden mellan de samarbetande elevernas talbegrepp är desto troligare är det att effektiviteten av 
samarbetet minimeras. 
 

Löwing (2004) citerar Niss (1994) som framhåller lärarens viktiga roll i skolans 
matematikundervisning. 

As the learing of mathematics does not take place spontaneously and automatically, mathematics 

needs to be taught (p. 368) 

Madsén (2002) skrev en debattartikel i Lärarförbundets tidskrift Pedagogiska Magasinet. Artikeln 
kallade han: ”Återupprätta läraren”. Han menar att läraren har abdikerat som lärare och blivit 
handledare. Detta tycker Madsén är fel och hänvisar till Vygotskijs begrepp den proximala 
utvecklingszonen. Madsén betonar att läraren måste ha en aktivare roll i undervisningen. Om 
kommunikationen är grundläggande för att kunna utnyttja den proximala utvecklingszonen så måste 
också förutsättningar skapas för detta, och det är särskilt viktigt för de elever som upplever ämnet 
som svårt. Löwing (2006) instämmer i de här tankarna och påtalar hur viktigt det är att eleverna får 
lärarhjälp för att erövra ny kunskap. I ett sociokulturellt perspektiv kan man inte förvänta sig att 
eleverna själv tillägnar sig den abstrakta kunskapen om världen. Kunskaperna finns inte i själva 
objekten utan i våra teorier om världen. De är inte lätta att upptäcka på egen hand (Säljö, 2006).  
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Lärarkompetensen är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevers resultat. De 
egenskaper som utmärker en framgångsrik lärare är användandet av olika undervisningsstrategier i 
läs- och skrivinlärningen och dessutom ha höga förväntningar på elevers lärande (Gustafsson och 
Mellgren 2005). 

 

Undervisningen i matematik är oerhört komplex, i denne komplexivitet ska läraren vara 
arbetsledare för ett stort antal elever med olika behov och möjligheter. Läraren måste därför 
behärska flera teorier, språk och metoder för att eleverna ska lära sig att kommunicera innehållet. 
Läraren måste också ha kompetens att välja lämpliga arbetsformer och arbetssätt för att kunna 
tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen (Löwing, 2006). Pimm (1987) är kritisk 
mot undervisningsupplägget i dagens skola och menar att vi lägger mer fokus på formen än på 
innehållet. Skolan handlar i dag mycket om att redovisa fullständiga skriftliga lösningar istället för 
att fokusera på matematikens innehåll.  

 

Självförtroende  

Skolan spelar en stor roll i utvecklingen av elevernas självuppfattning. Elevernas vistas dagligen i 
skolan under en mycket lång tid och får hela tiden feedback på sina prestationer eftersom mycket av 
skolans arbete handlar om utvärdering. Det finns ingen annan tid i livet som människan utsätts för 
en sådan offentlig rangordning (Linnanmäki, 2002). 

 

Sambandet mellan matematisk självuppfattning och prestationer i matematik påverkas av många 
saker. En elevs tankar om matematik handlar både om inre och yttre jämförelser.  I de inre 
jämförelserna handlar det om den matematiska förmågan jämfört med den verbala förmågan. I den 
yttre jämförelsen handlar det om de egna matematikprestationerna jämfört med andra elevers 
prestationer (Linnanmäki, 2002). 

 
Linnanmäki (2002) refererar till flera undersökningar som visar att elever med inlärningssvårigheter 
har lägre allmän självuppfattning än normalpresterande elever. Människans lust att lära kan släckas 
om man hela tiden kommer i konflikt med den positiva självvärderingen. När eleven bemöts 
negativt utvecklar hon/han en negativ självuppfattning. För eleven är det bättre med en negativ 
självbild än ingen alls så detta gör att eleven strävar efter att behålla den negativa 
självuppfattningen (Taube, 1997). Lundberg och Sterner (2006) menar att elever måste bli bemötta 
som medmänniskor. Goda möten med vuxna människor ger förutsättningar för dessa elever att 
utveckla en tillit till den egna förmågan. Portfolioarbete är särskilt viktigt för elever som inte har 
tilltro till sitt eget lärande.  Med hjälp av portfolio kan man synliggöra elevens kunskapsutveckling 
och sedan bygga vidare på den (Strandberg, 2006).  
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Metod 

 

Metodval  

Utifrån vår studies syfte, som är att ta reda på hur elever med skrivsvårigheter upplever sin 
matematikundervisning, har vi valt att använda intervjuer som metod. Vi använder en kvalitativ 
intervjumetod eftersom vi beskriver elevernas åsikter och upplevelser.  

 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade. En kvalitativ intervju kan 
tendera att vara mer eller mindre ostrukturerad alternativt semi-strukturerad. De ostrukturerade 
intervjuerna kan i många hänseenden likna ett samtal där intervjuaren inte följer något frågeschema. 
I en semi- strukturerad intervju har intervjuaren en intervjuguide. Den intervjuade har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna i intervjuguiden kan ändra ordningsföljd om så skulle 
behövas. Det kan också vara så att den intervjuade ger ett svar som kräver att intervjuaren 
formulerar om sin fråga. I kvalitativa intervjuer kan en person intervjuas flera gånger (Bryman 
2006). Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun, tekniskt sett, halvstrukturerad, 
det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. I kvalitativa 
intervjuer finns det få förstrukturerade eller standardiserade procedurer, vilket innebär att metodiska 
avgöranden måste fattas under intervjun. Detta kräver stor skicklighet hos intervjuaren som måste 
ha kunskap i ämnet och förmåga att frambringa kunskap genom samtalet (Kvale 1997).  

Vi har valt att använda en semi- strukturerad intervjuform som metod i vår studie, vilket innebar att 
vi i inledningsskedet av studien valde att göra en intervjuguide (se bilaga 1). I utformandet av 
intervjuguiden säger Bryman (2006) att det är viktigt att frågorna är så formulerade att de ger 
möjlighet för forskaren att få information om hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och 
att intervjuaren ger utrymme för flexibilitet. Frågorna ska täcka de områden eller teman som är 
intressanta för studiens syfte, men det ska ske utifrån intervjupersonernas perspektiv. 

En poäng med kvalitativ forskning är att man måste vara öppen för det oväntade och låta det 

komma till tals. Det är ju för att vi inte vet, utan vill utforska och reda ut, som vi bedriver 

kvalitativ forskning (Widerberg 2002)  

Det innebär att vi inte i förväg kan formulera svarsalternativ eftersom vi vill ta del av elevernas 
kunskap och erfarenhet. I en kvalitativ intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare i 
ett samtal Det är viktigt att visa ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen. Genom att 
använda semi-strukturerad intervju ger man intervjupersonen stort utrymme att svara (Patel och 
Davidsson 2003). 

 

Vi har genomfört den här undersökningen i ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att vår 
förförståelse och våra känslor är en tillgång för att tolka och förstå elevens muntliga formulering av 
sina tankar och upplevelser (Patel och Davidsson 2003), för att erhålla en vidare uppfattning av 
elevens matematiksituation. Vi är inte intresserade av intervjupersonerna som enskilda personer 
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utan snarare av vad de kan lära oss om skrivsvårigheter i matematikundervisningen och hur man 
kan hantera dessa. 

 

Urval 

Behovet av att skapa ett urval är alltid aktuellt vid en kvalitativ undersökning. Sannolikhetsurval 
kan användas för att dra slutsatser om den population som man tagit stickprov från, man kan 
generalisera de resultat man fått fram från stickprovet till hela populationen. Bekvämlighetsurval, 
snöbollsurval (kedjeurval) och kvoturval är tre urvalsprinciper som tillhör gruppen icke-
sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval består av sådana personer som finns tillgängliga för 
forskaren, (Bryman 2006). 

 

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval i vår studie. Vi har intervjuat nio elever i åldern 12-19 år. 
Det är sju pojkar och två flickor. Eleverna finns i grundskolan, särskolan och gymnasiet. Samtliga 
elever behöver extra hjälp och stöd i sitt skolarbete. Vi har valt dessa elever på grund av deras 
svårigheter att skriva matematik. Sex av eleverna hade vi själva kännedom om, resterande tre fick 
vi hjälp att hitta genom andra pedagoger. Vi försökte även få kontakt med ytterligare elever på 
individuella programmet genom att kontakta undervisande lärare men lyckades inte med detta.  

 

Genomförande 

Som första steg i intervjuarbetet sammanställde vi en intervjuguide (bilaga1). Vi utgick ifrån vår 
studies syfte och frågeställningar när vi formulerade guidens frågor. Innan vi började med våra 
intervjuer gjorde vi en förintervju, en pilotstudie. Enligt Patel och Davidsson (2003) görs en 
pilotstudie för att pröva frågorna och tekniken på en intervjuperson som i väsentliga avseenden 
motsvarar undersökningsgruppen. Pilotstudien resulterade i att vi ändrade lite i intervjuguiden. 

De elever som tackat ja till intervjun fick ett missivbrev (se bilaga 2) för information.  För de elever 
som ej fyllt 15 år fick målsman skriva under brevet och skicka tillbaka det, för att på så sätt 
samtycka till intervjun. Vi genomförde intervjuerna i grupprum på elevernas hemskolor. Två av 
intervjuerna genomfördes som parintervjuer, dvs. fyra elever intervjuades två och två tillsammans. 
Valet att göra två av intervjuerna som parintervjuer grundade sig på det faktum att eleverna är 
tystlåtna. Genom att få bli intervjuade tillsammans fick de stöd i varandra. Vi antog att resultatet av 
intervjuerna skulle bli bättre om eleverna intervjuades tillsammans. Fyra intervjuer skedde 
individuellt. Den nionde intervjun kunde inte fullföljas eftersom eleven vid intervjustart ångrat sig. 
Intervjuerna tog cirka 30-60 minuter. Eleverna hade inte sett frågorna i förväg men var informerade 
om att intervjun handlade om skrivande och matematik. 

Bandspelare användes som hjälpmedel under intervjuerna. Bandinspelning av intervjuerna ger 
möjlighet att lyssna till intervjun igen för att få tillgång till betoningar, avbrott, och för studien 
andra intressanta formuleringar och uttalanden. Dessutom blev vi båda två delaktiga i samtliga 
intervjuer, eftersom det inte var organisatoriskt möjligt att vi deltog personligen i samtliga 
intervjuer.  
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Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades sedan för analys. Vi analyserade intervjuerna tematiskt. Lärarrollen, 
matematikundervisningen, skrivinlärningen, metakognitionen, lärandemiljön, självförtroende och 
sociokulturell påverkan är temaområden som vi har nyttjat i analysen av våra intervjuer, för att få 
svar på vår studies syfte och frågeställningar. Kvales (1997) metoder för intervjuanalyser, 
meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och ad- hoc 
metoderna är inte tillämpbara på vår intervjustudie. 

 

Tillförlitlighet 

I en vetenskaplig rapport är tillförlitligheten ett viktigt begrepp. Trost (2004) skriver om fyra 
komponenter i begreppet reliabilitet: 

1. Kongruens, som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 

2. Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar. 

3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera – om de registrerar samma   

sak likadant så är objektiviteten hög. 

4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden eller  vad det 

kan vara fråga om inte ändrar sig (a.a. s.99). 

 

Vid kvalitativa intervjuer är inte konstans aktuellt på samma sätt. Om man gör om intervjun efter 
några år är det inte säkert att vi får samma svar. Människor har rätt att ändra uppfattning och 
samtidigt vara trovärdiga. Genom att människor utvecklas sker automatiskt förändringar. Tanken 
med reliabilitet bygger på att man mäter, gör kvantitativa studier. Trost (2004) menar att begreppen 
validitet och reliabilitet inte är direkt överförbara på en kvalitativ intervju men däremot är det 
viktigt att intervjuaren är lyhörd och uppmärksammar tonfall och kroppsrörelser. Trovärdigheten är 
alltså ett problem i kvalitativa intervjuer. Det innebär att det är oerhört viktigt att påvisa att all 
datainsamling skett på ett seriöst sätt. I anslutning till frågan om tillförlitlighet finns också frågan 
om objektivitet. Det är viktigt att den som intervjuar undviker att överföra sina egna åsikter på den 
som intervjuas. Det är den intervjuades tankar och åsikter som ska fram. Gullveig och Öyen (1997) 
anser att en av de största utmaningarna i forskningsarbetet är att inte låta de egna uppfattningarna 
och förväntningarna färga resultatet i undersökningen, vilket är nästan omöjligt, och inte heller 
alltid önskvärt, när det gäller kvalitativa studier. Vi har genomfört en intervjustudie som är för liten 
att dra några generella slutsatser utifrån men vi tror att resultatet är representativt för elever i 
liknande svårigheter.  
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Etiska aspekter 

Etiska avgöranden sker inte under något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan 
aktualiseras under hela intervjuprocessen (Kvale, 1997). Innan vi påbörjade studien tog vi del av 
Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (2002). Vi har tagit de etiska frågorna under övervägande 
under hela studiens gång och arbetat utifrån informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. När vi kontaktade eleverna var vi noga med att upplysa om syftet med studien. De 
fick veta hur intervjun och bearbetningen skulle ske samt att han eller hon inte behövde svara på 
alla frågor. Vi talade om var uppsatsen skulle förvaras och att samtliga intervjuer förblir 
konfidentiella, det vill säga att endast vi som gjort intervjuerna har tillgång till intervjusvaren. Vi 
upplyste även om att intervjupersonerna när som helst kunde avbryta intervjun. 

 

Dessa punkter kan tyckas vara självklara, men Bryman (2007) pekar på svårigheter när det gäller 
falska förespeglingar och brister i samtyckeskravet vid till exempel kvalitativa undersökningar. 
Dessa är ofta av en mycket öppen karaktär vilket kan leda till att intervjupersonen kan uppleva 
vissa frågor som obekväma. 
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Resultat  

Utifrån våra intervjuer har vi sammanställt ett material. Vi har sorterat intervjustudiens material 
utifrån nedanstående kategorier, för att på så sätt finna svar på våra frågeställningar:   

Matematikundervisning 

Lärarrollen 

Att skriva matematik  

Tilltron till det egna lärandet 

Vi definierar skrivsvårigheter som svårigheter med att omformulera siffror och tal till skriftspråk 
men också som svårigheter att formulera sitt tänkande i skrift. Syftet med vår studie är att ta reda på 
hur elever med skrivsvårigheter upplever sin matematikundervisning. Vi har valt att inte fördjupa 
oss allmänt i matematikinlärning. 

 

Matematikundervisningen 

De intervjuade eleverna tycker att matematik är tråkigt. När vi ber eleverna precisera vad som är 
tråkigt så är det algebra, procent och skala som är uppenbara problemområden. Vid närmare 
granskning av ordet tråkigt framkommer att ordet innebär svårt för de flesta elever, medan det för 
de övriga betyder utan utmaning. Flera av eleverna tycker att kraven är för höga. Eleverna vill att 
undervisningen ska bedrivas utifrån varje elevs kunskapsnivå. Dessutom uttrycker flera elever 
önskemål om synliga mål i undervisningen. Samtliga intervjuade elever har inte kännedom om vad 
som krävdes för att nå kunskapsmålen i matematik för grundskolan. De tycker det hade varit bra att 
veta vilka krav som ställs för att nå målen. Eleverna menar att detta hade kunnat ge motivation att 
komma vidare med sin kunskapsutveckling i matematik. Flera av eleverna anser att de har 
svårigheter med sin koncentration och vill av den anledningen ha en väl strukturerad undervisning. 
En av våra intervjuade elever har resignerat i sin inställning till matematik.  

Jag kommer aldrig att ändra min uppfattning om matematik. Jag hatar matematik. (elev 17 år) 

Eleverna påtalar att matematiken blir svårare och svårare för varje år. Enligt våra intervjuade elever 
innebär matematik att fylla i rätt svar sida upp och sida ner. En elev berättar att han redan i ettan 
slutade tycka om matematik. Han kände en stor press att räkna många sidor i boken vilket gjorde att 
han tappade motivationen.  

Vi kom inte framåt! Jag såg ingen poäng i det. Det hände inget nytt överhuvudtaget. Jag blev trött 

på att göra samma mattetal hela tiden. (elev 15 år)  

En annan elev berättar vad som hände när han ”hamnade efter”. Han hade inte räknat något på en 
hel termin. Som kompensation för detta bestämde läraren i samråd med föräldern att eleven skulle 
arbeta igenom matematikboken under sommarlovet. Detta menar eleven var ett straff och han 
kommenterar detta på följande sätt:  

Sen dess har jag inte tyckt om matte. (elev 12 år) 
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En tredje elev beskriver hur han måste skriva en hel sida text för att få gå på rast. Eleven hade inte 
förstått målet med uppgiften och att den var tidsbestämd. Han upplevde det som ett straff när 
läraren sa till honom att han inte fick gå på rast om han inte slutförde uppgiften. Eleven säger att 
den här lektionen kommer han aldrig att glömma. 

   

Samtliga intervjuade elever anser att deras matematikundervisning är upplagd som enskilt arbete i 
matematikboken. Det handlar om att hålla samma takt som sina klasskamrater, man får inte ”ligga 
efter”.  

Det är bra om alla arbetar i olika böcker. Då behöver man inte jämföras med någon annan och 

då slipper man känslan av att det är en tävling.(elev 17 år)  

Matematikundervisningen går ut på att eleverna sitter på sina platser i skolan och räknar enskilt i 
sina tjocka matematikböcker. Några enstaka gånger har klassen gemensam genomgång på tavlan 
och diskuterar lite. En elev berättar att läraren ofta har genomgång på tavlan men denne elev har 
svårigheter att tillgodogöra sig genomgången eftersom han ideligen störs av missljud i samband 
med skrivandet på tavlan. Eleverna anser att undervisningen till stora delar är upplagd kring 
”utantillkunskaper” och uppställningar. Ibland använder de miniräknare och multiplikationslathund 
för att kringgå dessa svårigheter. Några av dem talar positivt om matematikundervisningen på 
lågstadiet. De anser att matematiken var både lättare och roligare då. Dessutom var det böcker som 
man skrev direkt i, tunna mattehäften vilket gjorde att skrivandet blev enklare. Eleverna uttrycker 
en önskan om att ha samma form av skrivande även under senare del av skolsystemet. Flera av dem 
ger uttryck för sin frustration i olika undervisningssituationer.  En elev beskriver svårigheten i att 
skriva ner de olika leden i de matematiska beräkningarna. Hjärnan tänker rätt men eleven har inte 
motoriken för att snabbt teckna ned sina beräkningar. Detta medför svårigheter, trots 
sekreterarhjälp, eftersom skrivandet tar för lång tid vilket gör att eleven hinner tappa fokus. En 
annan elev som fått sekreterarhjälp tidigare anser även han att sekreterarhjälp oftast inte fungerar.  

Ja..jag var typ nio år då. Då hade jag assistent. Jag var snabbare att räkna ut talen än vad han 

var. (elev 15 år) 

 

Alla elever vill tillhöra en klass med få elever för att på så sätt ha möjlighet att få hjälp direkt när de 
önskar det. Samtliga elever tillfrågades om upplevelsen av att lämna den egna klassen för att få 
enskild undervisning. Trots att flera elever anser att klassrumsmiljön inte är bra och trots att de är 
medvetna om sina koncentrationssvårigheter vill flera av dem inte lämna klassen för särskild 
undervisning då de upplever detta som utpekande. En elev som fick enskild undervisning hela 
vårterminen i årskurs 9 beskriver att han med hjälp av den fick lära sig att använda skrivandet som 
ett redskap i matematiken. Enligt eleven ledde specialundervisningen till kunskapsnivån för betyget 
godkänd i årskurs 9.  

 

När vi frågade våra intervjupersoner om arbetsformer framkom det att de var ovana vid 
grupparbeten. Några av eleverna berättar att de någon enstaka gång har arbetat i grupp, spelat spel 
eller använt matematikprogram på dator. Några av de intervjuade eleverna säger att 
sammansättningen av gruppen vid grupparbete har stor betydelse. En elevs erfarenhet är att 



 19 

grupparbete är en relativt svår arbetsform. Enligt honom kräver grupparbeten stort ansvarstagande 
vilket för vissa elever kan vara en svårighet.  

 

Alla elever har erfarenhet av läxor. Av intervjuerna framkommer det att problemen med läxor är av 
flera slag. Ett problem är att överhuvudtaget komma ihåg att man har läxa. Flera berättar att läraren 
tillsammans med hemmet gjort upp olika planer för läxläsningen, då det ofta blev bråk kring läxor. 
I dag är det flera elever som inte har några läxor eftersom läraren tillsammans med hemmet har 
avslutat läxarbetet, då det inte fungerade. Någon elev anser att det är fel att ha läxor eftersom 
skolarbetet tar så mycket tid ändå.  

När man är ledig från skolan ska man inte behöva sitta hemma och göra skolarbete.  

(elev 16 år)  

En del elever som fortfarande har läxor gör dem tillsammans med sina föräldrar. En av eleverna 
säger att alla andra i klassen gör läxorna själv men han behöver hjälp för att klara av att göra dem. 
Vissa elever tycker att de får bra läxhjälp hemma och att det är viktigt att det finns någon som kan 
förklara.  

När jag inte kan riktigt förklarar hon (mamma) för mig. Hon är jätteduktig! (elev 12 år)  

En äldre elev kommenterar att läxorna har blivit viktigare eftersom han vill komma in på den 
utbildning han söker.  

 

Vid intervjuerna framkommer att alla elever har erfarenhet av prov. Åsikterna om prov är tudelade. 
Eleverna anser att prov är en värdemätare på om eleven passar in skolsystemet. Eleverna i vår 
intervjustudie säger att de är ojämna i sin arbetsförmåga, vissa dagar fungerar det mesta medan 
andra dagar är det betydligt svårare. Utifrån detta perspektiv anser de att det ska finnas en 
flexibilitet gällande provtillfällena. Samtliga elever föredrar muntliga prov.  

 

När det gäller matematikundervisningen lyfter eleverna fram några förslag till förbättringar. De 
efterlyser ett varierat arbetssätt. Spel, muntliga övningar och uppgifter som ska lösas gemensamt 
vill flera av dem ha. De vill gärna ha mer praktisk matematik där de kan känna igen sin egen 
kunskap och vidareutveckla den. 

Intervjuare: OK, men vad tycker du om matte nu? 

Elev: Det är fortfarande tråkigt men det går bättre. 

I: Är det någon grej i matte som är rolig? 

E: Det är väl typ meter och centimeter och så…. 

I: Är det när du mäter…. När du gör matematik? 

E: Ja, när man mäter till exempel ett rum, så är det fem meter på ena sidan och fyra meter på 

andra sidan och så ska man plussa ihop det. Så ser man hur långt det är sammanlagt i rummet. 

Typ omkrets….(elev 12 år) 
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Arbeta med matematikprogram på datorn anser flera vara stimulerande. Någon föreslår matematik 
på datorn med hjälp av något spel, vilket han tror skulle hjälpa till att hålla i gång motivationen. 
Verkligheten ser dock oftast ut så att deras arbetssituation består av ensamarbete och långa 
uppgifter i flera steg. Eleverna önskar genomgående bättre klassrumsmiljö. En beskriver sin 
drömsal i matematik där alla elever har varsin bärbar dator med många tekniska hjälpmedel. Digital 
matematikbok finns också på förslag. Den eleven talar om att det är viktigt att börja använda datorn 
tidigt för att det ska bli ett bra resultat. Trots önskan om alla tekniska hjälpmedel lyfter denna elev 
fram vikten av att kunna läsa och skriva själv i dagens samhälle. Han anser det viktigt att lära sig 
behärska hjälpmedlen så att det blir ett naturligt stöd i vardagen. 

 

Flera av eleverna har provat att ha hemklassrum, respektive att vistas i olika klassrum beroende på 
ämne. De flesta anser att det finns en stor fördel med att ha ett eget klassrum. På så sätt blir arbetet 
mindre stressigt och det blir även en mer avslappnad stämning. Samtliga elever önskar kortare 
matematikpass, max 30 minuter. De anser att deras koncentration inte räcker längre än 10-30 
minuter, när det gäller eget självständigt skrivande i matematikböckerna.  

Det är bara att skriva bok, skriva bok och skriva…och det tar aldrig slut. I alla andra ämnen lär 

man sig något och så kommer man någonstans men matten den bara fortsätter och fortsätter…. 

(elev 15 år)  

 

Lärarrollen  

Samtliga elever vi intervjuat anser att läraren har väldigt stor betydelse för elever med 
skrivsvårigheter. De säger att det är viktigt att kraven ställs på en lagom nivå. Eleverna anser vidare 
att det är viktigt att utgå från det man klarar av för att inte känna stress och för att kunna jobba i sin 
egen takt. De vill bli sedda utifrån sina möjligheter men trots det inte bli särbehandlade. Eleverna 
pekar på vikten av en bra relation mellan lärare och elev. Klimatet i klassrummet måste vara sådant 
att varje elev blir tagen på allvar och respekteras som den person den är. De betonar vikten av 
lärarens förmåga att ta elevens perspektiv i undervisningssituationen. Vid intervjuerna framkommer 
nödvändigheten av att en bra lärare kan förklara på flera olika sätt och att läraren har förmåga att 
lyssna och vänta in eleven så att denne kan få tänka klart.  

 

Eleverna vill att undervisning i matematik ska bedrivas på många olika sätt. Samtliga vill ha en 
lärare som man kan föra resonemang med, som bryr sig om en och som funderar på varför man 
tycker vissa saker är svåra. För eleverna handlar det mycket om att bli rätt tolkad och rättvist 
behandlad. Enligt eleverna ska läraren ha ett konsekvent förhållningssätt i relation till elevens 
förmåga. Om så är fallet, menar eleverna att de kan göra vissa arbetsmoment fastän de egentligen 
upplevs tråkiga och svåra. Läraren har stor betydelse för motivationen när det gäller att skriva 
matematik. I samtliga intervjuer framkommer att en viktig uppgift för läraren är att kunna använda 
ett varierat arbetssätt och att sätta samman arbetsgrupper som ger en utmanande och stimulerande 
arbetsmiljö.  

Jag vet ju inte hur en bra matematiklektion ska vara men jag vill ju inte sitta och räkna och skriva 

själv hela tiden. (elev 17 år)  
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Att skriva matematik  

Ingen elev uttrycker att matematik är ett favoritämne men alla elever utom en har tidigare tyckt att 
matematik har varit intressant. De nämner till exempel huvudräkning, laborativ matematik och 
matematikprogram på datorn som rolig matematik. Som vi tidigare nämnt säger de flesta av de här 
eleverna att matematiken numera är tråkig och svår. Skrivandet i matematik handlar både om att 
översätta orden till tal och siffror men också om att översätta den egna tankeprocessen till skrift. 
Samtliga elever ser på skrivandet i matematik som ett uppenbart problem. Hälften av eleverna tror 
att matematiken hade varit lättare om de behärskat skrivandet. ”Det är särskilt krångligt att göra 
uppställningar när man redan vet svaret”, säger en elev.  

Alla fröknar säger att det inte går att räkna ut talen utan uppställning men jag gör det ändå.  

(elev 15 år)  

Eleverna har inte så många minnen från sin skrivundervisning och de kan inte redogöra för den 
undervisning de fått i att skriva matematik. Den skrivundervisning de minns är förknippad med 
algoritmuppställningar. 

 

Flera talar om svårigheten med att lösa matematikuppgifter i flera led. De anser att de inte har 
tillgång till skrivandet som redskap för att kunna följa sin egen tankegång från början till slut i ett 
matematikproblem. De anser att det är skillnad på att skriva matematik jämfört med att skriva i 
andra ämnen. Att skriva matematik är att formulera sina matematiska tankar i skrift. Eleverna anser 
att det är svårt att formulera matematiska tankar. De poängterar vikten av tänkandet i matematiken. 
Flera av dem tycker inte att de får tag på sitt eget tänkande eftersom de har svårt att formulera det i 
ord och än svårare i skrift. Samtliga elever har svårt att skriva. Det handlar om ortografin, 
stavningen och motoriken, likaväl som att översätta tankar till skrift. Om de får hjälpas åt eller om 
de har någon vuxen vid sin sida, som sekreterare, som kan nedteckna deras tankar så går det bättre.  

Intervjuare: Hade det varit lättare för dig om du inte hade haft den här problematiken? 

Elev: Ja till viss del…. Det hade varit lättare om jag bara kunnat tänka och inte behöva skriva. 

Det hade varit lättare. Jag tänker och då vill jag bara skriva ner svaret och då när jag ska säga 

uträkningen har jag glömt bort hur jag räknade det och så måste jag börja om. 

I: Mm…. 

E: Och då blir det jättesvårt för mig för då måste jag räkna så stelt och segt 

I. Mm…. 

E: Jag tänker och så går det så snabbt i huvudet och så går det så segt ner till handen och då 

måste jag börja om… 

I: Om du skulle ha haft en person bredvid dig och så skulle du ha sagt det och det…6 + 14 är.. 

Om du hade sagt det och personen hade skrivit det hade det fortfarande gått för sakta? 

E: Ja det hade nog gått lite för sakta men det hade varit bättre om man bara kunde få prata, prata 

i vilken takt som helst så skulle det inte ha varit så svårt. (elev 15 år) 

Flera av eleverna har vid olika tillfällen haft hjälp av någon som fungerat som sekreterare, en 
assistent, en lärare eller en förälder. Eleverna med skrivsvårigheter betonar att det har varit till stor 
hjälp eftersom eleven då kan koncentrera sig på innehållet i matematiken. Men några av eleverna 
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anser att det inte var optimalt eftersom sekreteraren skrev för sakta vilket gjorde att eleverna inte 
orkade hålla koncentrationen. Några elever har också problem med arbetsminnet vilket gör 
problematiken ännu svårare. De flesta föredrar att arbeta muntligt med matematiken. På så sätt 
hinner de slutföra sina tankebanor och kan komma ända fram till ett slutgiltigt svar.  

Ja, jag tycker det bästa vore om jag bara fick säga talen muntligt till han och han kollade om jag 

gjorde rätt. Då går det snabbare och då… ibland när man skriver då tappar man 

koncentrationen…man pratar ju snabbare än man skriver. (elev 15 år)  

 

Eleverna har prövat olika pennor och penngrepp för att lättare kunna använda skrivandet som ett 
redskap. En elev sa också att papperskvalitén i räknehäftet har stor inverkan på hur bra det går att 
skriva. De flesta av eleverna med skrivsvårigheter är väl förtrogna med datorn och skrivhjälpmedlet 
Alphasmart1 Eleverna anser att dessa fungerar bra som skrivhjälpmedel. Det går snabbt att skriva 
och man kan få hjälp med stavningen. Några elever uttrycker att fickminne skulle kunna vara ett 
bättre hjälpmedel än en som skriver åt dem eftersom de anser att skrivandet går för långsamt. Men 
slutligen tillägger eleverna att det är läraren som bestämmer när dessa hjälpmedel får användas.  

 

Eleverna med skrivsvårigheter önskar att skrivundervisningen ska komma tidigt, helst på lågstadiet. 
Om man har svårigheter ska man tidigt få tillgång till hjälpmedel till exempel datorer. En elev säger 
att det är viktigt att läraren ger sig tid att ställa frågan, varför det är svårt att skriva. Några elever 
anser att det är viktigt med trygghet i gruppen. De vill gärna vara i samma lokal hela tiden och ha 
en rimlig arbetsbörda som är individuellt anpassad.  

 

Tilltron till det egna lärandet  

Alla elever upplever sig ha kompetenser som de kan tillföra sin grupp men i intervjusituationerna 
har dock alla elever fokus på sina brister i matematik. Samtliga elever uttrycker ett missnöje med 
sina skolprestationer. En av dem berättar att han inte brukar bry sig om alla tillsägelser han får 
eftersom han anser att många lärare bara kastar ur sig dem till honom, utan att tänka på vad de 
säger.  

Nej jag brukar inte lyssna på dem när de säger…..ibland är det precis som de bara gör så för att 

ha något att säga åt mig om…. (elev 2)  

En elev berättar att flera viktiga personer i hans närmaste omgivning beskriver honom som duktig i 
matematik men själv håller han inte med om det. En annan elev säger att han är nöjd med sin 
matematikundervisning eftersom han fått en tunnare matematikbok men poängterar samtidigt att 
han är den enda i klassen som har den boken.  

 

Skrivandet i matematik är svårt, en av intervjupersonerna berättar hur han kan räkna ut 
komplicerade matematikproblem steg för steg. Men när någon annan ska försöka teckna ner hans 

                                                      
1 Digital anteckningsbok som är kompatibel med moderna datorer. 
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tankar går det för sakta och han tappar bort sig. Eleven själv anser sig inte vara duktig i matematik. 
Flera elever säger att lärarens inställning betyder mycket, det är till exempel skönt om läraren säger 
att det är okej att bara lyssna eftersom eleverna upplever det oerhört svårt att både lyssna och skriva 
samtidigt.  

Då hade vi en annan mattelärare och han tyckte inte det var okej, eller han tyckte att jag borde 

skriva själv och så….och då känner man… vilken tur att inte min lärare är så´n… (elev 15 år)  

 

Eleverna anser det viktigt att hitta ett bra förhållningssätt till skrivandet tillsammans med sin lärare 
eftersom skrivandet upptar en stor bit av skolarbetet. Tryggheten i gruppen är viktig. Vid en av 
intervjuerna framkommer tydligt besvikelsen över att inte ha någon vuxen att lita på. Flera av 
eleverna beskriver sina styrkor och sina svårigheter. Några säger att de har svårigheter att skriva 
och prata samtidigt. Vissa har svårigheter att hitta tillbaka till arbetsuppgiften efter en pratstund 
med kamraterna. De anser att de måste vara motiverade och fullt koncentrerade för att kunna utföra 
sitt skolarbete.  

 

Analys 

Det här är vår tolkning av resultatet utifrån våra frågeställningar: 

• Hur upplever några elever med skrivsvårigheter sin matematikundervisning? 

• Vilken skrivhjälp uttrycker de intervjuade eleverna att de får i sin matematikinlärning? 

• Hur anser elever med skrivsvårigheter att de kan få en bättre fungerande 
matematikundervisning? 

För att elever med skrivsvårigheter ska klara matematiken krävs att läraren har ett förhållningssätt 
som gör att dessa elever har en chans att lyckas. Det är lärarens förhållningssätt till matematiken 
och eleven, som sätter sin prägel på hela undervisningen. Detta och kommunikationen med läraren 
och klasskamraterna är i sin tur oerhört viktigt för eleverna, om de ska känna trygghet och våga 
närma sig matematiken på ett sätt som för dem innebär att lyckas.  

 

De intervjuade eleverna har stora förväntningar på läraren. De förväntar sig att läraren ska kunna 
lägga upp undervisningen på ett varierat sätt och att kunna förklara utifrån elevens perspektiv. 
Imsen (2006) anser att det är viktigt att se hela eleven. Som lärare måste man tränga igenom en 
djungel av sociala regler och socialt samspel. Man måste se eleven i ett större sammanhang som en 
individ med förankring i ett hem och i en miljö utanför skolan. För att klara av detta menar Imsen 
att läraren i sin profession måste vara så trygg att hon/han kan lämna sin egen situation för att möta 
eleven i dennes livsvärld. Eleverna i vår undersökning efterfrågar vuxna som har tid och som vill ta 
reda på varför de har svårigheter i matematikinlärningen. 
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Elever med skrivsvårigheter anser inte att matematikundervisningen är tillrättalagd för dem.  

Det är helt uppenbart att barn känner till mycket mer matematik än de har förmåga att skriftligt 

redovisa. (Malmer s.135) 

De upplever att skolan förmedlar att ”utantillkunskaper” (till exempel multiplikationstabeller) är 
lika med kunskaper i matematik. Det är formen, skrivandet i matematiken som räknas. Skolan har 
sedan gammalt en lång tradition av skrivande och det skrivna språket räknas som det riktiga 
språket.(Dysthe, 1996). 

 

Ingen av eleverna anser att matematik är deras favoritämne men alla utom en har tidigare haft en 
positiv inställning till matematik, men matematiken har blivit svårare och svårare för varje år som 
gått. Flera av dem är uppenbart duktiga inom matematiskt tänkande. Trots detta pekar eleverna på 
sin okunnighet. De vill arbeta med matematiken muntligt, både i det vardagliga matematikarbetet 
och i provsituationer. Men det är de individuella skriftliga proven som ger betygen (Imsen, 2006). 
Flera av eleverna menar att de har svårigheter med att skriftligen redovisa matematikproblem som 
består av flera led. De har aldrig fått någon undervisning i att skriva matematik. I den litteratur vi 
har läst har vi funnit att det är viktigt att eleverna får undervisning i att skriva matematik (Sterner & 
Lundberg, 2002). Morgan (1998) utvecklar tanken ytterligare ett steg och säger att eleverna inte har 
den kunskap som krävs för att lyfta fram sina kunskaper i skrift. 

 

Skrivandet inom matematik handlar om att skriva den matematik man tänker. Eleverna säger att det 
är översättningen från tanke till skrift som är svårigheten. Utöver detta berättar några av dem att de 
har motoriska problem vid sitt skrivande. En ytterligare svårighet som framkommer är 
koncentrationssvårigheter. Strandberg (2006) anser att tal och skrift hänger samman men att de 
innehåller olika tankestrukturer. Om man inte använder skriftspråket utan bara talspråk kommer 
man att få svårt att utveckla skriftspråkets abstrakta tankebanor. De elever vi intervjuat anser sig 
inte ha fått undervisning i att översätta tankarna i matematik till skriftspråk. Dysthe (1996) säger att 
en konsekvens av att eleverna har upptäckt att skolan har fokus på det de skriver fel, kan bli att 
eleverna låter bli att skriva överhuvudtaget.  

 

Madsén (2002) anser att eleverna måste få hjälp att erövra ny kunskap. För att uppnå detta är 
kommunikationen mellan lärare och elev en förutsättning, vilket eleverna efterfrågar. En dålig 
kommunikation mellan lärare och elev kan leda till att en arbetsuppgift upplevs som ett straff. Om 
däremot kommunikationen är tydlig och tiden rimlig kan uppgiften betraktas som ett beting och 
leda till ett bra arbetsklimat.    

 

Alla elever vi har intervjuat efterlyser varierat arbetssätt med framförallt laborativt material. Med 
ett laborativt lektionsupplägg blir det naturligt med matematiksamtal och diskussioner kring resultat 
och den matematiska kunskapen läggs automatiskt på elevens nivå. Elevernas matematiklektioner 
innebär till största del att arbeta enskilt i matematikböcker. Arbetspassen är för långa och eleverna 
orkar inte använda hela lektionspasset till aktivt arbete. Under lektionspassen används även mycket 
tid till att vänta på hjälp. Eleverna vet inte vilka förväntningar som finns på dem och de vet inte 
vilka kunskaper som krävs för att nå målet i matematik i årskurs 9. Strandberg (2006) säger att 
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tydliga mål är viktiga. I utvecklingssamtalet har läraren skyldighet att göra elevens utveckling 
synlig i relation till läroplanens allmänna mål och till målen i de olika ämnena. En förutsättning för 
att kunna synliggöra elevens kunskaper är att både elev och föräldrar är väl insatta i kursplanernas 
mål. (Skolverket, 2005) Det kan till och med vara så att om eleven har tillgång till betygskriterierna 
så kan det skapa en utvecklingszon (Strandberg, 2006). Pimm (1987) anser att läraren ägnar mer 
uppmärksamhet åt undervisningsform i stället för innehållet i den. 

The teacher may be too concerned with the form of what is being said, at the expence of the 

meaning which the pupil is trying to convey. (s. 32) 

 

I dag får elever med skrivsvårigheter mest hjälp i form av färre uppgifter och i bästa fall datorstöd. 
Utöver detta får eleverna ibland sekreterarhjälp av assistent, förälder eller lärare. Eleverna lyfter 
fram skrivhjälp som något positivt men anser samtidigt att det inte fungerar tillfredsställande 
eftersom skrivhjälpen inte hinner följa elevens tankar. De intervjuade eleverna anser att det i dag 
handlar mycket om att kompensera deras skrivsvårigheter i stället för att hitta andra 
undervisningssätt. De elever vi har intervjuat säger sig behöva ett annat undervisningsupplägg än 
det traditionella, det vill säga inte eget arbete med matematikböckerna, vilket innebär att man 
skriver svar i ett skrivhäfte. Genomgångar på tavlan är inte heller optimalt eftersom flera av de 
intervjuade eleverna själva påtalar att de har svårigheter med sin koncentration vilket innebär att de 
inte kan fokusera på tavlan vid en gemensam genomgång. De vill ha en bra miljö, gärna 
hemklassrum för att på så sätt klara att hålla struktur och ordning i sitt arbete. Det ska vara färre 
elever i klasserna för att eleverna på så sätt ska kunna få hjälp direkt.  Eleverna efterfrågar 
överblickbara uppgifter och de vill ha tid att slutföra sitt arbete.  

 

Samarbetet mellan hem och skola är viktigt (Fast, 2007). Det handlar om att ta hand om elevens 
informella kunskap och utveckla den till formella kunskaper i skolan. Alla våra intervjuade elever 
ansåg sig ha stöd hemma.  

 

Eleverna anser att undervisningen ska bedrivas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och 
behov, så att denne känner sig trygg och att arbetsklimatet i klassrummet blir bra. Imsen (2006) 
visar att den viktigaste faktorn bakom goda prestationer är självförtroende inom ämnet. Ett godkänt 
resultat i ett prov ger gott självförtroende vilket påverkar nästa provresultat till det bättre. 
Undervisningen bedrivs på ett enda sätt, det vill säga lika för alla elever i klassrummet. Eleverna 
lyfter fram svårigheten att balansera mellan de formella kraven i matematik och den egna 
kompetensen. De måste använda hjälpmedel och anpassade läromedel för att tillgodogöra sig 
undervisningen. Detta fungerar olika i olika grupper beroende på lärarens förhållningssätt och 
kunskapssyn. Lundberg och Sterner (2006) skriver om elevernas goda möten. De menar att eleverna 
behöver möta vuxna människor som ser dem som medmänniskor istället för elever med svårigheter. 
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Diskussion  

 

Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom vi vill veta vilka upplevelser eleverna har av sin 
matematikundervisning. För att få reda på en människas personliga erfarenhet och upplevelse är det 
viktigt att personen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor. Eftersom eleverna i vår 
studie har svårigheter med att formulera sig skriftligt var intervjuformen ett naturligt val. Genom att 
välja att intervjua elever med skrivsvårigheter i matematik fick vi ett litet urval. Detta gör att vi 
naturligtvis inte kan dra några vittgående slutsatser utifrån vår undersökning.  

 

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval vilket inte går att använda för att göra en bedömning 
generellt av elever med skrivsvårigheter. Vi anser ändå att det är intressant att upptäcka vad just 
dessa elever har att förmedla till oss. Enkätform passade inte eftersom vi då inte hade haft möjlighet 
att ställa följdfrågor. Det hade varit intressant att utöver våra intervjuer även göra observationer för 
att på så sätt få syn på hur dessa elever utför sitt skrivande i matematik. Bryman (2006) anser att 
deltagande observationer är ett bra komplement till semistrukturerade intervjuer. Om vi hade haft 
längre tid till förfogande hade vi som ett komplement kunnat följa eleverna och se hur de använder 
sitt skrivande i sin matematikinlärning.  

 

Urvalet skedde som vi tidigare beskrivit genom vår kännedom samt kollegors kännedom. Tyvärr 
fick vi två bortfall. Det ena bortfallet skedde direkt vid intervjutillfället. Den tillfrågade eleven hade 
ångrat sig och var inte intresserad av att delta i intervjun. Det andra bortfallet blev när vi 
analyserade intervjuerna. Den elev som blev intervjuad visade sig inte ha några som helst 
skrivsvårigheter i matematik. När vi analyserade materialet ansåg vi att hans erfarenheter inte 
belyser situationen för elever med skrivsvårigheter i matematik. Därför valde vi att lyfta bort den 
intervjun. Vi har i samband med det diskuterat hur det kom sig att vi blev rekommenderade att 
intervjua denna elev. Kanske beror det på otydlighet i vår kommunikation gällande definitionen av 
skrivsvårigheter i matematik. Det innebär att vår studie baserats på sju intervjuer. Urvalet kunde ha 
gjorts ännu mer noggrant genom att vi frågat runt på fler skolor och på så sätt ”vaskat fram” fler 
möjliga kandidater till intervjuerna, men även här spelade tiden in. Vi antog att de elever vi hade i 
vår närhet kunde utgöra ett bra urval för elever med skrivsvårigheter. Vi har intervjuat elever i 
åldern 12-17 år. Vi hade gärna sett flera äldre elever eftersom de borde ha lättare att uttrycka sig 
och att reflektera kring sin skolgång. Vi hade kontakt med flera lärare på IV-programmet för att 
försöka få kontakt med elever i den åldersgruppen men misslyckades med detta. En orsak kan vara 
att vi kontaktade dessa lärare per mail. Kanske hade vi fått bättre kontakt om vi sökt lärarna 
personligen. Vi har i undersökningen inte gjort någon skillnad på skolform dvs. elevernas finns i 
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grundskolan, gymnasieskolan samt särskolan. Med detta vill vi säga att vi var intresserade av denna 
frågeställning oberoende av vilken skolform eleverna befinner sig i.  

 

Intervjuerna skedde enligt intervjuguiden. Pilotstudien hjälpte oss att få en bra intervjuguide. 
Intervjuerna gick bra. Två av intervjutillfällena ändrades, en elev försov sig och dessutom hade vi 
missuppfattat en tid för en av eleverna. Vi valde också att göra gruppintervjuer med några tystlåtna 
elever för att på så sätt stödja dessa elever att våga framföra sina åsikter. Vi diskuterade om det 
hade varit bättre för undersökningen att välja mer vältaliga elever men vi beslutade oss för att det 
inte är mängden ord som är det viktiga utan vad orden står för. Vi upplevde att det ibland kunde 
vara svårt att höra vem som sa vad när vi senare skrev ner intervjuerna. I litteraturen påtalar 
Wideberg (2002) att när man använder sig av intervjuer som bygger på dåtid bör man ha 
uppföljande intervjuer eftersom minnena kommer allteftersom. Vi inser vikten av detta men ansåg 
oss tyvärr inte ha möjlighet att genomföra det. Det hade också varit givande att komplettera våra 
elevintervjuer med föräldraintervjuer för att få en djupare kunskap om skrivsvårigheter i matematik.  

 

Att genomföra intervjuer är svårare än vi trodde. Bryman (2007) nämner olika faktorer (till exempel 
kön, etnisk bakgrund och socio-ekonomisk status) som kan påverka intervjupersonernas svar. Vi 
har utifrån detta försökt undvika att påverka intervjupersonerna med våra egna tankar och åsikter, 
för att så långt som möjligt få ett elevperspektiv på intervjun. Under studien har vi utvecklat vår 
förmåga att genomföra intervjuer. Det har varit en positiv erfarenhet att få genomföra dessa 
intervjuer. Den största vinsten är att vi upptäckt värdet av reflekterande samtal med konkreta 
frågeställningar. Detta är något som vi kommer att ta med oss till vår dagliga profession.  

 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att intervjua några elever med skrivsvårigheter i matematik för at få deras upplevelse av 
matematikundervisningen. Vi har intervjuat en grupp elever i behov av särskilt stöd. Det har varit 
givande att utifrån de här elevernas perspektiv få insyn i deras upplevelse av svårigheterna med 
skrivandet i matematik. Vi har av rädsla för att övertolka resultatet varit noga med att hålla oss till 
det eleverna har förmedlat. Det resultat vi fått i vår studie är inte så omfattande men ändå intressant. 
Deras upplevelser och erfarenheter överensstämmer med aktuell forskning (Lundberg och Sterner, 
2006, Löwing, 2006 och Sterner och Lundberg, 2002) 

 

Skolans givna ramar 

För att belysa elevernas vardagssituation i skolan har vi valt att synliggöra de faktorer som påverkar 
eleven och läraren i klassrumsarbetet, faktorer som är tydliga och som lärarna kan påverka och 
bakgrundsfaktorer som är fastställda genom lagar, förordningar och politiska beslut. Löwing (2006) 
använder ramfaktorteorin för att tydligt visa på skolans givna ramar. Det är skolans styrdokument 
samt den enskilda kommunens ekonomiska situation som övergripande styr verksamheten i skolan. 
I styrdokumenten finns tydligt direktiv som läraren är skyldig att följa för att eleven ska uppnå de 
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fastställda målen. Styrdokumenten anger två till synes skilda uppdrag, dels skolans skyldighet att 
hitta och föra eleven i en undervisningsprocess fram till styrdokumentets kunskapsmål och dels en 
skyldighet att betygssätta elevernas prestationer vilket kan uppfattas som en sortering. De dubbla 
uppdragen kan leda till svårigheter på flera sätt. Styrdokumenten säger att undervisningen ska 
anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska: 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Men en likvärdig undervisning innebär inte 

att skolan ska utformas lika och att resurserna ska fördelas lika. Det finns också olika vägar att nå 

målet och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. (Lpo-94 s.6)  

 

Trots detta är dagens grundskola tidsbestämd till 9 år för samtliga elever. Magne (Gran, 1998) visar 
i sina Medelstaprojekt från år 1977 och år 1989 att kursen i matematik i de högre årskurserna är för 
svår, att den gradvis blir övermäktig för de svaga eleverna och att undervisningen är utformad så att 
dessa elever lär sig mindre och mindre av den aktuella kursen. År 1977 bedrevs undervisningen 
utifrån Lgr-69 och år 1989 bedrevs undervisningen utifrån Lgr-80. Magne drar slutsatsen att 
undervisningen organiseras utifrån didaktik som grundar sig på behavioristisk teori. Vi har i vår 
undersökning kommit fram till liknande resultat, med undervisning som bedrivs enligt Lpo-94, 
vilken är skriven utifrån en socialkonstruktivistisk teori, där social interaktion och kommunikation 
har en avgörande betydelse. Det förefaller inte som om skillnaden i praktiken är så stor trots att lång 
tid har förflutit sedan Magnes första undersökning. 

 

Matematikundervisning 

Vid samtliga intervjuer framkom att eleverna ansåg att matematikämnet var tråkigt. Ordet tråkigt 
innebar både fel arbetsform men även att ämnet var svårt. De ämnesområden som eleverna ansåg 
som svåra var till exempel procent, skala och algebra. Det är moment som kräver en grundläggande 
begrepps- och taluppfattning. När vi tittade närmare på orsakerna till detta upptäckte vi hur viktig 
lärarrollen är. Läraren måste i undervisningssituationen se varje enskild elevs behov. Han/hon 
måste ha en god kunskap om olika arbetsformer för att kunna anpassa undervisningen därefter. 
Dessutom måste pedagogen kunna sätta samman arbetsgrupper inom klassen som främjar social 
interaktion och bygger på den enskilde elevens möjlighet att få använda sina kvalitativa egenskaper. 
Läraren måste vara trygg i sin lärarroll för att ha förmågan att kunna ändra perspektiv. Dessutom 
måste han/hon ha förmågan att förstå den enskilde elevens behov för att sedan kunna växla till att 
fokusera på hela gruppen.  Eleven vill ha en kommunikation med läraren för att fortsätta sin 
kunskapsutveckling. Hur ska läraren ha möjlighet att göra det med en stor grupp elever? Med vår 
erfarenhet vet vi att det är en omöjlighet att ensam kunna utföra det arbetet. Här anser vi att 
specialpedagogen har en kommunikativt viktig uppgift, att tillsammans med klasslärare tolka 
svårigheten hos enskilda elever för att hjälpa eleven vidare i sin läroprocess. Vi drar oss till minnes 
en episod då en elev i årskurs 2 låg på golvet och vägrade befatta sig med matematikboken. 
Klassläraren var av den uppfattningen att den här eleven hade en bristfällig taluppfattning. I detta 
skede fick specialpedagogen möjlighet att träffa eleven i lugn och ro, för ett samtal. De resonerade 
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muntligt utifrån boken. Eleven hade stora kunskaper i addition. Specialpedagogen erbjöd sig att 
fungera som sekreterare varpå eleven vid ett tillfälle sa: ”Är det så där man skriver en trea?”  

Denna elev hade alltså inte kunskap om hur man skriver siffran för antalet tre. När han fick hjälp att 
översätta begreppet till skrift löste sig svårigheten.  

 

När vi intervjuade eleverna framkom att under deras matematiklektioner pågår väldigt lite 
kommunikation. Tyngdpunkten i undervisningen låg på att sitta ensam och skriva svar på uppgifter 
i läroboken. De skulle skriva matematik på ett formellt sätt som de inte har förståelse för. Detta kan 
vara en orsak till att eleverna inte hade någon motivation för uppgiften. Läraren å sin sida har krav 
på sig från styrdokumenten att eleven ska redovisa sina tankar skriftligt. Detta leder till att läraren 
känner stress i undervisningssituationen och håller en väldigt abstrakt nivå på undervisningen. Vi 
vill med detta resonemang påvisa hur viktigt det är med kommunikation. För att den ska fungera 
måste det finnas pedagoger med kunskap som har tid att kommunicera matematik. 
Kommunikationen innebär en förutsättning för den skrivna matematiken. För att kunna omvandla 
tankarna i matematik till skriftlig matematik måste man först kunna formulera dem muntligt. 
(Høines, 2006 och Strandberg, 2006)  

 

De intervjuade eleverna har inget minne av att de har fått undervisning gällande skrivande eller 
nedtecknande av matematik, förutom algoritmräkning. Tar skolan för givet att eleverna kan 
omformulera sina matematiska tankar till skrift utan undervisning? Enligt resultatet i vår 
intervjustudie finns det tecken på att det kan vara så. Automatiseringen av skrivandet tar olika lång 
tid (Adler, 2006) vilket gör att det är alla pedagogers ansvar att arbeta för den enskilde elevens 
skrivutveckling De flesta elever klarar av att göra omformuleringen från tanke till skrift i matematik 
på egen hand men om eleven har svårigheter med detta kan det kanske vara en orsak till varför 
matematiken upplevs bli svårare för varje skolår. Om man tidigt kommunicerar matematik och 
gemensamt diskuterar olika sätt att formulera sig skriftligt får eleverna en chans att upptäcka flera 
olika sätt som fungerar. De elever vi har intervjuat anser att det är viktigt att detta arbete startar 
tidigt eftersom meningsfullt lärande gör att man själv får insikt i sitt eget lärande. Det kan även vara 
så att problemet med skrivandet är av motorisk art och då är det viktigt att eleven erbjuds tekniska 
hjälpmedel för att kompensera detta. Eleverna understryker att det är viktigt att läraren har en 
positiv syn på kompensatoriska hjälpmedel och att den synen förmedlas till hela klassen för att 
eleven ska känna sig delaktig. Läraren ska se elevernas olikheter som en styrka genom att lyfta fram 
enskilda elevens egenskaper som styrkor.  

 

Eleverna upplever inte matematikundervisningen som meningsfull. Undervisningen är inte 
tillrättalagd utifrån elevernas behov. De elever vi intervjuade är medvetna om sina styrkor och 
svagheter och kan dra slutsatser utifrån detta. Eleverna fokuserar lättare på sina brister än på sina 
styrkor. Är det skolsystemet som har ”lärt” eleverna att se bristerna? Hur kan skolan vända det 
tankesättet och i stället fokusera på styrkorna? Är detta en konsekvens av att eleverna ska uppnå 
godkänt betyg i alla ämnen? Vi har nu ett betygssystem som är målstyrt. Det är inte länge sedan 
skolan hade ett relativt betygssystem där eleverna jämfördes med varandra och konkurrenstänkande 
var naturligt. När vi har granskat våra elevers intervjusvar och reflekterat kring deras kritiska tankar 



 30 

rörande arbetssätt och arbetsformer så får vi uppfattningen att det målrelaterade betygssystemet i 
klassrumssituationen ännu inte har slagit igenom. Imsen (2006) visar i sina studier om inställningen 
till samarbete, att elever helst inte vill ha grupparbete tillsammans med svagpresterande elever 
eftersom det är de individuella provresultaten som ger betyget. Hon menar också att skolan ägnar 
mer tid åt den enskilda elevens självförverkligande än åt demokratisk fostran till ett gemensamt 
ansvar. I Lpo-94 (1998) står klart och tydligt att skolan har ett ansvar att bedriva demokratisk 
fostran. Med den rådande kunskapssyn i klassrummet som de intervjuade eleverna anfört anser vi 
att det är en omöjlig uppgift.  

 

Utanförskap 

De intervjuade eleverna beskriver sin ovilja att vara ”annorlunda” jämfört med sina klasskamrater. 
De vill ha samma böcker, samma arbetsplatser och göra på samma sätt som resten av gruppen. De 
kan tydligt beskriva att de önskar en undervisning upplagd på ett helt annat sätt. Det är gruppen 
som bestämmer normen och läraren har den yttersta makten i klassrummet genom att tillåta eller 
inte tillåta hjälpmedel. Flera av de intervjuade eleverna anses av andra vuxna, lärare, förälder eller 
assistenter ha ett bra matematiskt tänkande men på grund av sina skrivsvårigheter upplever de sig 
inte vara accepterade vare sig i gruppen eller av läraren, eftersom deras inlärningsstil inte följer 
normen. Kan den dåliga acceptansen i gruppen bero på den egna självbilden? Läraren i samarbete 
med hemmet, har här en skyldighet att lyfta fram dessa elevers starka sidor.  

 

Inlärningsmijö 

Alla elever i vår studie vill ha korta matematikpass med varierat innehåll. Den traditionella 
högstadieorganisationen är inte tillrättalagd för dessa elever. De efterfrågar lärare som har tid att 
diskutera elevernas svårigheter, de vill ha tid att göra klart uppgifter och de vill ha en trygg relation 
till läraren. Ingen av eleverna har fått sina svårigheter med matematiken under högstadietiden. 
Eleverna anser att matematiken har blivit svårare och svårare för varje år. Högstadieorganisationen 
förstärker svårigheterna. Löwing (2006) menar att det bör vara innehållet som styr över 
organisationen men på grund av organisationens snäva ramar blir lärarens frirum begränsat. Detta 
kan vara en orsak till att lärare väljer en arbetsform som inte är optimal. Att vara lärare innebär att 
ha en komplex arbetssituation. De intervjuade eleverna ställer höga förväntningar på läraren men de 
har svårigheter att uttrycka vad förväntningarna innebär. Detta leder då till att läraren inte alltid vet 
vad eleven förväntar sig utan måste tolka elevens beteende. Lärarens förmåga att tolka elevernas 
beteenden och signaler är en kvalificerad kompetens. Denna kompetens måste kompletteras med 
flera andra kompetenser såsom ämneskunskaper och god självkännedom men också med en ödmjuk 
inställning till varje enskild individ. Läraren måste ha kunskaper om olika lärstilar, och om olika 
svårigheters konsekvenser.  

För att skapa en bättre inlärningsmiljö i framtidens skola, särskilt för elever med skrivsvårigheter 
måste vi som Strandberg (2006) framhåller använda alla elevens sinnen för att ge möjlighet för inre 
processer i elevens kunskapsbyggande. Vygotskij använder sig av fyra begrepp för den aktiva 
kunskapsprocessen, den sociala, medierande, situerande och kreativa vilka är nödvändiga för att få 
igång de aktiviteter som leder till lärande och utveckling. Eleverna har insett att den traditionella 
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matematikundervisningen med enskilt arbete i läroboken inte fungerar. De vill bland annat ha 
digitala hjälpmedel, bra klassrumsmiljö och ett varierat arbetssätt. För att som lärare anta denna 
utmaning krävs det att läraren är trygg i sin lärarroll och villig att utveckla sina egna arbetsmetoder. 
För att läraren ska utveckla sin undervisning förutsätts att denne har ett reflekterande och kritiskt 
utvärderande synsätt på sin egen undervisning. Gustafsson och Mellgren (2005) betonar att en bra 
lärare har höga förväntningar på elevens lärande.  I våra intervjuer uttryckte flera elever att det är 
viktigt att läraren ställer rimliga krav på eleven. För att eleven ska komma vidare i sin utveckling i 
kunskapsprocessen är det nödvändigt att läraren har pedagogisk kunskap att ställa krav utifrån 
elevens nivå. Om läraren inte ställer krav på eleven kan man inte skapa ett kollektivt lärande och 
olikheten i gruppen blir ingen tillgång. 

 

I litteraturen har vi funnit att portfolioarbete kan vara en bra arbetsmetod för elever med 
skrivsvårigheter, för att de tydligt ska kunna se sin egen kunskapsutveckling och för att öka deras 
medvetenhet om sitt eget lärande (Dysthe, 1993 och Strandberg, 2006). För att portfolioarbetet ska 
fungera är det viktigt i inledningsskedet av arbetet att eleven känner sig trygg och inte upplever sig 
bedömd och kritiserad. Detta är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla skrivandet som ett sätt 
att tänka (Dysthe, 1996). Men om det nu är som Magne (1998) säger, att undervisningen 
organiseras utifrån behavioristisk teori trots att läroplanen bygger på Vygotskijs 
socialkonstruktivistiska teori så kommer den pedagogiska idén med portfoliearbete inte leda till att 
elevens kunskapsutveckling synlig görs. Portfolioarbete i matematik var det ingen av våra 
intervjuade elever som hade erfarenhet av.  

 

Alla elever var överens om att självförtroendet spelar en stor roll vid kunskapsinhämtningen. De 
intervjuade eleverna säger alla att de har styrkor men frågan är hur skolsystemet tar tillvara dessa 
och bygger vidare på dem. Fast (2007) har i sin avhandling tydligt påvisat den kultur som råder 
inom skolan, nämligen att elevernas informella kunskaper inte efterfrågas. Skolan har den viktiga 
rollen som kunskapsöverförare i samhället och därvid betygssättare. De erfarenheter eleverna har 
med sig från hemmet används inte och skolan har oftast monopol på kunskap. Fast anser att vi 
måste skapa ett rum där vi tillvaratar elevernas tidigare erfarenhet för att på så sätt hjälpa dem att 
fortsätta utvecklas. Skolan måste bejaka hela eleven.  

 

Framtida studier 

I vår intervjustudie har vi framförallt velat belysa elevernas perspektiv på skrivsvårigheter i 
matematik. Det hade varit intressant att göra ytterligare intervjuer kring samma frågeställning men 
ur föräldrars respektive lärares perspektiv. På det viset skulle vi kunna belysa frågan ur flera 
intressanta vinklar, till exempel hur samarbetet hem och skola fungerar och hur detta arbete skulle 
kunna utvecklas. Det hade också varit intressant att göra en longitudinell undersökning och på så 
sätt kunna följa de här elevernas skrivutveckling i matematik. Det är endast en av eleverna som kan 
beskriva känslan av att erövra skrivandet som verktyg i matematik. Om vi hade haft möjlighet att i 
ett längre tidsperspektiv få följa dessa elever hade vi förhoppningsvis fått fler elever som erövrat 
kunskaper om skrivandet i matematik och vi hade då fått möjlighet att ta del av deras erfarenheter. 
Det hade då varit önskvärt att det skulle ingå fler elever i studien. 
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Reflektion och kommunikation 

Skolans styrdokument Lpo-94 (1998) bygger på Piagets och Vygotskijs teorier. Piaget anser att 
varje individ bygger sin kunskap medan Vygotskij går ett steg längre och anser att förutsättningen 
för att utveckla kunskap sker i kommunikation. Vygotskijs begrepp proximal utvecklingzon innebär 
att läraren ska hitta elevens nivå för att med hjälp av kommunikation bygga kunskap. Det är skolans 
skyldighet att utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Skolan ska erbjuda en likvärdig 
utbildning men utifrån varje enskild individ. Alla människor ska ha lika värde och undervisningen 
ska bedrivas utifrån ”demokratisk fostran.” (Lpo-94,1998) Vilka faktorer är det som styr den 
vardagliga verksamheten? Med hjälp av ramfaktorteorin kan vi se att lärarens frihetsrum inskränks 
avsevärt beroende på alla de ramar som styr verksamheten. Våra intervjuade elever föreslår till 
exempel digitalt utrustade klassrum vilket de anser skulle underlätta undervisningen i matematik. 
Med största sannolikhet får denna idé gehör även hos lärare men i det här fallet handlar det om 
ekonomi som förmodligen inte ens den egna skolan fattar beslut om, vilket gör det hela 
komplicerat. Hur kan då läraren påverka det dagliga arbetet i klassrummet? En väg att gå kan vara 
att med hjälp av specialpedagogen eller andra kollegor reflektera över sin undervisning genom till 
exempel observation och på så sätt synliggöra orsakerna till varför eleverna inte uppnår målen. I 
och med att man som lärare vågar synliggöra sin egen undervisning och påbörja en kommunikation 
kan en förändringsprocess starta. Detta skulle till exempel kunna avhjälpa eventuella 
kommunikationsbrister mellan lärare och elev. I vår undersökning framkommer det att elever ibland 
har upplevt undervisningssituationer som straff.  Med god kommunikation skulle detta lätt kunnat 
undvikas. 

 

Med den här elevstudien har vi sett kommunikationens betydelse för matematikinlärning. Vårt syfte 
var att undersöka hur elevers skrivsvårigheter påverkar deras matematikinlärning. För att utveckla 
skrivandet i matematik är kommunikationen det viktigaste verktyget. Eleverna måste äga begreppen 
för att kunna omformulera matematiken till sin egen kunskap. Att skriva matematik innebär en 
ytterligare omformulering av tankarna. Det går inte att enbart kompensera för svårigheten att skriva 
matematik eftersom eleven för att kunna använda skriften måste förstå matematiken. Om eleven har 
de matematiska begreppskunskaperna är skrivhjälpmedel en bra åtgärd. Skrivhjälp i form av 
sekreterare anser en del av eleverna vara ett bra hjälpmedel medan andra inte tycker att det 
fungerar. Det är viktigt som lärare att vara lyhörd för den enskilde elevens önskemål och utifrån 
detta försöka hitta en bra strategi för varje elev så att skolan uppfyller sitt mål. Sekreterarhjälp kan 
leda till att eleven upplever sig beroende och på så sätt inte hittar den egna vägen ut ur svårigheten.      

 

Klassrumsmiljön, både den fysiska och den psykiska är viktig för inlärningsprocessen. För att 
inlärningsprocessen ska fungera krävs en trygg och engagerad lärare. Det är viktigt att stöd sätts in 
så tidigt som möjligt. Här finns ett politiskt dilemma eftersom skolan är politiskt styrd och resultatet 
av insatserna behöver ge snabb effekt för att respektive parti ska få äran av insatta åtgärder. Läraren 
har ett stort ansvar. Det gäller att tidigt undersöka orsaken till elevens skrivsvårigheter. 
Skrivundervisningen i matematik måste påbörjas tidigt på ett lekfullt sätt. Det handlar om att tidigt 
använda hjälpmedel så att eleverna startar sitt skrivande i matematik på ett positivt sätt. Under hela 
skolgången måste lärare och elev ha reflekterande samtal kring elevens matematikutveckling. Det 
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måste finnas tid att ställa frågor och att lyssna. Läraren får inte ha för bråttom utan måste ge eleven 
tid att lyckas. Läraren och eleven måste gemensamt hitta ett förhållningssätt till skrivandet som gör 
att elevens skrivande utvecklas. Matematikundervisningen bör bedrivas utifrån ett varierat 
lektionsupplägg och läraren måste ha bra kunskaper om tekniska hjälpmedel. Enskild undervisning 
är ett bra komplement till den ordinarie undervisningen när eleven har en trygg plats i gruppen och 
ser ett behov av egen undervisningstid. För att det ska lyckas krävs att elev, lärare och föräldrar har 
ett gott samarbete.  



 34 

Referenser 

 

Adler, B., Adler, H. (2006). Neuropedagogik – om komplicerat lärande. Lund: Studentlitteratur   
 
Ahlgren, A.(2003). Matematik från början. NCM. Göteborgs universitet. 
 
Berggren, P., Lindroth, M. (2004). Positiv matematik. Solna: Ekelunds förlagAB 
 
Björklid, P. Fischbein, S. (1996). Det pedagogiska samspelet. Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber  
 
Dagens Nyheter. Matematik ska väga tyngre i högskolan.  2007-10-27. 
 
Dysthe, O. (1993). Ord på nye spor. Oslo: Det Norske Samlaget.  
 
Dysthe, O. (1996).  Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur 
 
Engström, A. (red.) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur  
 
Engström, A. (2007). Varför är textuppgifter så svåra? Förhållandet mellan matematik och språk. 
34(4) 13-17 
 
Eriksson, G. (2001). Talbegreppets utveckling. www.lhs.se/IOL/publikation  
 
Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Uppsala universitet. Uppsala: Pedagogiska 
institutionen 
 
Gran, B. (red.) (1998). Matematik på elevens villkor. Lund: Studentlitteratur 
 
Gullveig, B., Öyen, Ö. (1997).  Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur 
 
Gustavsson, K., Mellgren, E. (2005). Barns skriftspråkande – att bli en skrivande och läsande 
person. Göteborgs universitet 
 
Helenius, O. (2006). Kompetenser och matematik. Nämnaren, 33 (3) 11-15 
 
Høines , M. (2006). Matematik som språk. Stockholm: Liber 
 
Imsen, G. (2006). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur 
 



 35 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Linnanmäki, K. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. Åbo: Åbo Akademis förlag  
 
Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1998). 
Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes 
 
Lundberg, I., Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter. Stockholm: Natur och kultur  
 
Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning. Göteborg: Acta  
Universitatis Gothoburgensis  
 
Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemma. Lund: Studentlitteratur 
 
Madsén, T. (3/2002). Pedagogiska magasinet. Lärarförbundet 
 
Magne, O. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur  
 
Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Malmer, G., Adler, B. (1996).  Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur  
 
Morgan, C. (1998). Writing mathematically: the discourse of investigation. London: Falner 
 
Myndigheten för skolutveckling. (2007). Matematik - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 
bedömning. Stockholm: Liber 
 
Olsson, I. (2003). Matematik från början. NCM. Göteborgs universitet 
 
Palm, T. (2007). Kompetenser och nationella prov. Nämnaren, 34 (4) 9-12 
 
Patel, R., Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 
 
Pimm, D. (1987).Speaking Matematically. Communication in Mathematics Classroom. London: 
Routledge 
 
Ryve, A.(2006). Vad är kunskap i matematik? Nämnaren 33 (2) 7-9 
 
Skolverket (2000). Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. 
Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket (2007). http://www.skolverket.se/sb/d/175/a/6395#paragraphAnchor0 
 



 36 

Sterner, G., Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM. 
Göteborgs universitet 
 
Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag  
 
Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? Umeå universitet. Institutionen för 
matematik, teknik och naturvetenskap. 
 
Säljö, R. (2006). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 
Akademiska förlag.  
 
Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande. Umeå 
universitet. Institutionen för matematik och matematisk statistik 
 
Taube, K. (1997). Läsinlärning och självförtroende.  Stockholm: Prisma  
 
Trost, J. (2004). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsprinciper  inom humanistsik-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Vygotskij, L. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos förlag 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken . Lund: Studentlitteratur 
 



 37 

Intervjuguide   Bilaga 1 

 

Personliga frågor 

Ålder, syskonskola, livet i stort, intressen, kompisar… 

 

Inledande frågor 

Allmänt om skolan, miljön, trivsel och kompisar.  

Har du gått på samma skola hela tiden? 

Finns det något i din bakgrund som är speciellt? 

 

Skolämnet matematik 

Berätta om din upplevelse av matematik, allmänt? 

Hur ser det ut just nu? Miljö, böcker, läxor, lärare? 

Hur har det sett ut tidigare?  

Vad i matematikämnet är roligast? Varför tycker du det? (lätt /svårt?) 

Vad i matematikämnet är tråkigast? Varför då? (lätt/svårt?) 

Hur lång tycker du att en matematiklektion ska vara? Hur ska den vara upplagd? 

Brukar du ha grupparbete i matte?  Vad tycker du om det? Vad är bra mindre bra? 

Har du läxor i matematik?  

Hur länge sitter du med dem? Var gör du dem? Får du någon hjälp? På vilket sätt får du hjälp? 

Hur uppskattar du dina kunskaper i matematik? Vad är du bra på? Vad är du mindre bra på? 

 

Skrivandet som verktyg 

Tycker du om att skriva? 

Skriver du något på fritiden? 

Har det någon betydelse i vilket ämne (svenska, matte eller idrott) man skriver? 

Hur har du upplevt ditt skrivande i matematik? 

Har du någon gång upplevt att svårigheter med att skriva har stoppat dig i ditt matematikarbete? 
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Har du fått undervisning hur du ska skriva i matematik?  

 Nej – hur har du då lärt dig skriva? 

 Ja – På vilket sätt? 

Har läraren haft någon betydelse när du ska använda skrivandet i matematik? 

Har du någon gång känt att du skulle behövt hjälp med ditt skrivande i matematik? 

Har du någon gång fått hjälp just med ditt skrivande i matematik? I så fall på vilket sätt? 

Om du får önska hur ska/skulle hjälpen se/sett ut? 

Har du använt något hjälpmedel tidigare? 

 

Provsituationer 

Har du prov i matematik? 

Hur gör du då? Hur fungerar det? 

Hur skulle du vilja att det var?  

 

 

Hur uppskattar du dina kunskaper i matematik? Vad är du bra på? Vad är du mindre bra på? 

Vad skulle du vilja förändra i skolans sätt att arbeta med matematik? 
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           Bilaga 2 

 
Hej!   Ytterhogdal och Falun den 18 januari 2008 
 
Vi är två lärare som utbildar oss till specialpedagoger. Vi gör ett examensarbete som handlar om 
skrivning och matematik. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på Stockholms 
universitet.  
 
Vi är intresserade av att intervjua ditt barn/ungdom om erfarenheterna av skrivning och matematik. 
Intervjun kommer att spelas in på band och alla som deltar kommer att vara anonyma. Vi kommer 
inte att dokumentera vilken skola respektive barn/ungdom tillhör. Banden som används vid 
intervjun kommer efter transkriberingen att förstöras. 
 
Ditt barn/ungdom har tackat ja till att delta. Barnet/ungdomen har informerats om att de kan avbryta 
intervjun om han/hon skulle ångra sitt medgivande. Vi har även gett information om att 
undersökningen är anonym och att det är frivilligt att delta. 
 
Vi önskar nu din/er tillåtelse till att intervjun genomförs.  
 
Om du önskar någon mer information kan du höra av dig till någon av oss. 
 
Tack på förhand!  
 
Eva Hedström-Holm   Maria Udell-Ericsson 
eva.hedstrom-holm@fc.herjedalen.se  mud01@falun.se 
Tel: 0731-515585   tel: 070-3979823 
 
Handledare Lillemor Aneer 
Lillemor.aneer@specped.su.se 
Tel: 087375788 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Elevens namn:_______________________________ 
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