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Teacher’s ways of working in mathematics 

- successful teaching for students with difficulties in mathematics 

 

Abstract 

The purpose of the paper has been to investigate how teachers work with students in mathematics 

difficulties in grades 1-5 in relation to teachers' educational background in mathematics. Moreover, the 

aim is to highlight the teachers' perceptions of successful teaching of students in mathematics 

difficulties. The background to the selected topic is that the number of pupils that do not reach the 

basic proficiency in mathematics topic has increased (TIMMS 2008). Both Swedish and international 

research show that the teachers competence is the single factor with the most significance for the 

success of the students. With the help of survey questions the study examined, how active teachers 

work with students in mathematics difficulties in relation to their education.  

 

The literature review highlights different themes. Among these, some reoccur more frequently; the 

teacher's skills, everyday ties, the importance of time, communication and students' self-esteem. 

Previous research showed that students feel that it was too large teaching classes, which also 

correspond to the responses from the respondents.  

Motivation and everyday ties reoccurs as important factors for successful development of mathematics 

among students.  

 

The results of the survey study show that the respondents believe they are in need of skills to work 

with students in mathematics difficulties. In order to achieve the curriculum achievement goals in 

grade 5 about half of the respondents consider that teaching time should be extended. The respondents 

agree that the school's organization does not promote education for pupils in mathematics difficulties. 

Economy, time and class sizes are obstacles that respondents see in their daily lives in order to 

implement a successful education. The cure for this accordingly to the results is further education for 

the teachers, half-class education, early intervention, access to teachers with special training, teachers 

and the possibility of working laboratory.  
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Lärares arbetssätt i matematik 

- framgångsrik undervisning för elever i matematiksvårigheter 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärarna arbetar med elever i matematiksvårigheter i 
årskurs 1-5 i relation till lärarnas utbildningsbakgrund i matematikämnet. Dessutom är syftet att belysa 
lärares uppfattning om framgångsrik undervisning för elever med matematiksvårigheter. Bakgrunden 
till det valda ämnet är att antalet elever som inte når den grundläggande kunskapsnivån i 
matematikämnet har ökat 

 (TIMMS 2008). Både svensk och internationell forskning visar att lärarens kompetens är den enskilda 
faktorn, som har mest betydelse för hur framgångsrika studierna blir för eleverna. Med hjälp av 
enkätfrågor undersöktes i studien hur verksamma lärare arbetar med elever i matematiksvårigheter i 
förhållande till sin utbildning.  

 

I litteraturgenomgången belyses olika teman. Bland dessa återkommer vissa mer frekvent; lärarens 
kompetens, vardagsförankringar, betydelsen av tiden, kommunikationen och elevernas självkänsla. I 
tidigare forskning framkom det att elever upplever att det var för stora undervisningsgrupper, vilket 
även överrensstämmer med svaren från respondenterna.  

Motivationen och vardagsförankringar är återkommande betydelsefulla faktorer för en framgångsrik 
matematikutveckling hos elever.  

 

Resultaten i enkätstudien visar att respondenterna anser att de är i behov av kompetensutbildning för 
att arbeta med elever i matematiksvårigheter. För att nå kursplanens uppnåendemål i årkurs 5 anser 
ungefär hälften av respondenterna att undervisningstiden  bör utökas. Respondenterna är eniga om att 
skolans organisation inte främjar undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Ekonomin, tiden 
och klasstorlekarna är hinder som respondenterna ser i sin vardag för att kunna bedriva en 
framgångsrik undervisning. Resultaten visar på att förutsättningar för att elever i matematiksvårigheter 
ska nå uppnåendemålen i årskurs 5 är; kompetensutveckling för lärare, halvklassundervisning, tidiga 
insatser, tillgång till specialpedagog/lärare, möjlighet att arbeta laborativt.   

 

Nyckelord 

Matematiksvårigheter, lärarbehörighet, elever, arbetssätt, tiden, kommunikation  
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Förord 

Vi som har skrivit uppsatsen är Kristina Andersson och Ingela Samuelsson Nilsson. Ingela är 
förskolelärare och har arbetat inom förskolan i många år och de senaste åren i skolan. 

Kristina har många års yrkesverksamhet inom sjukvården. Efter avslutad grundskollärarutbildning 1-7 
SO/MA år 2000 har Kristina arbetat som klasslärare för årskurserna 3-6. 

 

Ämnet matematik har alltid legat oss varmt om hjärtat. Därför blev valet att skriva om elever i 
matematiksvårigheter ganska självklart för oss båda. Våra olika bakgrunder och erfarenheter har varit 
en tillgång i vårt arbete. Vi har utbytt många tankar och funderingar under skrivandets gång och vi har 
inte glömt att skratta tillsammans, det är en viktig krydda i livet för ett gott samarbete.  

 

Vi vill här passa på och tacka pilotgruppen som ställde upp med tid och kommentarer så att enkäten 
skulle bli så bra som möjligt. Ett tack också till alla lärare som ställt upp och svarat på enkäten. Vi vill 
också tacka Erik Allard datalärare som gav oss snabbkurser då vi kört fast med stapeldiagrammen. 
Naturligtvis ett speciellt tack till vår handledare Anna-Lena Lange som har stöttat oss och kommit 
med synpunkter och värdefulla råd och varit tillgänglig för oss när vi kommit med alla funderingar.  

 

Vi har tillsammans skrivit uppsatsen och varit delaktiga i alla momenten. Under genomförandet av 
enkätundersökningen delade vi ut enkäterna var för sig och sammanställde resultaten från skolorna 
enskilt. Därefter sammanställde vi resultaten tillsammans. 

 

Järna och Södertälje april 2009  

Ingela  och  Kristina   
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1. Inledning 

Under de senaste åren har det kommit larmrapporter (DN 090131, s 12) om elevernas svaga 
matematikkunskaper, nya rubriker dyker ständigt upp i medierna. Det talas om sjunkande kunskaper 
och elever som inte når målen trots satsningarna i skolan. Enligt Skolverket (2003) har en alltför stor 
del av eleverna i skolår nio inte betyget godkänd i matematik.  

 Matematik är ett ämne i skolan som är starkt förknippad med begåvning. Att tidigt misslyckas på ett 
socialt högt värderat område kan få avsevärda konsekvenser för elevens självbild. Elever som 
misslyckas inom skolämnet kommer i ett utsatt läge, med risk för utanförskap och utslagning. Det är 
ett ämne som inte kan väljas bort och som är av stor betydelse för elevens livslånga lärande, 
utveckling och den personliga ekonomin. Inom de flesta kontexter krävs matematiken som redskap, 
ämnet följer oss som en röd tråd genom det livslånga lärandet i livet. I kursplanen för matematik i 
grundskolan kan man läsa: 

 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för 

att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda 

det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 

Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt 

lärande (Skolverket, 2008, s 26). 

 

Ämnet har en nära förbindelse med språk och kommunikation. Att förstå ord och begrepp i 
matematiken är en av grundstenarna för att lyckas. Matematik är en av nycklarna till att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivet, ett enkelt bankärende kräver i dagens IT-samhälle ett matematiskt 
kunnande. Det är även ett tankesätt och ett språk som man möter sin omvärld med dagligen. Med 
andra ord har varje elev i Sveriges grundskola rätt till en fungerande matematikundervisning.   

2. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare arbetar med elever i matematiksvårigheter i årskurs 1-5 i 
relation till lärarnas utbildningsbakgrund i matematikämnet. Dessutom är syftet att belysa lärares 
uppfattningar om framgångsrik undervisning för elever i matematiksvårigheter. 

 

Frågeställningar: 
• Vilken uppfattning har lärare om behovet av matematikutbildning för att arbeta med elever i 

matematiksvårigheter? 
• Hur anser lärare att de arbetar med elever som är i matematiksvårigheter? 
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• Vad anser lärare är hinder respektive förutsättningar för att elever ska nå kursplanens 
uppnåendemålen i årskurs 5? 
 

3. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattning om vad som anges i styrdokumenten i fråga om 
övergripande mål. Därefter kommer ett förtydligande av begreppet matematiksvårigheter. Därpå följer 
en kort översikt av Piaget och Vygotskijs teorier. Efter det redovisas tidigare avhandlingar och 
rapporter inom ämnesområdet. Därefter följer en presentation av litteratur inom ämnesområdet. 
Författarnas olika bakgrund medför att olika perspektiv belyses i studien. Därpå behandlas annan 
litteratur inom området och efter det avslutas avsnittet med en sammanfattning. 

 

3.1 De nationella styrdokumenten 
Skollagen (1985)1 har stiftats av riksdagen och den innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
hur alla skolformer ska bedriva utbildning. I lagen anges övergripande mål för utbildningen samt 
övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. I Skollagen betonas att i 
utbildningen, ska hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Utbildningen ska också vara likvärdig 
varhelst den anordnas i landet oberoende av skolform. Det betyder att vägen att nå målen ska anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov. I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framgår det att 
undervisningen bör anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, språk och kunskaper, samt tidigare erfarenheter främja 
kunskapsutveckling och fortsatt lärande. Det framgår också tydligt i Läroplanen att skolan har ett 
ansvar för de elever som av olika orsaker har svårigheter att nå målen. I Kursplanen (Skolverket, 
2008) läser man följande formulering för matematik för grundskolan. 

 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla 

elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.” ( 

Skolverket, 2008, s 28)  

 

                                                      
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985: 110     
0&rm=1985&bet=1985:1100 
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3.2 Definitioner 
Begreppet matematiksvårigheter används i litteraturen utan enhetlig innebörd. Det finns många olika 
definitioner på vad matematiksvårigheter är. Läser man i International Classification of Diseases -10 
(ICD-10) 2 under punkt F81.2 Så finner man följande förklaring på specifika räknesvårigheter:  

”Involves a specific impairment in arithmetical skills that is not solely ecplicable on the basis of 

general mental retardation or of inadequate schooling. The deficit concerns mastery of basic 

computational skills of addition, subtraction, multiplication and division rather than of the abstract 

mathematical skills involved in algebra, trigonometry, geometry or calculus.” (International 

Classification of Diseases -10. s 157) 

 
I Malmer (2002) kan man läsa att ordet matematiksvårigheter betyder att en elev har en nedsatt eller 
försämrad förmåga i matematik. Ordet matematiksvårigheter kan enligt Malmer förekomma i många 
olika varianter där både orsak och symptom skiljer sig åt. Författaren förespråkar att det är bättre att 
använda ordet matematiksvårigheter istället för dyskalkyli.  

 

Adler (2007) anser att matematiksvårigheter kan delas in i följande former: 

• Akalkyli som handlar om oförmåga att utföra till och med de enklaste räkneoperationerna. Dessa 
elever uppvisar ofta neurologiska skador. 

• Allmänna matematiksvårigheter handlar om att inlärningen tar längre tid. Ett lugnare 
undervisningstempo och eventuellt ett väl anpassat undervisningsmaterial hjälper eleven. 

• Dyskalkyli handlar om specifika svårigheter inom vissa delar av matematiken. Det kan vara att 
hantera och genomföra matematiska operationer där flera olika tankeprocesser ingår. Eleverna 
presterar ojämnt, de kan även ha språkliga svårigheter som ger problem med förståelse av siffror 
och tal. 

• Pseudo-dyskalkyli handlar om att eleven har känslomässiga blockeringar samt dåligt 
självförtroende, men kan även bero på sociala belastningar. Enligt Adler har barnet de 
tankemässiga resurserna att lyckas med matematik men låga förväntningar på sig själv. 

• Även Ljungblad (2003) har anammat dessa fyra grupper när det gället olika former av 
matematiksvårigheter.  

 

                                                      
2http://books.google.com/books?id=85RxDqXrx2EC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=Int
ernational+Classification+of+Diseases+10+(ICD)+F81.2&source=bl&ots=1yh1mtYrj
e&sig=iGPmf-
kWstGzHaobvUm80wc82Xg&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result 
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3.3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Verktyg till hur man kritiskt kan granska både vetenskapliga texter och vardagliga, samt instruktioner 
till ett vetenskapligt sätt att tänka återfinns i vetenskapsteorin (Thuren, 2007). Det framgår att 
vetenskapsteorier är något av det viktigaste man kan ägna sig åt. De finns omkring oss alla i det 
vardagliga livet. Enligt Thuren (2007) är det inte bara de stora forskarna som ska ta ställning i olika 
frågor. Vetenskapen söker sanning, den undersöker hur verkligheten ser ut parallellt som verkligheten 
förändras och utveckling sker. En del av förändringen är den nya kunskapen som vetenskapen 
producerar (Thuren, 2007). 

 

3.3.1 Piaget och Vygotskij två teoretiska utgångspunkter 

Både Piaget och Vygotskij har en konstruktivistisk syn på inlärning och utveckling (Evenshaug & 
Hallen, 2001). Det betyder att barnen själva konstruerar sina kunskaper genom att samspela och var 
aktiva med sin omgivning. Den konstruktivistiska synen spelar en betydande roll i det pedagogiska 
tänkandet. Enligt Piaget, som ursprungligen var biolog, genomgår varje människa olika 
utvecklingsstadier. Det första kallas för det sensori-motoriska stadiet, vilket sker när barnet är mellan 
noll och två år. Nästa stadium kallas för det preoperationella stadiet. Det utspelas när barnen är mellan 
två och sju år. Här utvecklas barnens symbolbegrepp. Tankehandlingar kan kopplas ihop med 
ordsymboler. Det tredje stadiet, det konkret operationella stadiet, varar mellan sju och elva års ålder. 
Då börjar barnen kunna tänka mer operationellt och logiskt. De kan även börja systematisera sin 
omgivning och storleksordna, vilket är förutsättningar för det logiska tänkandet enligt Piaget. Det 
formellt operationella stadiet inträder från cirka 11 år. Barnet har då en förmåga att tänka med hjälp av 
hypoteser som går utöver den konkreta och omedelbara situationen. Deras tankeoperationer blir 
formellt logiska och de kan tänka abstrakt. Barnens intellektuella utveckling uppfattas av Piaget som 
en närmast självstyrd process. Vygotskij ansåg att de sociokulturella sammanhangen är av stor 
betydelse för barnens intellektuella utveckling. Han menade att barnen föds med ett fåtal 
grundläggande mentala funktioner, såsom uppmärksamhet, varseblivning och minne. Kulturen 
omformar sedan dessa funktioner till högre mentala funktioner. Genom de kulturellt förmedlade 
minnesstrategier och andra kulturella redskap lär sig sedan barnen hur och vad de ska tänka. Vygotskij 
och Piaget var båda eniga om att barn är nyfikna och aktiva och vill lära sig och upptäcka nya saker. 
Deras synsätt skiljer sig åt genom att Vygotskij betonade att barnens upptäckter sker inom ramen för 
ett dialogiskt samarbete, i samspelet mellan vuxen och barn (Evenshaug & Hallen 2001). 
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3.4 Tidigare avhandlingar och studier 
I Sjöbergs (2006) avhandling framgår det att orsaker till matematikproblem bör sökas ur ett brett 
perspektiv. Sjöberg har en bakgrund som matematiklärare och har skrivit en doktorsavhandling med 
elevens berättelse i fokus i ett longitudinellt perspektiv. Hans åsikt är att i dagsläget förefaller det vara 
neurologer och neuropsykologer som har tolkningsföreträde inom området. Enligt Sjöberg är det 
läraren som oftast har den bästa insikten och överblicken över elever i matematiksvårigheter. Han 
anser att en helhetssyn på elevens situation måste vägas in när orsaker till problem kartläggs. Lärarens 
åsikter och skolmiljön måste få ett större utrymme och orsaken bör primärt sökas i det sociokulturella 
fältet. Vidare anser han att dyskalkylibegreppet bör tonas ner, istället bör utrymme ges för ett mer 
tvärvetenskapligt angreppssätt, där elevens hela situation måste beaktas. Strukturella orsaker lyfts fram 
som en orsak till matematiksvårigheter. Eleverna som deltog i Sjöbergs undersökning ansåg att de inte 
fick någon arbetsro på lektionerna och att det var för stora undervisningsgrupper samt att arbetspassen 
var för långa. Avhandlingen lyfter också fram att läraren ägnar lika mycket tid åt att vara ordningsvakt 
som pedagog. Ett annat problem som behandlas var kommunikationen. Eleverna upplevde att de hade 
svårt att förstå lärarens förklaringar, de vände sig då istället till kamrater för att få hjälp. Sjöberg 
(2006) menar också att det är betydelsefullt att också väga in elevens arbetsinsats räknat i tid. I studien 
framkom det att var femte matematiklektion försvann på grund av olika ”tidstjuvar”. Under 
lektionerna som Sjöberg studerade visade det sig också att flera elever med matematiksvårigheter hade 
betydligt längre viloperioder än de perioder då de arbetade aktivt med matematikuppgifterna. Det man 
först bör studera om en elev har svårt med ämnet är enligt Sjöberg, hur lång tid eleven arbetar effektivt 
med matematiken. Kvarstår problemet efter det att eleven börjat arbeta på en ”rimlig” nivå finns det 
anledning till att börja fundera på andra orsaker till problemet. Sjöberg ifrågasätter om våra svenska 
elever inte egentligen presterar riktigt bra, med tanke på hur lite tid de ägnar åt matematikstudier. 

 

I Mölleheds (2001) avhandling undersöks vilka faktorer som påverkar den enskilda eleven när hon/han 
ska lösa problem i matematik. I studien studerar han elevernas brister när de löser matematiska 
problem. Resultaten i avhandlingen visar att elevernas bristande förmåga att lösa matematiska problem 
framför allt bottnar i brister i tankeutveckling och mognad. Eleverna har svårt att förstå och se 
samband. Det var även många elever som misslyckades med uppgifterna på grund av deras oförmåga 
att förstå texten. Svårigheter med de matematiska kunskaperna svarade för 25 procent av 
misslyckandena.   

Fokus i Karlssons (2007) studie är den särskilda undervisningsgruppen. Hon tar upp i sin avhandling 
att ett flertal studier visar hur elever blir kategoriserade inom ramen för elevvårdskonferenser. 
Författaren framhäver att det sällan var någon som ifrågasatte kategoriseringen av eleverna och att det 
övervägande antalet var av negativ karaktär och fokus var på elevernas svårigheter. Hon skriver om en 
studie av utvecklingssamtal, där det framkom att eleverna blir tredje person, någon som lärare och 
föräldrar talar om, inte med. När pedagogerna beskriver eleverna är det skolsvårigheter utifrån ett 
skolperspektiv. Hennes avhandling visar att eleverna har förstått att de har individuella personliga 
problem. Författaren menar att det blir tydligt i hennes studie att barndomssociologiska perspektiv kan 
användas för att generera kunskaper om elever i särskilda undervisningsgrupper. Detta perspektiv har 
sin begynnelsepunkt i att barn är kompetenta deltagare, tolkare och medverkande i sin sociala värld. 
Att se barn som kompetenta står i motsats till hur man ser på barn ur ett kompensatoriskt perspektiv. 
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Riesbeck (2008) har presenterat en doktorsavhandling som behandlar lärandet såväl som undervisning 
i matematik. Författaren har studerat kommunikationen i klassrummet med fokus på matematikämnet. 
I hennes avhandling är lärarens och klassens samtal och dessa samtals referensramar och diskursen det 
centrala. Lite förenklat kan man säga att hon studerat om eleverna och lärarna är på samma våglängd 
eller inte. I avhandlingens resultat framgår det att i de klassrum som studerats finns det ett hopp mellan 
det vardagliga och det matematiska. Lärarna verkar ta för givet att eleverna ska se samma kopplingar 
som de själva gör mellan olika områden, vilket medför att kopplingar inte tydliggörs.   

 

I skolverkets rapport nr 221, Myndigheten för skolutveckling (MSU 2008) diskuteras om det är 
elevernas språkkunskaper eller matematikkunskaper som ska prövas i de nationella proven i 
matematik. En annan fråga som diskuteras är vart elevernas lust att lära sig matematik tar vägen under 
deras skolgång. Lusten och nyfikenheten för att lära matematik minskar i åk 4-6. En av orsakerna är 
enligt rapporten, att läromedlens texter ändrar karaktär och blir svårare, följden blir att eleverna inte 
förstår uppgifterna och de upplever att matematik är tråkigt. I grundskolan idag har en stor del av 
eleverna en flerspråkig bakgrund. Det gör att det blir en utmaning för läraren att skapa 
matematikuppgifter i klasserna, eftersom det finns en stor skillnad när det gäller elevernas kunskaper 
både i svenska och i matematik. Författarna skriver att ett etnomatematiskt perspektiv kan vara en 
inkörsport för att göra elever uppmärksamma på att matematik är en del i vardagen. Att på detta sätt 
relatera matematik till kultur och vardag kan öka motivationen för matematik (MSU 2008). 

 

I december 2008 presenterades den senaste Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMMS 2008)3 rapporten. Den visade att svenska elever i årskurs 8 presterar under EU/OECD-
genomsnittet i matematik. Mellan 1995 och 2003 visades en negativ utveckling och den har fortsatt, 
om än i något långsammare takt. Sedan 1995 har antalet elever som inte når upp till den 
grundläggande kunskapsnivån mer än fördubblats. Enligt enkäter som svenska lärare och rektorer 
svarat på ägnas det förhållandevis lite undervisningstid åt matematik i Sverige jämfört med snittet för 
EU/OECD-länderna. 

 

I rapporten Statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) ges en bild av hur man med goda 
ambitioner, en stark vilja och målmedveten ansats bör ta tag i matematikundervisningens utveckling. 
Syftet är att stärka och uppmuntra lärandet inom ämnet för alla, såväl barn som vuxna. För att det ska 
vara möjligt måste man ta till vara och stödja alla pedagogers engagemang samt ge möjligheter till 
kompetensutveckling. Det framgår i rapporten att det krävs en fördjupning och breddning i 
lärarutbildningen i matematik. I rapporten står följande: 

 

”För att få en undervisning med meningsfullt innehåll som svarar mot kraven i dagens samhälle 

krävs att kunniga, aktiva och intresserade lärare kan leda och stimulera barns och ungdomars 

matematiklärande. Lärarnas situation och villkor är delegationens viktigaste fråga.” (SOU 2004:97 s. 

11) 

                                                      
3 http://www.skolverket.se/sb/d/2006/a/14303;jsessionid=9B842666318C48FD9C7F6700E2AD94F1 
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I SOU-rapporten skriver matematikdelegationen i sitt ställningstagande att både svensk och nationell 
forskning visar att lärarens kompetens är den enskilda skolfaktorer som har mest betydelse för hur 
framgångsrika studierna blir för eleverna. Delegationen anser att de lärare som undervisar i matematik 
ska ha både pedagogisk och matematikdidaktisk kompetens. 

 

”Vi hävdar att lärares status måste höjas och att deras professionalism måste erkännas och 

respekteras. Arbetsmiljön måste förbättras och tid och resurser skall användas för genomtänkt och 

meningsfull verksamhetsutveckling, som att diskutera med kollegor för att utvecklas i sin 

undervisning och sitt ämneskunnande.”  (SOU 2004:97 s. 93). 

 
Matemtikdelegationens arbete resulterade i fyra huvudförslag till utvecklingsområden.  

• Aktiviteter som ökar intresset för matematikens värde i hela samhället bör stödjas och utvecklas.  
• Kvalificerade lärare måste utbildas.  
• Samordning och stöd av alla goda krafter som verkar för undervisning och lärande i matematik. 
• Syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik måste tydliggöras för hela utbildningssystemet. 
 

I december 2008 presenterade Statens offentliga utredningar (SOU 2008:109)4 förslag på en ny 
lärarutbildning. Utredningen föreslår att den nuvarande lärarexamen ersätts med grundlärare och 
ämneslärarexamen. I utbildningen till grundlärare föreslås fyra inriktningar: förskola, förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1-3, grundskolans årskurs 4-6 och fritidshem.  

Även när det gäller utbildningen till ämneslärare föreslås fyra inriktningar: allmänna ämnen 
(grundskolans åk 7-9), allmänna ämnen (gymnasieskolan och vuxenutbildningen), yrkesämnen 
(gymnasieskolan och vuxenutbildningen) samt praktiskt och estetiska ämnen. Utredningen har 
undersökt vilken kompetens som erfordras för olika lärarkategorier. Analysen resulterade i ett förslag 
på tre nivåer: övergripande perspektiv, generell kompetens och specifik kompetens. Områden som 
särskilt bör stärkas är följande: 

• Skriv-, läs- och räkneutveckling, lärare för förskoleklass och årskurs 1-3. 
• Ämnesdidaktiken, lärare i årskurs 4-6. 
• Ämnesdjupet i synnerhet samhälls- och naturvetenskapliga ämnen, för lärare i årskurs 7-9. 

 

3.5 Annan litteratur:  
De författare som följande litteratur i huvudsak baseras på är: 

• Björn Adler som är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi.  
• Ann Ahlberg som är professor, hon undervisar om specialpedagogik som ideologi, teori och 

verksamhet.  

                                                      
4 http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737 

 13



• Wiggo Kilborn har erfarenhet av lärarutbildning och lärarforskning och arbetar med internationellt 
biståndsarbete samt som lärare vid Högskolan i Jönköping.  

• Ann- Louise Ljungblad som är speciallärare  i matematik och föreläsare. 
• Ingvar Lundberg som är professor och en av de ledande forskarna idag inom läs- och 

skrivsvårigheter.  
• Madeleine Löwing som är verksam som universitetslektor i matematikdidaktik.  
• Gudrun Malmer har varit verksam i många år inom det svenska utbildningsväsendet, hon blev 

1999 utnämnd till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.  
• Görel Sterner har en bakgrund som lärare, hon har arbetat med kompetensutveckling av pedagoger 

och på NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning). 
 

3.5.1  Hinder för att nå kursplanens uppnåendemål i årskurs 5  

Malmer (2002) anger fyra primära faktorer som orsakar matematiksvårigheter; kognitiv utveckling, 
språklig kompetens, neuropsykiatriska problem och specifika matematiksvårigheter. Även två 
sekundära faktorer anges i Malmers bok; dyslexi samt olämplig pedagogik, här avses en för hög 
abstraktionsnivå och för lite tid. Lundberg och Sterner (2002) skriver att de språkliga dimensioner som 
finns i matematikämnet utgör hinder för elever i läs- och skrivsvårigheter. Elever i läs- och 
skrivsvårigheter har oftast svårt med symbolhanteringen i matematiken. Den kan utvecklas genom att 
fokusera på åskådlighet och kommunikation i klassrummet, genom det får eleverna sätta ord på sina 
tankar och handlingar (Lundberg & Sterner, 2002)    

 

Lundberg och Sterner (2002) anser att ett kompetensutvecklingsprogram för speciallärare, 
förskollärare och lärare bör tas fram. Där bör goda insikter i elevers skriftspråksutveckling och 
begreppsbildning i matematik ges. Löwing och Kilborn (2002) anser att lärarutbildningen inte har 
svarat upp mot lärarnas behov av undervisningskunskap i matematik. I dagens skolor ställs stora krav 
på lärare som arbetar med matematikundervisning. Läraren måste själv ha förstått matematikämnes 
karaktär och innehåll, ha goda matematikdidaktiska kunskaper och ha kunskap om hur elever i olika 
åldrar uppfattar matematik i olika situationer. Författarna menar att kunskapssynen i skolan har 
förändrats från postpositivistisk till konstruktivistisk kunskapssyn, samtidigt som en övergång har 
skett från regelstyrd till en mål- och resultatstyrd skola. Det har medfört att den undervisningskunskap 
som ärvts från föregående generationer håller på att förloras. Detta har varit en bidragande orsak till att 
fler lärare övergår till att passivt handleda sina elever. Eleverna förväntas konstruera kunskaper på 
egen hand med hjälp av läromedlen. Lärarutbildningen har inte svarat upp mot lärarnas behov av 
undervisningskunskap i matematik.  Det ställs stora krav på lärare som arbetar med 
matematikundervisning i våra skolor. I Adler och Adler (2006) förespråkas mer klara mål och att både 
elever och lärarstuderande behöver få ta del av erfarenheter och inte alltid söka sin egen kunskap. 
Undervisning på baskunskapsnivå måste vara väldigt konkret. De anser att det är otydliga mål i 
matematik i läroplanen. Förutsättningen för att lärarna ska kunna individualisera är att de har goda 
kunskaper om elevens förkunskaper. Genom diagnostiska tester samt intervjuer kan man få djupare 
information om elevens förkunskaper enligt Adler och Adler (2006).  

 

Ahlbergs (1995) uppfattning är att lärarna ofta har en begränsad tid till att hjälpa eleverna under 
matematiklektionerna. Detta leder till att läraren ställer korta frågor som eleven sen besvarar med korta 
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svar. Hon kallar det för att eleven blir ”lotsad”. Detta leder till att eleven egentligen inte förstått vad 
den gjort för att lösa problemet, men ändå kommit fram till svaret. Hade eleven i stället själv fått ställa 
frågorna hade det gett utrymme och tid till egen reflektion och analysering av problemet vilket hade 
inneburit att eleven hade fått ökad kunskap och tilltro till sitt lärande. Hon menar att uppgivenheten 
och rädslan till matematiken kan grundläggas redan på lågstadiet. Enligt Malmer (2002) sker både en 
för stor och för tidig utslagning i matematik. Orsakerna till det är enligt författaren att eleverna inte får 
den tid och stöd som de behöver för att befästa de grundläggande begreppen i matematik.  

 

3.5.2 Arbetssätt som förespråkas 

Ahlberg (1995), Löwing och Kilborn (2002) menar att matematiken finns kring eleverna i vardagen 
och att detta borde bättre utnyttjas i undervisningen, så att matematiken bygger på något som redan är 
väl förankrat hos eleverna. Används detta arbetssätt blir skillnaden mellan barns matematik och 
skolans inte för komplicerad och vinsten blir att fler elever förstår och slipper misslyckas. Enligt 
Ahlberg (1995) bör eleverna i större utsträckning ägna tiden åt att arbeta med problemlösande 
aktiviteter så att man kan ta tillvara, utveckla och bygga på den förförståelse av matematik som eleven 
redan har. Lundberg och Sterner (2002) poängterar vikten av tydlighet, struktur, kommunikation och 
samband samt att ny kunskap relateras till tidigare erfarenheter. Adler och Adler (2006) anser att 
mångfald i pedagogik och förhållningssätt oftast är nyckeln till framgång vid olika dysfunktioner.   

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att för att undvika lotsning av eleverna bör läraren beakta 
kommunikationen i klassrummet, som kan ske på en rad olika nivåer. 

• • Kommunikation mellan elev och lärare.   
• • Kommunikation mellan elev och läromedel, vilket förutsätter att eleven har utvecklat en viss 

läsförståelse och har förkunskaper nog att följa med i texten. 
• • Kommunikation mellan två eller flera elever.    
• • Kommunikation mellan barn och förälder vid läxläsning.    
• • Den inre kommunikationen, vilken eleven för med sig själv för att bearbeta den information som 

ges.  
 

För att uppnå dessa punkter menar författarna att elever och lärare måste behärska de olika 
kommunikationsformerna. Genom att sitta och räkna tyst i matematikboken kommer inte eleven att nå 
dessa punkter. Det kan endast ske genom kommunikation med lärare och klasskamrater. Malmer 
(2002) poängterar vikten av att utgå ifrån barnets erfarenhet. Eleverna måste få reflektera och 
diskutera och genom det utveckla språket. Grundtanken är att låta eleverna arbeta i en laborativ och 
undersökande miljö i sin egen takt. Malmer belyser språkets stora betydelse såväl för utvecklingen av 
det logiska tänkandet som för begreppsbildningen i matematik. Taflin (2007) påvisar att eleverna har 
lättare att lära sig av sina klasskamrater än av läraren. Matematiska problem måste bearbetas, väljas 
och formuleras på ett genomtänkt sätt för att fungera i klassrumssituationer. Det är betydelsefullt för 
läraren att känna till hur eleverna föredrar att lära sig och deras förkunskaper. Eftersom läraren måste 
ge eleverna problem som är anpassade efter deras tänkande och kunskaper. Det är betydelsefullt att 
planera så att eleven får tilltro till sin egen förmåga och utvecklar en matematisk kompetens. Lundberg 
och Sterner (2002) förespråkar också laborativa arbetssätt och vikten av kommunikation. De 
matematiska begreppen måste lyftas fram och tydliggöras. Ett multisensoriskt lärande där man bygger 
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på elevens starka sidor betonas. Enligt Löwing och Kilborn (2002) bör undervisningen vara konkret, 
de belyser också att det är viktigt att pedagogen klargör målen med problemlösandet. De förespråkar 
ett ökat samarbete mellan olika ämneslärare för att integrera matematiken i andra ämnen. Ahlberg 
(1995) menar att elevens känslomässiga inställning till matematik har betydelse för hur de lär sig och 
kan använda sina kunskaper. Angeläget är att läraren bedriver en varierande undervisning och med 
tanke på att matematik är ett kommunikativt ämne borde det vara naturligt att eleverna får diskutera 
och argumentera under lektionerna. 

 

Ljungblad (2003) anser att det är mycket betydelsefullt att ge rätt stöd och den hjälp som passar just 
det barnets behov. Eleven måste få utvecklas på ett positivt sätt och hjälpen måste ges så tidigt som 
möjligt, för att undvika år av misslyckanden och sekundära problem. Det finns stöd i hennes 
ståndpunkt i avhandlingen, Learning Disabilities Research & Practice, (Mazzocco, Richard & 
Thompson, 2005)5. Denna studie pekar på att man redan i förskolan kan upptäcka och förebygga 
matematiksvårigheter. Studien visar att screening är möjlig redan i förskolan, här förespråkas en 
mycket tidig stödinsats. Ljungblad (2003) betonar betydelsen av en gemensam syn genom hela 
skolorganisationen, från skolpolitiker och till dem som arbetar med eleverna. Grundidén som ska 
genomsyra allt är enligt Lundberg och Sterner (2002) att elevernas självförtroende och tillit till den 
egna förmågan utvecklas positivt. Ljungblad (2003) anser att synen på att eleven själv är bärande av 
problemet bör undvikas. Hon förespråkar att man vid kartläggningar ska börja med att titta på 
organisation- och gruppnivå. Ahlberg (1995) anser att ett individfokuserat synsätt kan leda till att 
problem som borde härledas till organisations- eller gruppnivå förläggs hos enskilda elever. 

 

3.6 Sammanfattning 
I denna litteraturgenomgång med fokus på matematiksvårigheter är vissa teman återkommande. Det 
framgår att lärarens roll, kompetens, kommunikationen, motivationen och vardagsförankringar är 
återkommande betydelsefulla faktorer för en framgångsrik matematikundervisning. Lundberg och 
Sterner (2002) samt Löwing och Kilborn (2002) förespråkar ett laborativt och konkret arbetssätt och 
poängterar betydelsen av kommunikation. Deras uppfattningar finner stöd hos både Piaget och 
Vygotskij. Enligt Piaget ser barnet först det konkreta, för att sen kunna tänka i det abstrakta. Vygotskij 
betonar kommunikationen och samspelets stora betydelse för en intellektuell utveckling. Ett annat 
genomgående tema, som går som en röd tråd genom litteraturen, är tidens betydelse för att lyckas i 
matematikämnet. Sjöberg (2006) menar i sin avhandling att man först bör studera hur lång tid eleven 
arbetar effektivt med matematik, innan man funderar på andra orsaker till problem med ämnet. 
Ahlberg (1995) belyser också tidens betydelse, men menar att lärarna ofta har en begränsad tid. Det 
resulterar i att eleven blir ”lotsad” och därmed inte får den egentliga förståelsen. Malmer betonar 
också tiden, hon poängterar att eleven måste få den tid och hjälp som de behöver. Det är också 
betydelsefullt att hjälpen sätts in tidigt för att undvika utslagning redan på lågstadiet. Enligt Lundberg 
                                                      
5 http://www04.sub.su.se:2070/ehost/pdf?vid=2&hid=120&sid=5073191c-262f-
49c0-9b22-f519bdd9dbdd%40sessionmgr107 
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och Sterner (2002) samt Ahlberg (1995) är elevens känslomässiga inställning till matematik mycket 
betydelsefull. De betonar att tilliten till den egna förmågan och ett bra självförtroende är av stor 
betydelse för att lyckas inom matematikämnet.  

 

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) står både Piaget och Vygotskij för den konstruktionistiska synen 
på inlärning och utveckling. Enligt detta synsätt kan kunskap inte förmedlas utan att var och en ses 
som sin egen resurs i lärandet. De anser att eleverna själva konstruerar sin kunskap. Vygotskijs teori 
om hur viktigt det sociokulturella samspelet är stämmer väl överens med den nuvarande läroplanen. 
Löwing och Kilborn (2002) och flera av pedagogerna är ense om att matematik ska vara en del av 
elevernas vardag. Genom att ta till vara på elevernas förkunskaper, blir steget mellan skolans 
matematik och vardagens matematik inte så stort. Den sociologiska och den didaktiska tolkningen av 
elever i matematiksvårigheter representeras framför allt av Malmer (2002), Sjöberg (2006), Ahlberg 
(1995) och Ljungblad (2003). Ett mer kategoriskt synsätt ligger bakom den medicinska/neurologiska 
och psykologiska tolkningen av elever i matematiksvårigheter, dessa tankar återfinns hos Adler 
(2007). Vid genomgången av litteraturen framgår det att författarna har olika perspektiv. Det resulterar 
i delade meningar både om hur matematiksvårigheter benämns och även till orsakerna bakom 
svårigheterna.  

  

4. Metod 

Undersökningen i denna studie genomfördes med hjälp av enkäter och i detta avsnitt motiveras valet 
av metod, urvalsgrupp, bortfall, bearbetning hur undersökningen genomförts samt etiska 
ställningstaganden. 

4.1 En enkätstudie 
I litteraturen beskrivs olika sätt hur man kan studera verkligheten. Att undersöka hur det ser ut i 
verkligheten är vad vetenskapen går ut på enligt Thuren (2007). Man kan använda observationer, 
intervjuer och enkäter. I metodlitteraturen beskrivs intervju som den kvalitativa metoden och enkät 
som den kvantitativa metoden (Bryman 2002; Befring, 1994;  Patel och Davidsson, 1994). Enligt 
Befring (1994) är enkäter egentligen specialfall av intervjumetoden, där ett standardiserat 
frågeformulär presenteras för och besvaras av många personer samtidigt. Enkäter kräver dock mer 
struktur både i svarsalternativ och i uppbyggnad av frågor (Befring 1994). Bryman (2002) anser att i 
den samhällsvetenskapliga forskningen används den strukturerande observationsmetoden inte 
tillräckligt ofta. Vid studier av tämligen begränsade former av beteende, till exempel rastbeteende är 
strukturerande observationer en metod som är passande. Observationer och enkäter kan kombineras. I 
en enkätstudie kan man få information om människors attityder samt hur de beskriver sitt eget 
beteende. I en observation kan man studera beteendet direkt hur det förhåller sig i vissa situationer.    
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Målsättningen i denna studie är att få information från en relativt stor grupp av lärare, därför blev valet 
att göra en enkätstudie för att samla in primärdata som bildar underlaget för undersökningen. Enligt 
Befring (2006) är enkätmetoden lämplig att använda sig av vid insamling av massdata, det vill säga 
information från en stor skara individer. Skillnaden mellan enkäter och strukturerade intervjuer skiljer 
sig inte speciellt åt inom samhällsforskningen. Bryman (2002) anser att skillnaden är att det inte finns 
någon intervjuare närvarande vid en enkätundersökning utan att det är respondenterna som själva får 
läsa och besvara frågorna. Enligt Patel och Davidsson (1994) har enkäter en hög standardisering 
genom att frågorna är ställda lika och samma ordningsföljd till alla de personer som ska svara på dem.  
Trost (2007) skriver att det är svårt att få en hög grad av standardisering när det gäller svarssituationen 
eftersom man aldrig kan styra hur en person mår eller tänker vid den aktuella tidpunkten. En fördel 
med att använda sig av intervjuer är att det kan ställas uppföljnings- och sonderingsfrågor som ger 
möjlighet för respondenten att fördjupa sina svar. Detta är inte möjligt vid en enkätstudie (Bryman, 
2002). 

 

En enkät med öppna frågor har en låg grad av strukturering eftersom svarsalternativen varierar från 
individ till individ. Enkäten i denna studie innehåller frågor med hög andel struktur, men det är även 
lagt ett utrymme för kommentarer för att komma åt respondenternas empiriska kunskap. I enkätstudien 
är ett antal frågor uppskattningsfrågor där respondenterna har fått läsa några påståenden och sedan 
svara på en fallande skala där ett är högst. Enkäten avslutas med två öppna frågor. Att inte använda allt 
för många öppna frågor är ett medvetet val eftersom respondenterna inte ska känna sig tvungna att 
skriva utförliga kommentarer och därmed låta bli att svara på enkäten.   

 

Enkätfrågorna (bilaga 1), utgår från frågeställningarna. Enkäten inleds med sakfrågor, som behandlar 
faktiska förhållanden (Trost, 2007). De sakfrågor som har använts berör lärarens utbildning, 
behörighet i matematik för den årskurs som respondenten undervisar i.  

Utöver sakfrågorna innehåller enkäten 20 frågor knutna till studiens frågeställningar. Fråga 1 och 2 är 
knutna till frågeställningen: Lärarens uppfattning om behovet av matematikutbildning för att arbeta 
med elever i matematiksvårigheter. Fråga 3-6, 8-9, 11-13 och 19 är knutna till frågeställningen: Hur 
lärare arbetar med elever som är i matematiksvårigheter. Fråga 4, 7, 10-11, 14-20 är knutna till 
frågeställningen: Vad lärare anser är hinder respektive förutsättningar för att elever ska nå kursplanens 
uppnående mål i årskurs 5. Till varje enkätfråga förutom till frågorna 11-12, 17-18, finns utrymme för 
egna kommentarer vilket har valts för att respondent ska få möjlighet att förtydliga sitt svar.  

   

För att väcka respondenternas intresse och förklara anledningen till enkäten har vi sänt ett missivbrev 
(bilaga 2), som innehöll en presentation av oss, uppsatsens syfte, frivillighet till deltagande och 
information om hur konfidentialiteten behandlas i uppsatsen. Avsikten var att etablera en 
känslomässig kontakt med respondenten. Förhoppningsvis ska dessa relationer ge en större 
svarsprocent (Trost, 2007). I enkäten till respondenterna bifogades en ”chokladbit”. Enligt Bryman 
(2002) ökar svarsfrekvensen om man till exempel skickar med en lott till dem som ska hjälpa till med 
utdelningen och insamlandet av enkäterna.  
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4.2 Pilotstudie 
För att prova våra enkäter delade vi ut formulären till fem lärare på olika skolor som vi kommit i 
kontakt med under vår yrkesutövning. Bryman (2002) skriver att det är speciellt angeläget att göra en 
pilotstudie när man använder sig av enkäter, eftersom det inte finns någon intervjuare som kan vara 
behjälplig när enkäterna skrivs. Efter deras kommentarer ändrade vi layout på enkäten samt 
förtydligade och lade till svarsalternativ. Bryman (2002) tar upp vikten av att ha tydliga instruktioner 
och en tilltalande layout för att minska bortfallet. 

 

4.3 Urval  
 Enkätundersökningen har gått ut till lärare i årskurs 1-5 på fyra kommunala grundskolor (skola A-D) 
samt en friskola (skola E). Två av skolorna ligger i en medelstor stad, de andra två ligger i ett samhälle 
i samma kommun. En av de kommunala skolorna (skola D) ligger i en angränsande kommun, i en 
förort till en medelstor stad. Två av de kommunala skolorna (skola A och B) har en hög andel elever 
med utländsk bakgrund. Upptagningsområdet för dessa skolor präglas av familjer med utländsk 
bakgrund. På samtliga skolor finns en kontaktperson som vidarebefordrar enkäterna till lärarna i 
årskurs 1-5 samt samlar in enkäterna. Dessa relationer ska förhoppningsvis öka svarsfrekvensen och 
ge ett mer omfattande gensvar. På de skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund delades 
det ut 24 enkäter. På övriga skolor delades det ut 40 enkäter. Sammanlagt delades det ut 64 enkäter, av 
dessa besvarades 35. 

 

4.4 Genomförande 
Telefonkontakt togs med rektorerna på skolorna för att få deras samtycke till enkätstudien. Enkäterna 
lämnades och hämtades personligen av oss hos kontaktpersonerna på skolorna. Med enkäterna 
skickade vi med ett missivbrev där vi förklarade vårt syfte med enkätundersökningen och informerade 
om att deltagandet var frivilligt och att ingen information skulle kunna härledas till skola eller person.  

 

4.5 Bortfall 
Enligt Trost (2007) bör svarsfrekvensen ligga mellan 50 och 75 procent. Eftersom denna enkät riktas 
sig enbart till lärare kan svarsfrekvensen bli något högre än vid en postenkät (Bryman, 2002). 
Svarsfrekvensen i denna studie är 55 procent. En bidragande orsak att bortfallet blev så stort är att 
kontaktpersonen på friskolan (skola E), glömde att dela ut samtliga enkäter till respondenterna, trots 
att påminnelse skedde en vecka innan insamlandet skulle ske. Andra anledningar till bortfallet kan 
vara den tidsbrist som råder i skolan och en ”enkät-trötthet” som flera av lärarna uttryckte. 
Svarsfrekvensen skiljer sig åt på de olika skolorna. På skola A inkom 6 av 12 enkäter (50 procent), 
skola B inkom 7 av 12 enkäter  
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(58 procent), skola C inkom 12 av 17 enkäter (71 procent), skola D inkom10 av 10 enkäter (100 
procent) och skola E inkom 0 av 13 enkäter (0 procent). I resultatsammanställningen är det ett internt 
bortfall då respondenterna inte svarat enligt instruktionerna till frågorna och svaren inte gick att 
bedöma. En bidragande orsak till det kan vara att vissa av enkätsvaren var i fallande skala samt att de 
hade väl många svarsalternativ. 

 

4.6 Bearbetning 
När det insamlade kvantitativa materialet är osorterat och obearbetat kallas det för rådata. Rådata 
samlas och ordnas sedan i frekvenstabeller där antalet svar delas upp i antalet svarsalternativ på 
respektive fråga. I enkätens frågor där det endast finns ett svarsalternativ befinner sig på en 
nominalskala där mätvärdena indelas i kategorier. Variablerna i frågorna med fallande svarsalternativ 
har skalnivån ordinalskala, det vill säga att mätvärderna ger en rangordning. Samtliga variablers 
egenskaper är att de är diskreta på så sätt att de endast antar ett visst värde (Patel & Davidson 1994). 
Vid bearbetning av det insamlade materialet sorterades först enkätsvaren från respektive skola var för 
sig. Efter detta sorterades svaren utifrån behörig och obehörig lärare. Till sist sattes alla svar samman 
och resultatet redovisas i stapeldiagram, detta för att tydligare visa på resultatet. Eftersom variablerna 
är diskreta passar de bra att redovisa i stapeldiagram (Patel & Davidson 1994). De öppna frågorna är 
tematiserade utifrån respondenternas svar. Svaren på frågorna 4, 11, 17 och 19 -20 stämmer överens 
med två av frågeställningarna, de redovisas endast under en av frågeställningarna.  

 

4.7 Etiska aspekter 
I Vetenskapsrådets (2006)6 forskningsetiska principer finns riktlinjer om vad forskare bör ta hänsyn till 
i sin forskning. Principerna innehåller fyra huvudkrav som bör uppfyllas, dessa krav är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller 
informationskravet ska forskaren informera undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare om syftet med 
forskningen. Detta har således gjorts i denna undersökning, genom missivbrevet som skickades ut 
tillsammans med enkäten. I missivbrevet har även information angivits att alla inkomna svar kommer 
att behandlas anonymt. Syftet med principerna är:  

 

”att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att 

vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” 

(Vetenskapsrådet  2006, s.6).  

 

Vetenskapsrådet menar även att de forskningsetiska principerna kan ses som en vägledning för 
forskaren.  

 

                                                      
6 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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4.8 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att det undersökta materialet är tillförlitligt och inte utsatt för tillfälligheter. 
Situationen ska vara lika för alla de tillfrågade och enkäten ska se lika ut för alla tillfrågade. 
Reliabilitet handlar även om att frågorna/påståendena ska vara standardiserade (Trost 2007). Eftersom 
enkäten är utformad utifrån standardiserade frågor och testad på en pilotstudie ökar det reliabiliteten 
på det insamlade materialet.  

 

Vid konstruktionen av en enkät ska man fundera över dess validitet – kommer enkätfrågorna att mäta 
det tänkta? Validitet menas att det man har som intention att ta reda på också ska prövas att det 
stämmer överens med studiens syfte. Det är med andra ord av stor vikt att frågorna är tydligt 
formulerade så att svaren är på det som ämnas (Trost 2007).  För att öka validiteten testades enkäten 
först på en pilotgrupp och ändringar skedde utifrån gruppens svar vilket gör att validiteten är god. 

5. Resultat 

I denna del av arbetet kommer först resultatet av lärarenkäten att redovisas följt av en sammanfattning. 
Resultaten visar respondenternas förstahands val. Antalet frågor är 20 stycken (se bilaga 1).  I 
enkätundersökningen sändes 64 enkäter ut och det inkom 35. Av de lärare som deltog i 
enkätundersökningen är 24 av 35 behöriga för att undervisa i matematik och 11 av 35 är obehöriga. På 
lågstadiet arbetar 19 av 35 lärare och 16 av 35 lärare på mellanstadiet. I resultatsammanställningen 
förekommer ett internt bortfall, vilket redovisas vid respektive diagram. Bortfallet beror på att 
respondenterna inte har svarat enligt instruktionerna till frågan.  
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5.1 Lärarnas uppfattning om behovet av 
matematikutbildning för att arbeta med elever i 
matematiksvårigheter 
 

Fråga 1. Har skolan erbjudit dig kompetensutbildning inom matematikämnet? 

Diagram 5.1  

  N behörig 24, obehörig 11  
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12

Behörig Obehörig

Ja och jag har deltagit

Ja, men jag har inte deltagit

Nej, men jag skulle gärna gå en
kompetensutbildning
Nej, jag har tillräcklig utbildning

 
Resultaten i diagram 5.1 visar att endast en av de behöriga lärarna anser att utbildningen är tillräcklig. 
I egna kommentarer framkom det att kompetensutbildningen vid något tillfälle erbjudits under lärarnas 
fritid och att ingen kompensationsersättning erbjudits. Som ytterligare skäl till att de inte deltagit på 
kompetensutbildning angavs en allt för hög arbetsbelastning samt prioritering av annan utbildning.  

 

Fråga 2. Har du tillräckliga kunskaper i ämnet matematik för att upptäcka och ge stöd till 
elever i matematiksvårigheter? 

Diagram 5.2 

 N behörig 24, obehörig 11  
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Resultaten i diagram 5.2 visar att majoriteten av de behöriga och de obehöriga lärarna anser att de 
delvis har tillräckliga kunskaper i ämnet för att upptäcka och ge stöd till elever i matematiksvårigheter.   

 

Sammanfattning: Resultaten visar att majoriteten av lärarna anser att de är i behov av 
kompetensutbildning för att arbeta med elever i matematiksvårigheter.   

 

5.2 Hur lärare arbetar med elever som är i 
matematiksvårigheter 
  

Fråga 3: Vem utför kartläggning/utredning av elever i matematiksvårigheter? 

Diagram 5.3 

N behörig 24, obehörig 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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Lärare Specped/lärare Lärare och
specped/lärare

Annan Ingen

Behörig
Obehörig

  
Resultatet visar i diagram 5.3 att på respondenternas skolor är det majoriteten av de behöriga lärarna 
eller de behöriga lärarna tillsammans med speciallärare/specialpedagog som utreder elever i 
matematiksvårigheter. Under de egna kommentarerna framkommer det att lärarna som utreder själva 
saknar speciallärare/specialpedagog på skolan. 
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Fråga 4. Anser du att undervisningsminuterna per vecka är tillräckliga i ämnet matematik för 
att eleverna ska nå Kursplanens uppnående mål i åk 5? 

Diagram 5.4 

 N behöriga 24, obehöriga 10 
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Ja Nej, behöver öka
10-30 min

Nej, behöver ökas
30-60m/v

Nej, behövar ökas
mer än 60m/v

Behörig

Obehörig

 
Resultatet i diagram 5.4 visar att majoriteten av de obehöriga lärarna anser att undervisningsminuterna 
per vecka är tillräckliga, till skillnad mot behöriga lärare där majoriteten anser att tiden bör utökas. 
Under de egna kommentarerna går det att utläsa att både behöriga och obehöriga lärare önskar dock 
mer tid för att kunna individanpassa undervisningen. (Ett internt bortfall förekommer då enbart 10 av 
11 obehöriga lärare svarat enligt instruktionerna till frågan) .  

 

Fråga 5. När anser Du att det är mest relevant med stöd i matematiken? 

Diagram5.5 

N behöriga 24, obehöriga 9 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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I åk 1 I åk 2 I åk 3 I åk 4 I åk 5

Behöriga 
Obehörig

 
I diagram 5.5 visas att majoriteten av de obehöriga anser att stödet i matematiken är mest relevant i 
årskurs 1. Av de behöriga lärarna anser majoriteten att stödet bör sättas in i årskurs 1 och/eller i 
årskurs 2. Under de egna kommentarerna framkommer det att både de behöriga och obehöriga lärarna 
anser att tidiga insatser är viktiga. (Ett internt bortfall förekommer då enbart 9 av 11 obehöriga lärare 
svarat enligt instruktionerna till frågan) . 
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Fråga 6. Hur hjälper Du oftast en elev som har svårigheter med en matematikuppgift? 

Diagram 5.6 

 N behöriga 24, obehöriga 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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Dialog, undviker MA
begrepp

Dialog med MA
begrepp

Dialog med lotsning Eget förslag

Behörig
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Cirka hälften av de obehöriga lärarna hjälper elever genom att undvika att använda matematiska 
begrepp, till skillnad mot behöriga lärare där majoriteten har en dialog med de matematiska begreppen 
(diagram 5.6). Lärarnas egna förslag är att använda laborativt material med konkreta hjälpmedel. 

 

Fråga 8. I vilken utsträckning relaterar Du till elevernas vardag i Din matematikundervisning? 
 
I enkätsvaren går det att utläsa att det är relativt lika mellan obehöriga och behöriga lärare, där båda 

grupperna använder elevens vardag i matematikundervisningen. De behöriga och obehöriga lärarna 

anser att matematik går bra att relatera till vardagen och att de gör det så ofta tillfälle ges. 

 

Fråga 9. Hur ofta diskuterar eleverna matematik i par/grupp? 

Diagram 5.7 

 N behöriga 24, obehöriga 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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I diagram 5.7 framgår det att majoriteten av de behöriga lärarna har par/gruppdiskussioner varje vecka. 
I de egna kommentarerna skriver lärarna att de borde använda par/gruppdiskussioner oftare. 
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Fråga 11. Hur utformar skolan stöd för elever i matematiksvårigheter? 

 

Diagram 5.8 

 N behörig 23, obehörig 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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 Behörig Obehörig

Stöd i klassrum

Stöd i klassrum och
mindre grupp
Stöd i klassrum och indiv
hos specped/lärare
Stöd hos specped/lärare

Det finns inget specifikt
stöd
Läraren får handledning av
specped/lärare
Annat sätt

 
I diagram 5.8 visar enkätsvaren att de obehöriga lärarna har mer stöd hos specialpedagog/lärare än de 
behöriga lärarna. (Ett internt bortfall förekommer då enbart 23 av 24 behöriga lärare svarat enligt 
instruktionerna till frågan) . 

 

Fråga 12. Vilka hjälpmedel/material använder du dig av för att hjälpa elever i 
matematiksvårigheter?  

Diagram 5.9 

N behörig 23, obehörig 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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pedagog
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I diagram 5.9 går det att utläsa att de behöriga lärarna använde sig mest av laborativt material. För de 
obehöriga var anpassat undervisningsmaterial det vanligaste alternativet. Ingen av de obehöriga och 
två av de behöriga lärarna använder sig i förstahand av extra genomgångar för att hjälpa elever i 
matematiksvårigheter. Pedagogiska dataprogram används inte av vare sig behöriga eller obehöriga 
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lärare som förstahands alternativ. (Ett internt bortfall förekommer då enbart 23 av 24 behöriga lärare 
svarat enligt instruktionerna till frågan).   

 

Fråga 13. Hur ofta arbetar eleven med problemlösning? 

I enkätsvaren går det att utläsa att majoriteten av de behöriga lärarna anger att de arbetar med 
problemlösning varje vecka. De obehöriga lärarna anger att de i lägre utsträckning arbetar regelbundet 
med problemlösning varje vecka. 

 

Sammanfattning: 

När det gäller kartläggningar/utredningar framkom det att de behöriga och obehöriga lärarna saknar 
speciallärare/specialpedagog som utreder elever i matematiksvårigheter. Både de behöriga och 
obehöriga lärarna anser att det är betydelsefullt att stödet ges så tidigt som möjligt. De behöriga lärarna 
använder i större utsträckning matematiska begrepp i dialogen med eleverna. Både behöriga och 
obehöriga lärare relaterar till elevernas vardag i sin matematikundervisning varje vecka. I de egna 
kommentarerna skriver lärarna oavsett behörighet att de oftare borde använda sig av 
par/gruppdiskussioner. De obehöriga lärarna anger oftare än behöriga lärare att elever i 
matematiksvårigheter får stöd hos specialpedagog/lärare. För att hjälpa elever i matematiksvårigheter 
använder behöriga lärare sig av laborativt material i större utsträckning än de obehöriga lärarna. 
Majoriteten av de behöriga lärarna arbetar med problemlösning varje vecka. 

 

5.3 Vad lärare anser är hinder respektive 
förutsättningar för att elever ska nå kursplanens 
uppnåendemål i årskurs 5 
 

Fråga 7. Vilka orsaker finns det till att elever är i matematiksvårigheter? 

Diagram5.10 

  N behöriga 19, obehöriga 10 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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Annat
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I diagrammet 5.10 framgår det att de behöriga och obehöriga lärarna anger koncentration samt läs- och 

skrivsvårigheter som främsta orsaker till att eleven är i matematiksvårigheter. I kommentarerna 

framkommer det att brister i det logiska tänkandet hos vissa elever anges som orsak till 

matematiksvårigheter. Respondenterna ansåg att det var svårt att rangordna dessa orsaker, eftersom det 

är mycket individuellt vad orsaken är till matematiksvårigheter. (Ett internt bortfall förekommer då 

enbart 10 av 11 obehöriga lärare samt 19 av 24 behöriga lärare svarat enligt instruktionerna till frågan)  

 

Fråga 10. Känner Du till några bra arbetssätt som man kan använda sig av för elever i 
matematiksvårigheter? 

Diagram 5.11 

N behörig 24, obehörig 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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mig

Behörig
Obehörig

 
I diagram 5.11 visar svaren att de flesta behöriga och obehöriga lärare känner till flera arbetssätt som 
man kan använda sig av för elever i matematiksvårigheter. I de behöriga och obehöriga lärarnas 
kommentarer framgår det att laborativt arbete är det som förespråkas.  
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Fråga 14. Om Du får möjlighet att organisera matematikämnet, vad anser Du skulle bidra till en 
höjd måluppfyllelse? 

Diagram 5.12 

 N behörig 23, obehörig 11  (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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Grupparbete

Halvklass
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Enskilt arbete med
specped/lärare
Annat

 
I diagram 5.12 går det att utläsa att de behöriga lärarna förespråkar undervisning i halvklass samt 
laborativt arbete. De obehöriga lärarna förespråkar laborativt arbete. Endast en av de behöriga och 
ingen av de obehöriga lärarna förespråkar arbete i par. Ingen av respondenterna förordar grupparbete. 
(Ett internt bortfall förekommer då enbart 23 av 24 obehöriga lärare svarat enligt instruktionerna till 
frågan) . 

 

Fråga 15. Främjar skolans organisation matematikundervisningen för elever i 
matematiksvårigheter? 

Diagram 5.13 

 N behörig 24, obehörig 11 
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I diagrammet 5.13 framgår det att majoriteten av de behöriga och obehöriga lärarna anser att skolans 
organisation endast delvis eller absolut inte främjar matematikundervisningen för elever i 
matematiksvårigheter. I lärarnas kommentarer utläses att de behöriga och obehöriga lärarna saknar 
specialpedagogiska kunskaper. 
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Fråga 16: Vilka av dessa organisatoriska exempel anser du gynnar utvecklingen för elever i 
matematiksvårigheter? 

Diagram 5.14 

 N behörig 24, obehörig 10  (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 
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Resurs i klassen av
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En liten grupp hos
specped/lärare
Enskild tid för eleven hos
specped/lärare

 
I diagram 5.14 visas att både de obehöriga lärarna och de behöriga anser att undervisning i helklass 
inte gynnar utvecklingen för elever i matematiksvårigheter. De behöriga och obehöriga lärarna anser 
att enskild tid för elev hos specialpedagog/lärare är gynnsamt. I kommentarerna belyser några av de 
behöriga lärarna risken för stigmatisering när det gäller enskild tid för eleven hos 
specialpedagog/lärare. (Ett internt bortfall förekommer då enbart 10 av 11 behöriga lärare svarat enligt 
instruktionerna till frågan).   

 

Fråga 17: Vad anser lärare är hinder respektive förutsättningar för att elever ska nå 
Kursplanens uppnåendemål i årskurs 5? 

I enkätsvaren angav respondenterna många olika hinder för elever att nå målen. Hindren fanns enligt 
svaren både på gruppnivå och organisationsnivå. Omvänt blir dessa hinder till förutsättningar för att 
eleverna ska lyckas att nå målen. Att undanröja hindren blir då en pedagogisk inspiration för att skapa 
goda förutsättningar i klassrummet. Detta överensstämmer även på individnivå under rubriken lärare. 

 

Organisationsnivå 

Svaren i enkäterna varierar med allt ifrån att det inte finns några organisatoriska problem till att 
organisationen inte tar hänsyn till elevens skolmognad utan bara till ålder. I svaren är det ingen 
skillnad mellan behöriga lärare och obehöriga. Det går däremot att skönja teman i svaren.  

• Ekonomi 
• Tillgång till specialpedagogiska resurser 
• Stora klasser 
• Lokaler 

 

Gruppnivå 

Det framkommer fyra större teman i svaren. Det finns ingen markant skillnad mellan behöriga och 
obehöriga lärare. Tiden och ekonomin är en stor del av de hinder som lärarna ser i sin vardag.  
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• Tiden för enskild elev  
• För stora klasser 
• Stor kunskapsspridning i klassen 
• Ekonomin
 

 

Individnivå 

I den här frågan delas lärarnas svar upp i två perspektiv lärare och elev.  

Lärare: 

• Tid för enskild elev 
• Eleverna ligger på olika nivåer 
• Stora klasser 
• Tid för enskilt arbete - planeringstid för läraren 
• Få resurser 
• Vill vidareutbilda mig  
 

Elever:  

• Förmåga 
• Viljan att ta emot hjälp 
• Låg självkänsla 
• Koncentrationsförmåga 
• Dåligt arbetsminne 
• Eleverna på olika nivåer 
• Språket 
• Låg motivation 
• Logiskt tänkande 
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Fråga 18. Vilka faktorer anser Du gör att en elev är i matematiksvårigheter? 

Diagram 5.15 

 N behöriga 20, obehöriga 11 (I diagrammet redovisas respondenternas förstahands 
val). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Behörig Obehörig

Låg självkänsla
Svagt begåvad
Låg motivation
Pedagogiken
För  lite effektiv arbetstid
Gruppens storlek
Arbetsmiljön
Annat

 
I diagram 5.15 visas att de behöriga lärarna anger låg självkänsla och svag begåvning som faktorer till 
att elever är i matematiksvårigheter. De obehöriga lärarna anger framförallt svag begåvning som 
bidragande faktor till att eleven är i matematiksvårigheter. (Ett internt bortfall förekommer då enbart 
20 av 24 behöriga lärare svarat enligt instruktionerna till frågan).   

 

Fråga 19. Vad anser du har störst betydelse i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

Nedan ses ett urval av de svar som kommer från lärarna. I denna fråga finns inga märkbara skillnader 
mellan obehöriga och behöriga. Två faktorer som återkom ofta var tidsfaktorn och klasstorlekarna. Här 
ser vi en relativt stor spridning på förklaringar på hur elever kan hjälpas ur matematiksvårigheter. 
Relationen till eleven får stort utrymme samtidigt som pedagogik också förekommer i olika former i 
många svar: 

•  
• Tid   
• Stärka elevens självkänsla 
• Arbetslaget  
• Samarbetet med föräldrar 
• Kartläggning 
• Mindre klasser 
• Prata matte 
• Arbeta laborativt 
• Tillgång till specialpedagog/lärare   

• Öka motivationen hos eleven 
• Lära ut strategier för att handskas med, komma 

förbi svårigheterna 
• Använda sig av matematiska begrepp i alla 

ämnen 
• Goda relationer mellan elev och pedagog 
• Bekräfta eleven 
• Nivåanpassat material 

• Lust - det ska vara kul med matematik
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Fråga 20. Hur vill du beskriva matematiksvårigheter som du möter hos eleven? 

Här nedan ses ett urval av de svar som kommer från lärarna. I denna fråga finns inga märkbara 
skillnader mellan obehöriga och behöriga. Lärarna uttryckte följande som svårigheter:  

•    Abstrakt tänkande   
• Koncentration 
• Språksvårigheter 
• Låg självkänsla 
• Kort arbetsminne 
• Motoriska svårigheter 
• Läsförståelse 
• Läs och skrivsvårigheter 

• Svagt begåvade 
• Eleverna vet inte vad de ska ha matematik 

till 
• Dåliga grunder 
• Neurologiska funktionshinder 
• Långsam inlärning (arbetar bäst med en 

kamrat). 

 

Sammanfattning: Orsaker till matematiksvårigheter är enligt båda lärargrupperna framför allt 
koncentrationen samt läs- och skrivsvårigheter. För att nå en höjd måluppfyllelse förespråkar de 
behöriga lärarna halvklassundervisning. Både behöriga och obehöriga lärare anser att laborativt arbete 
skulle bidra till en höjd måluppfyllelse i årskurs 5. 

Lärargrupperna är eniga om att skolans organisation inte främjar undervisningen för elever i 
matematiksvårigheter. De behöriga och obehöriga är eniga om att helklass inte gynnar utvecklingen 
för elever i matematiksvårigheter. De obehöriga lärarna rekommenderar enskild tid hos 
specialpedagog/lärare. Behöriga lärare belyser i egna kommentarer däremot risker för stigmatisering. 
Båda lärargrupperna menar att ekonomin och tiden är faktorer på organisationsnivå som påverkar 
förutsättningarna att eleverna ska nå kursplanernas uppnåendemål i årskurs 5. 

 

Orsaker som de behöriga lärarna anser gör att en elev är i matematiksvårigheter är främst svag 
begåvning och låg självkänsla. Obehöriga lärare anger svag begåvning som orsak till svårigheter i 
matematik. 

 

På frågan om vad som har störst betydelse i arbetet med elever i matematiksvårigheter finns inga 
märkbara skillnader mellan behöriga och obehöriga lärare. Två faktorer som återkommer frekvent var 
tidsbristen samt klasstorlekarna. När lärarna beskriver matematiksvårigheter som de uppmärksammar 
hos eleverna anges speciellt koncentration, språksvårigheter, abstrakt tänkande och läs- och 
skrivsvårigheter.  
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6. Diskussion 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare arbetar med elever i matematiksvårigheter i årskurs 
1-5 i relation till lärarens utbildningsbakgrund samt belysa lärarens uppfattningar om framgångsrik 
undervisning för elever i matematiksvårigheter. Denna studie med utgångspunkt i enkäter och 
litteratur har berikat oss med nya insikter och fördjupade kunskaper om hur lärare arbetar med elever i 
matematiksvårigheter.  

 

6.1 Lärarnas uppfattning om behovet av matematikutbildning för att arbeta med elever i 
matematiksvårighet 

I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framgår det att skolan har ett ansvar för de elever som av 
olika orsaker har svårigheter att nå målen. I enkätstudien uttrycker majoriteten av de behöriga och 
obehöriga lärarna att de inte har tillräckliga kunskaper för att upptäcka och ge rätt stöd till elever i 
matematiksvårigheter. Detta resultat får stöd av Löwing och Kilborn (2002) som anser att 
lärarutbildningen inte svarat upp mot lärares behov av undervisningskunskap i matematik. Lundberg 
och Sterner (2002) menar att ett kompetensutvecklingsprogram bör tas fram för speciallärare, lärare 
och förskollärare. Respondenterna i studien efterfrågar specialpedagogers/lärares kunskaper i fråga om 
utredningar för elever i matematiksvårigheter. I regeringens förslag till en ny lärarutbildning (SOU 
2008:109)7 framkommer det att ett av de områden som bör stärkas är matematikutvecklingen för 
förskoleklass och årskurs 1-3, samt ämnesdidaktiken för lärare i årskurs 4-6. Dagens skola genomgår 
ständiga förändringar vilket ställer nya krav på kunskaper hos läraren. Därför är det en förutsättning att 
de får tillgång till fortlöpande kompetensutbildning. I litteraturen (SOU 2004:97) framgår det att 
lärarens roll, kompetens och utbildning är mycket betydelsefull för en god matematikundervisning. 
Ansvaret att se till att lärarna får en adekvat utbildning för att undervisa elever bör ligga hos politiker, 
rektorer samt lärarutbildningar. Det framgår i Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006) att 
undervisningen bör anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Utifrån denna studie uppstår 
tankar om att det i dagens elevgrupper finns elever som tidigare inte fanns med i den ordinarie 
undervisningen. Under större delen av 1900-talet var skolan organiserad med normalklasser och 
specialklasser av olika slag.  I dagens organisation ställs det krav på de undervisande lärarna att kunna 
möta alla elevers behov.    

 

                                                      
7 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/67/37/b4b3b355.pdf 
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6.2 Lärares arbete med elever som är i 
matematiksvårigheter 
Malmer (2002) menar att det är betydelsefullt att hjälp sätts in tidigt för att undvika utslagning. Redan 
i förskolan kan man upptäcka och förebygga matematiksvårigheter (Mazzocco, Richard och 
Thompson 2005)8. I enkätundersökningen anser majoriteten av respondenterna att stöd bör sättas in i 
de lägre årskurserna. En reflektion är att pedagogerna måste då ha tillräckliga kunskaper för att tidigt 
upptäcka de elever som är i behov av extra stöd. Detta för att förhindra utslagning, men även så att 
elevernas självkänsla och motivation inte försvinner. Ytterligare en reflektion är att hjälpen kan 
komma att sättas in tidigare framöver, eftersom De Nationella proven ska från och med 2009 
genomföras redan i årskurs 3. Det kan innebära att hjälpen kan komma att sättas in tidigare framöver. 
Även om proven inte är betygsgivande är de indikatorer på hur väl matematikundervisningen fungerar 
på respektive skola. Dessa resultat redovisas på kommunal nivå. Ansvarsfulla och kunniga skolledare 
får på så sätt en indikation om var resurser bör sättas in. 

 

I litteraturen förespråkas kommunikation i matematikundervisningen. Vygotskij anser att barn 
utvecklas i samspel med andra inom ramen för dialogiskt samarbete (Evenshaug & Hallen, 2001). I 
enkätstudien anger respondenterna att eleverna diskuterar matematik i par/grupp varje vecka. Enligt 
Sjöberg (2006) beskriver elever att de har svårt att förstå lärarens förklaringar och därför vänder sig till 
kamraterna för att få hjälp. Även Tafflin (2007) påvisar att eleverna har lättare att lära av kamraterna 
än av läraren. Ingen av respondenterna förespråkar par- eller grupparbeten, däremot önskar man 
undervisning i halvklasser. Man kan anta att då ges möjligheter till kommunikation, där alla elever blir 
involverade och på så sätt får övning. Lundberg och Sterner (2002) menar att de matematiska 
begreppen måste lyftas fram och tydliggöras. I enkätstudien framgår det att de obehöriga lärarna i 
betydligt mindre utsträckning än de behöriga lärarna använder matematiska begrepp i sin 
undervisning. Utifrån denna studie uppstår tankar om att de elever som har bristande kunskaper inom 
de matematiska begreppen kan befaras att få det svårare i sin framtida matematikinlärning. I Statens 
offentliga utredningar (2004:97) framgår det att lärarens utbildning är betydelsefull, vilket synliggörs i 
svaren på denna fråga. 

   

I enkätstudien framkom att pedagogiska dataprogram inte används av vare sig behöriga eller obehöriga 
lärare som förstahands alternativ. En reflektion är att i dagens IT-samhälle har eleverna ofta 
förkunskaper av datoranvändande och är intresserade. För att möta upp till elevens livsvärld och hitta 
motivation kan datorn vara en tillgång och ett komplement i undervisningen. Majoriteten av 
respondenterna i enkätstudien anser att de har kunskaperna om olika slag av hjälpmedel och arbetssätt. 
För att kunna ge eleverna det stöd som de är i behov av anger lärarna att de behöver få möjlighet att 
arbeta i mindre grupper. Lundberg och Sterner (2002) samt Löwing och Kilborn (2002) förespråkar ett 
laborativt arbetssätt och poängterar betydelsen av kommunikation. I enkätstudien framkommer det att 
de behöriga lärarna använder sig av laborativt material i större utsträckning än de obehöriga 
respondenterna. I de egna kommentarerna i enkäten framgår det att lärarna oavsett behörighet anser att 
                                                      
8 http://www04.sub.su.se:2070/ehost/pdf?vid=2&hid=120&sid=5073191c-262f-49c0-9b22-

f519bdd9dbdd%40sessionmgr107 
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par/grupp diskussioner gärna kan användas mer frekvent i undervisningen. Detta stämmer väl överens 
med både Piaget och Vygotskijs konstruktivistiska syn på inlärning. Enligt forskarna konstruerar 
barnet sina kunskaper genom att samspela och var aktiva med sin omgivning. (Evenshaug & Hallen 
2001).  Ahlberg (1995), Löwing och Kilborn (2002) menar att matematiken finns runt eleverna i 
vardagen och detta borde utnyttjas bättre i undervisningen. Enligt enkätundersökningen anser 
majoriteten av respondenterna att de relaterar till vardagen samt arbetar med problemlösning varje 
vecka, vilket överensstämmer med Ahlbergs (1995) tankar. Eleverna bör ägna sig åt problemlösande 
aktiviteter, så att man kan ta till vara, utveckla och bygga på den förförståelse av matematik som 
eleven redan har. 

 

6.3 Lärares uppfattning om 
hinder/förutsättningar för att elever ska nå 
kursplanens uppnåendemål i årskurs 5 
När lärarna beskriver matematiksvårigheter som de uppmärksammar hos eleverna anges 
språksvårigheter, bristande koncentrationsförmåga, svårigheter med abstrakt tänkande och läs- och 
skrivsvårigheter. Elever i läs- och skrivsvårigheter har oftast svårt med symbolhanteringen i 
matematik enligt Lundberg och Sterner (2002). I Mölleheds (2001) avhandling framkom att elevernas 
bristande förmåga att lösa matematiska problem framför allt bottnar i brister i tankeutveckling och 
mognad, eleverna har svårt att förstå och se samband. Enligt Möllehed misslyckades även många 
elever med uppgifterna på grund av deras oförmåga att förstå texten. Vygotskij (Evenshaug & Hallen 
2001) ansåg att de sociokulturella sammanhangen är betydelsefulla för barnens intellektuella 
utveckling. Med detta i åtanke kan inte nog betonas hur betydelsefull skolans arena är. Eleverna måste 
ges förutsättningar till samspel och möjligheter till aktiviteter med sin omgivning.  

   

I enkätundersökningen framkom det att flertalet av de tillfrågade lärarna ansåg att klasstorlek spelar 
roll. De behöriga och obehöriga lärarna är eniga om att ”helklass”  inte gynnar utvecklingen för elever 
i matematiksvårigheter. Flertalet av de behöriga lärarna svarar att det främsta stödet för elever i 
matematiksvårigheter sker i klassrummet. I Sjöbergs (2006) avhandling framkom att eleverna 
upplevde att de inte fick arbetsro på lektionerna och att det var för stora undervisningsgrupper. Man 
kan befara att det resulterar i en sämre kunskapsinlärning. Ordet tid nämns i enkätstudien i stor 
utsträckning på både organisations-, grupp- och individnivå. Tiden framförs som en betydelsefull 
faktor i matematikundervisningen för respondenterna, både som hinder och en förutsättning. Tankar 
som väcks utifrån denna studie är vad som skulle hända om lärarna fick mer tid för 
matematikundervisningen. Sjöberg (2006) kom i sin avhandling fram till att läraren ägnar lika mycket 
tid åt att vara ordningsvakt som pedagog. Utifrån detta kanske det inte är mer tid för undervisning som 
behövs utan möjlighet att använda tiden på rätt sätt. Eleverna behöver arbeta mer fokuserat och så 
även lärarna eftersom det finns annat som tar fokus ifrån själva undervisningsämnet.  Elevunderlaget 
kan vara en tänkbar orsak till att både elever och lärare upplever att grupperna är för stora och därmed 
svåra att koncentrera sig i. Ett större antal av de elever som är i behov av särskilt stöd har tidigare 
ingått i särskilda undervisningsgrupper. Dagens skola förespråkar ett inkluderande arbetssätt för elever 
i behov av särskilt stöd och till stor del har det genomförts i våra skolor. Respondenterna i 
enkätstudien efterfrågade mer tid och halvklassundervisning i matematik. Utifrån denna studie uppstår 
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reflektioner om det kan vara en indikation på att skolorna efter den ökade inkluderingen bör se över 
och förändra organisationen av matematikundervisning. I litteraturen (Ahlberg 1995) påvisas att 
skolans organisation är betydelsefull för matematikundervisningen. Ljungblad (2003) betonar 
betydelsen av en gemensam syn genom hela skolorganisationen, från skolpolitiker och till dem som 
arbetar med eleverna. I enkätstudien anser respondenterna att de inte får det stöd som de behöver i sin 
organisation. Konsekvenserna av det kan bli att eleverna når sämre resultat på grund av att lärarna 
saknar det stöd de behöver. Lärarna uttrycker på olika sätt en otillräcklighet kring att de inte hinner 
möta upp eleverna på individnivå.  

 

Lärarna anser att halvklassundervisning och ett laborativt arbetssätt skulle bidra till en ökad 
måluppfyllelse. Malmer (2002) samt Lundberg och Sterner (2002) förespråkar ett laborativt och 
språkutvecklande arbetssätt, där utrymme ges till reflektioner och diskussioner.   

Ett hinder som de behöriga lärarna belyser i enkätstudien är att svag begåvning och låg självkänsla 
bidrar till att elever är i matematiksvårigheter. De obehöriga lärarna uppger mer frekvent än de 
behöriga att svag begåvning orsakar svårigheter i matematik. Enligt Lundberg och Sterner (2002) är 
grundidén som ska genomsyra allt att elevernas självförtroende och tillit till den egna förmågan måste 
utvecklas positivt. Ljungblad (2003) menar att synen på att eleven själv är bärande av problemet bör 
undvikas. Hon förespråkar att man vid kartläggningar ska börja med att titta på organisation och 
gruppnivå. I litteraturstudien framkom att ett individfokuserat synsätt kan leda till, att problem som 
borde härledas till organisations eller gruppnivå förläggs hos enskilda elever. 

 

Majoriteten av de behöriga och obehöriga lärarna i enkätstudien är eniga om att skolans nuvarande 
organisation inte främjar undervisningen för elever i matematiksvårigheter. De obehöriga lärarna 
förespråkade enskild tid för elev hos specialpedagog/lärare. Samtidigt påvisar de behöriga lärarna 
risker för stigmatisering med detta arbetssätt. Båda lärargrupperna menar att ekonomin och tiden är 
faktorer på organisationsnivå som påverkar förutsättningarna att eleverna ska nå kursplanernas 
uppnåendemål i årskurs 5.  

 

 Motivationen är avgörande för en elevs lärande och utveckling. En av lärarnas mest betydelsefulla 
uppgift måste därför vara att stärka elevens självförtroende i matematik, så att eleven litar på sitt eget 
tänkande. Enligt Lundberg och Sterner (2002) samt Ahlberg (1995) är elevens känslomässiga 
inställning till matematik mycket betydelsefull. I enkätstudien lyfts inte bristen på motivation fram 
som en betydande faktor till att en elev hamnar i matematiksvårigheter. Flera av respondenterna 
beskriver att elevens matematiksvårigheter beror på individuella egenskaper. Det är få som tar upp 
pedagogiken eller sin egen roll i mötet med eleven som en anledning till att problem kan utvecklas. 
Ljungblad (2003) menar att man bör undvika att se eleven som bärare av problemet utan istället vända 
blicken emot på organisations- och gruppnivå.  Adler och Adler (2006) anser att mångfald i pedagogik 
och förhållningssätt oftast är nyckeln till framgång vid olika dysfunktioner. Med detta som grund är 
det problematiskt att se hur respondenterna lägger problemen på andra nivåer än de själva kan påverka 
och förändra.   

  

Ett annat hinder som nämns av respondenterna är att kunskapsnivån skiljer sig mellan eleverna. 
Eftersom kunskapsspridningen är stor mellan eleverna är det svårt att få tid att se varje elevs behov. 
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Ahlberg (2005) menar att läraren har begränsad tid vilket ofta resulterar i att eleven blir lotsad och på 
så sätt inte får en egentlig förståelse. Utifrån kraven på att alla elever ska ingå i den ordinarie 
undervisningen uppstår reflektioner om de verksamma lärarna har de redskap som behövs. Lärarna 
anser att de inte hinner möta eleverna på vars och ens kunskapsnivå, om det beror på elevantalet eller 
sammansättningen av elever är en reflektion som uppkommit under denna studie. Dagens 
politiker/samhälle ställer krav på att alla elever bör inkluderas i klasserna, vilket ska iscensättas av 
lärarna. I våra enkätsvar framkom flera indikationer på att lärarna saknar redskap för att på ett 
tillfredställande sätt kunna tillmötesgå dessa krav. Förändringen i skolan medför att det de 
specialpedagogiska kraven som idag finns på lärarna och skolan har kommit innan lärarna har 
kompetensutbildats. Utifrån denna studie uppstår reflektioner om att situationen borde ha varit det 
motsatta, först en kompetensutbildning av lärarna och sen en omorganisation, där målet är att alla 
elever ska inkluderas i klasserna.  

 

Skolan bör vara en flexibel plats där olika redskap är naturliga helt efter elevens behov. Brist på 
ekonomiska resurserna såg respondenterna som ett stort hinder i sin undervisning. För att kunna 
genomföra inkluderingen fullt ut framkom att behovet av fler pedagoger i klasserna är stort. Det skulle 
ge möjligheter till halvklassundervisning som så starkt efterfrågades i enkäten. Eventuellt kan insikter 
i hur resursfördelningen förändrats över tid ge en förklaringar till dagens situation i skolan. 

 

Sammanfattningsvis handlar undervisning om att mötas i tid och rum för att utbyta och förmedla 
kunskaper. Tiden och rummet är två viktiga faktorer i mötet precis som respondenterna säger i 
enkäten.   

 
 

6.4  Förslag på vidare forskning 
Under skrivandets gång har tankar väckts om att det vore intressant att genomföra en 
observationsstudie under matematiklektioner både ur elev och lärarperspektiv. Tiden nämns som en 
betydande faktor i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Hur den faktiska tiden används under 
matematiklektionerna vore intressant att studera. Ytterligare en tänkvärd studie vore att intervjua 
skolledare. Genom det skulle organisationsperspektivet belysas när det gäller elever i 
matematiksvårigheter. 
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Missivbrev 

 
Hej! 
 
Vi heter Kristina Andersson och Ingela Samuelsson- Nilsson och läser nu sista terminen på 
specialpedagogutbildningen på Stockholms Universitetet. Under vårterminen skriver vi vår C-
uppsats om elever i matematiksvårigheter. 
 
För oss är det mycket värdefullt att få veta Din uppfattning inom detta område och vi är därför 
mycket tacksamma om Du vill hjälpa oss i undersökningen genom att fylla i bifogande 
enkätfrågor.  
 
De pedagoger som deltar i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt 
kunna vara möjliga att identifiera i vår undersökning. Vi kommer inte heller att uppge vilka 
skolor eller kommuner som vi undersökt i examensarbetet. Allt material kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Deltagandet är frivilligt men vi är mycket tacksamma för Din hjälp och sänder ett Tack på 
förhand! 
 
Om ni har frågor eller vill ha ytterligare information får ni gärna kontakta oss! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristina Andersson                  kristina.andersson@xxxxxxxx         tel.  xxxxxxxxx
                                                                
Ingela Samuelsson-Nilsson                ingelaxxxx@xxxxxxx                      tel.  xxxxxxxxx    
 
 
 
PS. Vi är tacksamma för svar senast fredagen den 6 februari.DS.            
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Enkätundersökning om elever i matematikundervisning 

 
 

Utbildning:___________________    Behörighet i MA för åk:_________________ 
 
Undervisar i åk:_______________             Undervisar antal elever i MA:____________     
 
 
1. Har skolan erbjudit dig kompetensutbildning inom matematikämnet? 

 Ja och jag har deltagit 

 Ja, men jag har inte deltagit 

 Nej, men jag skulle gärna gå en kompetensutbildning 

 Nej, jag har tillräcklig utbildning 
 

Kommentar:____________________________________________________________ 
 
 
2. Har Du tillräckliga kunskaper i ämnet matematik för att upptäcka och ge stöd till 
elever i matematiksvårigheter? 

 Ja         

 Delvis 

 Nej 
 

Kommentar:_____________________________________________________________ 
 
 
3.  Vem utför kartläggning/utredning av elever i matematiksvårigheter? 

 Lärare                                                                           

 Specialpedagog/speciallärare 

 Lärare och specialpedagog/speciallärare                     

 Annan_______________________ 

 Ingen, vi kartlägger/utreder inte. 
 

Kommentar:______________________________________________________________ 
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4. Anser Du att undervisningsminuterna per vecka är tillräckliga i ämnet matematik för 
att eleverna ska nå Kursplanens uppnåendemål i åk 5? 

 Ja, det är tillräckligt som det är 

 Nej, de behöver utökas med 10 -30 min/vecka 

 Nej, de behöver utökas med 30-60 min/vecka 

 Nej, de behöver utökas med mer än 60 min/vecka  
 

Kommentar:______________________________________________________________ 
 
 
5. När anser Du att det är mest relevant med stöd i matematiken? (Rangordna där ett är 
högst sedan i fallande skala) 

 I åk 1 

 I åk 2 

 I åk 3 

 I åk 4  

 I åk 5 
 

Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
 
6. Hur hjälper Du oftast en elev som har svårigheter med en matematikuppgift?  
(Rangordna där ett är högst sedan i fallande skala) 

 Genom en dialog med eleven där jag undviker matematiska begrepp i språket. 

 Genom en dialog med eleven där jag använder matematiska begrepp i språket. 

 Genom en dialog, där jag lotsar eleven fram till rätt svar.  

 Eget förslag:______________________________________________________ 
 
 
7. Vilka orsaker finns det till att elever är i matematiksvårigheter? (Rangordna där ett är 
högst sedan i fallande skala) 

 Läs och skrivsvårigheter 

 Koncentrationssvårigheter 

 Språksvårigheter (eleven har ett annat modersmål) 
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 Annat___________________________________ 
 

Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
8. I vilken utsträckning relaterar Du till elevernas vardag i Din matematikundervisning? 

 Varje dag  

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Varje termin 

 Aldrig 
 

Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
9. Hur ofta diskuterar eleverna matematik i par/grupp? 

 Varje dag 

 En gång i veckan 

 En gång i månaden 

 En gång per termin 

 Aldrig 
 

Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
10. Känner Du till några bra arbetssätt som man kan använda sig av för elever i 
matematiksvårigheter? 

 Ja åtskilliga t.ex._________________________________________________ 

 Några t.ex______________________________________________________ 

 Nej, men jag skulle vilja lära mig 
 

Kommentar:_________________________________________________________________ 
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11. Hur utformar skolan stödet för elever i matematiksvårigheter? (Rangordna där ett är 
högst sedan i fallande skala) 

 Stöd i klassrummet 

 Stöd i klassrummet och mindre grupp                             

 Stöd i klassrum och individuellt stöd hos speciallärare/specialpedagog                                                 

 Stöd hos speciallärare/specialpedagog                                                                                           

 Det finns inget specifikt stöd 

 Läraren får handledning av specialpedagog/speciallärare 

 Annat sätt________________________________________________________ 
 
 
12. Vilka hjälpmedel/ material använder du dig mest av för att hjälpa elever i 
matematiksvårigheter?( Rangordna där ett är högst sedan i fallande skala) 

 Pedagogiska dataprogram.                                                         

 Laborativa material.    

 Anpassat undervisningsmaterial                                               

 Extra genomgångar                                                                 

 Eleven får hjälp av annan pedagog. Vem?_______________________________ 

 Annat alternativ. Ge ex _____________________________________________  
 
 
13. Hur ofta arbetar eleverna med problemlösning? 

 Varje dag 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Varje termin 
 

Kommentar:____________________________________________________________ 
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14. Om Du får möjlighet att organisera matematikämnet, vad anser du skulle bidra till en 
höjd måluppfyllelse? (Rangordna där ett är högst sedan i fallande skala) 

 Individuellt arbete 

 Grupparbete 

 Halvklass 

 Arbete i par 

 Laborativt arbete 

 Enskilt arbete med specialpedagog/speciallärare 

 Annat:___________________________________________________________ 
 

Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
 
15. Främjar skolans organisation matematikundervisningen för elever i 
matematiksvårigheter? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 

Kommentar:_____________________________________________________________ 
 
 
16. Vilka av dessa organisatoriska exempel anser Du gynnar utvecklingen för elever i 
matematiksvårigheter? (Rangordna där ett är högst sedan i fallande skala) 

 Helklass 

 Halvklass  

 Nivågruppering 

 Resurs i klassen av speciallärare/specialpedagog 

 En liten grupp hos speciallärare/specialpedagog  

 Enskild tid för eleven hos speciallärare/specialpedagog 

 Annat:___________________________________________________________ 
 

Kommentar:________________________________________________________________ 
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17. Vilka hinder möter Du i arbetet för att hjälpa/stötta elever i matematiksvårigheter?  
 
På organisationsnivå?______________________________________________________ 
 
På gruppnivå?______________________________________________________________ 
 
På individnivå?______________________________________________________________ 
 
 
18. Vilka faktorer anser du gör att en elev är i matematiksvårigheter? (Rangordna följande 
orsaker, där ett är främsta orsaken därefter i fallande skala) 

 Låg självkänsla 

 Svagt begåvad  

 Låg motivation 

 Pedagogiken  

 För lite effektiv arbetstid 

 Gruppens storlek 

 Arbetsmiljön 

 Annat:___________________________________________________________ 
 
 
 19. Vad anser Du är har störst betydelse i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
20. Hur vill Du beskriva de matematiksvårigheter som Du möter hos dina elever? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Ett stort Tack för att Du tog dig tid och svarade på enkäten!  
Med vänliga hälsningar: Kristina och Ingela 
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