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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på mer om matematiksvårigheter och pedagogers syn och 

erfarenheter av detta. Syftet var även att finna ny kunskap om olika arbetssätt, vilket 

resulterade i insikten om olika laborativa material och dess betydelse för 

matematikundervisningen. 

Författarna valde att genomföra studien med hjälp av att låta pedagogerna skriva berättelser. 

För att vinna ny kunskap har författarna delvis använt sig av hermeneutisk metod för att se 

helheten genom de olika komplexa delarna.  

I studien har det visat sig att det är flera faktorer som påverkar elevers matematiska 

svårigheter. Det kan vara allt ifrån den kognitiva förmågan hos eleven till den omgivande 

miljön.  

Uppsatsen har givit författarna många tankar kring hur man kan arbeta med framförallt 

laborativt material. Några spännande förslag finns under sammanfattande avslutning där de 

presenterar vad man skulle kunna studera vidare.  

 

Nyckelord: Allmänna- och specifika matematiksvårigheter, kognitiv förmåga, miljö, laborativt 

material. 
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Inledning 
Tänk dig att du inte kan gå till affären och handla 1 liter mjölk för att du inte vet hur mycket 

pengar du behöver ha med dig, eller hur mycket du i så fall skulle få tillbaka på din peng.  

 

Tänk dig att du alltid möts av sura miner för att du alltid kommer för sent till skolan eller din 

arbetsplats.  

 

Tänk dig att du sällan eller aldrig tar dig en frisk promenad i skogen för att du är rädd att inte 

hitta tillbaka. Du vet inte hur du ska följa en kompass, du kan inte avläsa den. 

 

Tänk dig att du ena dagen i skolan känner dig som ett mattegeni som löser uppgifter på ett 

enkelt och naturligt sätt, medan det nästa dag, då du ska lösa ett liknande problem, låser sig 

helt och du förstår ingenting. 

 

Tänk dig att alltid känna dig dålig i matematik jämfört med dina klasskamrater, att alltid vara 

den som löser de lättaste talen i matteboken. 

 

Detta är vardag för individer med matematiksvårigheter. 

 

Matematiksvårigheter är ett komplext problem som påverkar många andra ämnen inom 

skolans ramar. Matematik finns överallt runt omkring oss, som beskrivs lite grann här ovan. 

Att leva med att ha svårigheter med matematiken innebär alltså att man inte bara har 

svårigheter inom ämnet matematik i skolan, utan att det påverkar så många andra områden i 

ens liv.  

 

Efter att ha sett ute i den pedagogiska verksamheten hur arbete kring elever som verkar ha det 

svårt med matematiken fungerar, väcktes intresset för att ta reda på mer. 

Under författarnas utbildning till lärare för tidigare åldrar har de känt att de inte fått sitt behov 

av att arbeta med barn i matematiksvårigheter tillgodosett fullt ut. Med ”författarna” menas i 

den fortsatta texten nedan de två som har arbetat med och skrivit denna uppsats. Författarna är 

medvetna om den förvirring som inledningsvis kan uppstå med att de kallar sig själva för 

författare. De menar dock att det knappast kan förväxlas med de forskare som presenteras 

senare i studien, eftersom dessa personer kommer att benämnas just forskare och inte 

författare.  
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Författarna har tagit del av olika forskares synpunkter genom att fördela forskningsresultaten 

mellan sig. Detta innebär att författarna har tagit del av olika forskares studier och resultat var 

för sig. Författarna har sedan resonerat gemensamt om vad som varit relevant forskning för 

syftet. Det resterande arbetet med studien har sedan författarna genomfört tillsammans.  

Författarna har valt att gå in i forskning kring narrativ metod för att de tror att dessa 

berättelser kan utmynna i att ge dem en god överblick och inblick i det som är deras syfte och 

frågeställningar. Att använda sig av den narrativa metoden i studien hoppas författarna ger ett 

mer omfattande empiriskt material än om de skulle använt sig av en annan metod. Genom att 

låta pedagogerna i empiristudien ge stoff till de ställda frågorna ges en djupare dimension på 

studien än om bara en ren litteraturstudie skulle genomförts. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Svårigheter i matematik är något som finns världen över. Det drabbar nästan lika många runt 

om i världen menar Sjöberg (2006). Han fortsätter med att det har visat sig att ca 4-6 % av 

befolkningen befinner sig i matematiksvårigheter. Genom studier har det också visat sig, 

menar Sjöberg, att det till viss del kan vara ärftligt. 

Begreppet dyskalkyli är relativt nytt men börjar användas mer och mer inom lärarkåren. 

Denna uppsats kommer inte bara behandla området kring dyskalkyli, utan mer om det vida 

begreppet matematiksvårigheter.  

 

I uppsatsen kommer ett relationellt och kategoriskt synsätt att belysas för att få olika 

vinklingar på problematiken. Det kategoriska perspektivet utgår från medicinsk/psykologisk 

modell vilket innebär att problemet ligger hos individen i form av avvikelse från det 

”normala”. Detta innebär att man talar om elever med problem, menar Sjöberg. I ett 

relationellt perspektiv ser man elever som är i svårigheter. Detta synsätt utgår från ett 

pedagogiskt perspektiv, och kan ses som ett något nyare sätt att se på eleven. Ett relationellt 

synsätt innebär då att problematiken om elevens svårigheter inte ligger hos eleven själv, utan 

kan snarare finnas i elevens omgivning, med andra ord, i den omkringliggande miljön enligt 

Sjöberg. 

Som ovan nämns så kommer de olika synsätten att belysas i uppsatsen för att visa att man kan 

se på elevers matematiska svårigheter ur olika perspektiv.  



 6

 

Många skolor och lärare är fortfarande, än idag, inriktade på att följa ett visst läromedel i sin 

matematikundervisning. Detta kan bidra till att förståelsen och verklighetsanknytningen 

uteblir ibland, vilket bidrar till att eleverna i viss mån har svårt att se vilken nytta det har för 

dem i deras vardag. Detta är något författarna upplevt under besök i skolor,  men även många 

forskare har skrivit om detta, bl. a. skriver Ahlberg (1995) att : 

 

 

”Många elever ser inte matematisk problemlösning som ingår i deras vardagsliv 

och som är relaterad till andra aktiviteter. De tror att skolmatematikens 

användningsområde är begränsat till lektionerna i skolan.”  (s.44) 

 

 

1.2 Syfte 

Författarna har valt att undersöka arbetet och tankar kring matematiksvårigheter för att de 

själva ska få en bredare förståelse för vad det innebär och för att kunna vinna ny kunskap 

inom det nämnda området för att bidra till den allmänna kunskapsutvecklingen. Författarna 

vill se hur problematiken yttrar sig, hur man kan arbeta och det laborativa materialens 

betydelse för elever i matematiksvårigheter. 

 

  

1.3 Forskningsfrågor 

 

� Vad är och vilka kännetecken har allmänna och specifika matematiksvårigheter? 

 

� Hur kan man arbeta med barn i matematiksvårigheter för att hjälpa istället för att stjälpa? 

 

� På vilket/vilka sätt tror pedagogerna laborativt material påverkar den matematiska 

förståelsen? 
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1.4 Avgränsning 

I författarnas studie har de valt att studera sju pedagogers syn på matematiksvårigheter i åk 0-

6. I och med detta ger de sig inte in i någon diskussion om betyg, då det inte är relevant för 

studien eftersom betyg inte ges i dessa årskurser. För att få en bredare inblick i 

matematiksvårigheter har de valt att låta pedagoger med olika roller och bakgrund ge sin syn 

kring arbetet med elever i matematiksvårigheter. Författarna kommer även att behandla teori 

och empiri kring laborativt material. 
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2. Litteraturstudie 

I detta avsnitt presenteras forskares syn och teorier på vad matematiksvårigheter är, såväl 

allmänna som specifika. Först definieras vissa återkommande begrepp i denna skrivelse för 

att sedan följas av styrdokument och för att sedan avslutas med just forskares tankar. Under 

rubrikerna från ”Kognitiv förmåga” fram till och med ”Miljö/Omgivning” framkommer olika 

perspektiv på matematiksvårigheter och undervisning.  

I 2.1 presenteras olika begrepp inom matematiksvårigheter men författarna har valt att 

vidare i studien bara anknyta och undersöka allmänna och specifika svårigheter. 

 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Här nedan presenteras de begrepp som enligt Adler (2001) finns inom begreppet 

matematiksvårigheter. Många forskare har sedan utgått från dessa begrepp och dess innebörd. 

 

� Akalkyli 

Detta drabbar en väldigt liten del av befolkningen och är ofta kopplat till någon form av 

hjärnskada. Att ha akalkyli innebär att man i princip inte kan utföra matematiska beräkningar. 

Man har även mycket svårt att lära sig talserier och enkla beräkningar inom addition. 

 

� Dyskalkyli/Specifika matematiksvårigheter 

Adler (2001) skriver att dyskalkyli handlar om specifika matematiksvårigheter. Han menar att 

det är specifika områden inom matematiken som drabbar den enskilde individen vilket 

innebär att man inte har svårigheter med allt. De som har specifika svårigheter är oftast 

mycket ojämna i sin prestationsförmåga till skillnad från de med allmänna som oftast är mer 

jämna i sin prestationsförmåga. Detta menar Ljungblad (2003) också och menar att dessa 

elever ena dagen kan känna till enkla beräkningar, medan de nästa dag inte alls kan lösa 

samma sorts uppgift. De elever som är i specifika matematiksvårigheter kan ha svårigheter 

med bl.a. tidsbegrepp, att planera och arbeta efter arbetsschema och svårigheter att ta emot 

och följa instruktioner. 

Adler (2001) nämner också att elever i specifika matematiksvårigheter har svårigheter att lära 

sig saker automatiskt. Han fortsätter beskriva andra omständigheter som kan ligga till grund 

för de svårigheter som kan uppstå i matematik. Det kan handla om svårigheter med språket 
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eller visuell perception, det kan också vara svårigheter med att planera som gör det svårt att 

genomföra olika matematiska problem. 

 

 

� Allmänna matematiksvårigheter 

Med allmänna matematiksvårigheter menar Ljungblad (2003) att elevernas svårigheter är 

mycket olika och varierande. Det gäller både språkligt och matematiskt. Elever med allmänna 

matematiksvårigheter är jämna i sin matematiska förmåga vilket gör undervisningen lättare att 

planera och genomföra jämfört med elever i specifika svårigheter. Ljungblad (a.a.) skriver 

vidare att det som fungerar dag ett, fungerar likadant dag två. Adler (2001) skriver att elever i 

allmänna matematiksvårigheter är precis som Ljungblad (2003) menar, jämna i sina 

svårigheter. Han menar att det inte bara gäller matematikämnet i sig, utan svårigheterna visar 

sig även i andra ämnen. Han menar att dessa elever behöver mer tid till att utföra 

räkneoperationer och att de ofta behöver ett något förenklat material att arbeta med.  

 

� Pseudo-dyskalkyli 

Adler (2001) beskriver pseudo-dyskalkyli som så att eleverna har känslomässiga blockeringar. 

Eleverna har egentligen inte svårt för att utföra räkneoperationerna, men de blir så blockerade 

för att de tror sig inte klara av uppgiften. Adler (a.a.) menar att i många fall kan dessa  

påminna mycket om de elever som har dyskalkyli, just för att ”låsningarna” inte alltid 

kommer vid likadant utförda räkneoperationer. Han fortsätter med att bästa hjälpen för att 

komma ur svårigheterna är inte i detta fallet specialundervisning, utan snarare samtalshjälp i 

form  av t.ex. kurator. 

Blockeringarna kan även vara djupt rotade i eleverna från tidigare misslyckanden och rädslan 

för att misslyckas igen kan sitta i. Detta kan göra att eleverna i dessa fall låser sig vid de 

operationer som skall utföras på ett visst sätt som misslyckandet är kopplat till. Detta kan 

också leda till att de undviker allt som har med matematik att göra, menar Adler (a.a.). 

 

 

 I denna uppsats har författarna valt att koncentrera sig på svårigheter gällande allmänna 

svårigheter, men lite grann även de specifika. 
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2.2 Styrdokument 

Skolan har vissa lagar som den lyder under. Här nedan presenteras delar ur de lagar och 

riktlinjer som ska följas. 

 

 

  Skollagen: 

Ur 2§: 

 

 ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt 

stöd.”  

 

Lpo 94: 

Under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det att: 

 

 ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 

 

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

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla.” 

 

Kursplanen för matematik: 

Under rubriken ”Ämnets roll och syfte i utbildningen” står det skrivet att: 

 

 ”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.” 

 

”Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i 

ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle.” 
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 ”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 

efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” 

 

Under rubriken  ”Mål att sträva mot” står det att skolan skall i sin undervisning i 

matematik sträva efter att eleven: 

 

 ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.” 

 

 ”inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer.” 

 

 ”utveckla sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda 

grundläggande talbegrepp och olika metoder.”  

 

 

2.3 Kognitiv förmåga 

Inom forskning om barns utveckling kring det matematisk-logiska området är Piaget den mest 

omtalade. Han använde sig av två begrepp inom den kognitiva forskningen: assimilation och 

ackommodation.  

Med assimilation menas att barnet använder sina tidigare erfarenheter. Ackommodationen ses 

som ett språng i tänkandet då eleven integrerar gammal kunskap med ny kunskap. För mycket 

assimilation gör att eleverna får svårt att binda samman gamla och nya kunskaper, vilket kan 

bidra till att de får svårigheter med att koncentrera sig skriver Adler i Malmer & Adler (1996). 

 

Ahlberg (1995) skriver att Piaget menar att  kunskap är uppbyggt av tankestrukturer. Genom 

handlingar och tankar så uppkommer förändringar i våra tankemönster. Piaget menar att den 

viktigaste formen av tankemönster är de som är reversibla, vilket innebär att man då kan 

utföra abstrakta eller konkreta operationer.  
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Ahlberg (1995): 

 

”Barnet förstår då att volymen av en vätska i ett glas inte är beroende av glasets 

form.” ( s. 25) 

 

Piaget menar att denna slags förståelse uppkommer när barn är ungefär sju år.  Han menar 

också att inte förrän eleverna har den så har de möjlighet att tillägna sig matematisk 

förståelse. 

 

Adler & Holmgren (2000) menar även de att svårigheterna i det matematiska ämnet beror 

ibland på olika problem i de kognitiva processerna. De menar att det kan handla om 

automatiseringssvårigheter genom att eleverna ofta har svårt med huvudräkning eller kanske 

har svårt med att snabbt plocka fram fakta om siffror. Det kan med andra ord handla om att 

det är svårigheter med arbetsminnet.  

De menar också att de elever som är i svårigheter kan ha svårigheter med att planera och 

organisera vilket innebär att de lätt tappar tråden när de ska lösa uppgifter. 

 

Den kognitiva förmågan kan ge sig utryck på fler sätt. Har man svårigheter med den spatiala 

förmågan så menar Adler & Holmgren (2000) att man kan ge ett kaotiskt och oorganiserat 

intryck vilket kan innebära att man har svårigheter med att resonera och reflektera kring saker 

och ting.  Adler (www.dyskalkyli.nu) beskriver den spatiala förmågan som viktig för att 

kunna uppfatta omvärlden. Detta kräver att hörsel, känsel och syn fungerar som det ska 

fungera. Dessa förmågor påverkar nämligen till viss del avläsning och även rumsuppfattning.  

 

Malmer (2002) skriver om olika svårighetstyper i matematik. Dessa kallar hon för A och B.  

 

 ” A. Svårigheter som hänför sig till avskrivning av siffror, manipulerande med tal i 

olika sammanhang, t.ex. vid talsummering eller andra typer av 

uträkningsförfarande (bl. a. algoritmer av skilda slag). 

 

 B. Svårigheter som hänför sig till att uppfatta och förstå relationsförhållanden och 

andra matematiska sammanhang, logisk slutledning, analysförmåga och liknande.” 

(s. 87) 
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Chinn och Ashcroft (1998) citerade i Berggren & Lindroth (2004), beskriver två stilar att 

angripa matematiska problem. Benämningarna Inchworms och Grasshoppers har de valt och 

enligt dem är det då två sätt att tänka kring matematiken. Dessa påminner om Malmers 

beskrivningar av A- och B-grupp, där A-gruppen kan jämföras med ”grasshoppers” och B- 

gruppen med ”inchworms”. Chinn & Ashcroft (1998), citerade i Berggren & Lindroth (2004), 

menar att vad man skulle kunna sträva efter är en blandning mellan de två angreppssätten.  

De menar också att det är ovanligt att man bara är det ena eller det andra, men att det 

förekommer. Att angripa ett matematiskt problem som en ”inchworm” innebär att de har en 

bristande förståelse och att de inte är så ”matematiskt flexibla”.  

 

Chinn & Ashcroft (1998) i (a.a): 

 

  ”De har svårt att se samband, relationer och mönster. De föredrar att arbeta 

mekaniskt och efter givna regler”. (s.18) 

 

 I och med att de inte är så flexibla så har de svårt att byta  räknesätt. ”Grasshoppers” är ofta 

bra problemlösare och har därför många fördelar i hur man idag ser på matematik. De kan 

använda flera strategier till samma uppgift men ofta vet de inte hur de har löst uppgiften. De 

har med andra ord svårigheter att dokumentera sina lösningar. Dessa eleverna har svårt att 

tänka i flera steg, vilket gör att de kan ha svårigheter med att lösa omfattande uppgifter. 

 

 

2.4  Språklig förmåga  

Malmer (2002) belyser sambandet mellan ett bra och välutvecklat språk och matematik. Hon 

menar att ju mer språkligt kunnig man är desto lättare har man att lära sig de matematiska 

begreppen.  

 

 

Hon skriver: 

 

 ”Barnen måste först ha begreppen i form av ord kopplade till erfarenhet innan de 

kan översätta dem till det kortfattade matematiska symbolspråket.” (s.108) 
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Malmer menar att ha en god språklig kunskap utgör grunden för inlärning. Elever med god 

språklig förmåga och ett väl utvecklat språk har bättre förutsättningar för en bra inlärning. 

Hon menar vidare att elever som har bristande förmåga i språket oftast får större svårigheter 

med den grundläggande begreppsbildningen. Därför kan man ofta se ett samband mellan 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter (a.a). 

Elever med bristande språklig förmåga blir därför mer beroende av lärarens hjälp och 

guidning under lektionerna.  

 

Lundberg & Sterner (2006) skriver att: 

 

 ”…problem med räkneinlärning sprider sig till läsinlärningen. Ett vanligt mönster 

är förmodligen att de två typerna av svårigheter interagerar och förstärker 

varandra i ett ömsesidigt negativt samspel.”  (s. 22-23) 

 

Med detta menar de att det kan vara svårt att se var orsaken egentligen ligger. Beror 

svårigheterna i matematik på läsningen eller beror svårigheterna i läsningen på 

matematiken? 

 

Löwing & Kilborn (2002) skriver i sin bok om hur viktigt det är att anpassa 

matematikuppgifterna i skolan till vardagslivet. De menar också att man måste som pedagog 

tillfälligt förenkla språket i uppgifterna så att eleverna lättare förstår vad det står och inte 

behöver lägga kraften på att fundera över texten. Detta ska ske tillfälligt, tanken är att 

eleverna skall förstå texten i sin helhet så småningom, för det är det de möter i vardagen. 

 

Berggren & Lindroth (2004) menar att matematiskt språk inte kommer av sig självt utan 

pedagogerna i skolan måste hjälpa eleverna med detta. Författarna till boken menar att 

eleverna måste lära sig ett antal matematiska glosor för att kunna formulera sig matematiskt 

rätt. Vidare menar de att det är viktigt att man som pedagog ger de ”rätta” uttrycken inom 

matematiken, samt att ge eleverna tid att fundera och fråga om de inte förstår. Skulle de inte 

förstå får man som pedagog ge en ny beskrivning fast med mer vardagligt språk. De menar 

också att om eleven får höra de rätta orden många gånger kommer de så småningom att 

fastna. 
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De fortsätter med att pedagogerna i skolan skall uppmuntra eleverna till att använda sig av 

enkelt språk för att klä tanken i ord, vilket inte alltid är så lätt. De menar att kunna formulera 

sina tankar med vanligt språk är ett stort steg. Det är först när man kan detta som man kan 

börja reflektera om man har kommit fram till rätt svar samt om metod och tillvägagångssätt 

man använt sig av varit bra. 

 

Vidare menar de att det är viktigt att ge eleverna mycket tid till inlärningen av det korrekta 

matematiska språket. Det tar tid för eleverna att lära sig de olika begreppen som används 

inom matematiken. Att stressa fram stjälper bara fler.  

 

 

2.5  Självförtroende 

Många av forskarna menar att svårigheter i matematik hänger ihop med dåligt självförtroende 

och självbild, då matematik är ett prestationskrävande ämne.  

  

Magne (1998) skriver i sin bok att det är framgång eller misslyckande i matematik som styr 

elevens självförtroende och motivation. Han menar att dåligt självförtroende och låg inre 

motivation hämmar matematikprestationerna. Om eleven i skolan får uppgifter som inte går 

att lösa sjunker motivationen och självförtroendet. En elev som inte tror på sig själv tappar 

motivationen och det bidrar till minskad arbetslust.  

Magne (1998) menar vidare att pedagogerna har ett stort ansvar, dels att å ena sidan 

uppmuntra varje elev att göra så gott den kan men också att å andra sidan leda den till ett 

individuellt passande lärostoff. Han fortsätter att motivation och realistiskt självförtroende är 

de viktigaste egenskaperna för att nå framgång i matematikinlärning.  

Han menar också att matematiken i skolan måste vara lustfylld och det måste innehålla 

många möjligheter att känna lycka, hopp, glädje och tillfredställelse efter att ha lyckats lösa 

en uppgift. 

 

 

Han skriver: 

 

 ”Matematik är både allvar och lek, både arbete och förströelse. Matematik kan 

skänka besvikelse och ängslan, men också självaktning och stolthet.” (s. 93) 
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Det är viktigt att eleven själv får uppleva och äga känslan av tillit, förtroende och lugn. Då 

blir matematikinlärningen bra. 

 

Ahlberg (1995) menar i sin bok att lärare ”lotsar” eleverna fram till lösningar på tal och 

problem. Detta menar hon bidrar till att elever löser problem utan att ha förstått hur. Ahlberg 

(1995) menar också att matematikundervisningen är inriktad på att eleven ska ge rätt svar på 

kortast möjliga tid. Detta missgynnar de elever som kräver längre betänketid, vilket i sin tur  

kan bidra till dåligt självförtroende gällande ämnet matematik. 

 

Ljungblad (2003) skriver att det är viktigt att för pedagoger, att så tidigt som möjligt förstå 

barn i specifika matematiksvårigheter så att barnen inte ger upp, vilket de gör efter år av 

misslyckanden.  

 

 

2.6 Laborativt material 

Malmer (2002) skriver att elever med matematiksvårigheter har svag abstraktionsförmåga 

och vaga föreställningar. Detta beror ofta på att deras ordförråd är ganska litet. För att öka 

begreppsbildningen menar hon att eleverna bör arbeta med kombinationen hand och öga, 

samt att prata om det de gör (a.a). 

Malmer (2002) nämner Piaget som har talat om att ”handen är hjärnans förlängda redskap”. 

Med detta menar Piaget att utveckling sker genom yttre handlingar som övergår till att bli 

inre. Vidare menar han att det man arbetar med konkret överförs senare till 

tankeverksamheten. Malmer (2002) skriver själv att hon upplever att detta stämmer, trots att 

det finns få forskningsrapporter att tillgå. Laborativt arbetssätt frigör tänkandet på ett positivt 

sätt menar hon.  

Att arbeta laborativt menar hon ökar barns förutsättningar för att lära in matematiska begrepp 

och gör det mycket enklare och roligare. Detta gör att eleverna kan koncentrera sig längre 

stunder. Att arbeta med händerna lösgör tänkandet men ett sådant arbetssätt medför större 

arbetsbelastning för pedagogen då den måste vara medveten om varför man gör något och 

vilket syfte man har med övningen (a.a).   
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Malmer (2002) nämner en rad olika laborativa hjälpmedel. För att träna t.ex på att klassificera 

så kan man använda sig av olika sorters kulor, block och klossar. Malmer påpekar att för att 

träna sin taluppfattning kan Centimomaterial, som tränar eleverna på positionssystemet, vara 

bra. Andra laborativa hjälpmedel kan vara Cuisenaires färgstavar som är ett relationsmaterial. 

Dessa kan användas då man vill träna eleverna på t.ex. division- och procenträkning. 

Ytterligare laborativt material som hon (a.a)  tar upp är kortlekar, geobräden, domino- och 

memoryspel. 

 

Ann Ahlberg (1995) skriver om laborativt material även hon. Hon påpekar att arbete med 

klossar, räknestavar och pengar, framför allt för yngre barn, hjälper till att förbättra 

problemlösningsförmågan. Att visualisera matematikundervisningen gör att eleverna har 

större möjlighet till att se och förstå problematiken med problemlösning.   

 

 

2.7 Problemlösning 

Många forskare anser att matematisk problemlösning är viktigt för att stimulera elevernas 

intresse och tänkande. Men samtidigt som vissa elever i svårigheter blir hjälpta med att 

utveckla sina tankestrukturer med matematisk problemlösning så kanske andra elever 

uppfattar detta som väldigt svårt. Magne (1998) menar att svårigheter med problemlösning 

kan uppstå när man t.ex. är osäker på texten och dess innehåll i uppgiften, trots att eleven har 

fått läshjälp med uppgiften. Det kan också handla om att eleven använder sig av fel metod 

eller inte har tillräcklig kunskap om hur den ska lösa uppgiften. 

 

Som författarna ovan nämnt så kan matematisk problemlösning stimulera elevernas lärande.  

Emanuelsson m.fl. (1996) skriver att: 

 

 ”Det kan ses som ett sätt att bygga en brygga mellan en vardaglig verklighet och 

den traditionellt som abstrakt uppfattade skolmatematiken. Problemlösning kan 

ses som en motor eller drivkraft i lärandet.” (s.70) 

 

Arbetet med problemlösning menar Emanuelsson m.fl. (1996) att det innebär mer än att bara 

minnas fakta från uppgiften eller komma ihåg hur lösningen ska gå till. De menar att lösa 
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problem är utmaningar, och är man bra på att lösa problem så kan man kanske också lättare se 

problem och åtgärda dem. 

 

 

2.8 Miljö/Omgivning 

Omgivningen och miljön har visat sig påverka elevers inlärning mycket. Detta är något många 

forskare uppmärksammat. Sjöberg (2006) skriver att Skolverkets utredning från 2003 visar att 

matematik är det mest stökiga och oroliga ämnet i skolan.  

Orolig klassrumsmiljö påverkar inte bara matematikämnet, utan kan visa sig i andra ämnen 

också. Sjöberg (2006) fortsätter med att eleverna påpekar att de uppfattar matematikämnet 

som mest oroligt. Han skriver också att bristen på arbetsro påverkar elever i 

matematiksvårigheter mest. Orolig arbetsmiljö påverkar alla elever mer eller mindre, men 

som ovan nämnts påverkar det elever i svårigheter mest. 

 

Emanuelsson m.fl. (1996) påpekar att när eleverna arbetar med t.ex. problemlösning så är det 

viktigt att de får utveckla den förmågan i en kreativ och trygg miljö. De menar att lärare och 

elever skapar denna miljö och omgivning tillsammans.  

Något som är viktigt att arbeta med vad det gäller miljö och klassrumsklimat är att man som 

lärare ska arbeta på ett sådant sätt så att alla elever känner sig sedda. Varje individ skall känna 

att de blir tagna på allvar menar Emanuelsson m.fl. De menar också att elever emellan och 

mellan lärare och elever, skall stöttning  och uppmuntran ges för att idéer skall utvecklas. Att 

lyssna på varandra  och vara engagerad ger nya tankar till arbetet, oavsett om det gäller 

problemlösning som de beskriver, eller något annat.  

 

Ett bra klassrumsklimat kan skapas genom att arbeta i små grupper. Om 

gruppsammansättningen är bra så kan det bidra till att eleverna känner trygghet till skolan och 

gruppen. Genom att arbeta på detta sätt  menar Emanuelsson m.fl. (1996). att det kan bidra till 

ett ökat självförtroende hos eleverna, eftersom de är i grupp där de känner trygghet och då har 

lättare att delta i arbetsprocessen, och som ovan nämnt syftar de till processen vid 

problemlösning. 
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Malmer (2002) talar om andra viktiga delar som bidrar till ett bättre klassrumsklimat. Även 

dessa delar är något som gäller över lag och är inte specifikt anpassade just för elever i 

matematiksvårigheter.  

Det kan vara att läraren skall bidra med att skapa en positiv miljö för lärande genom att se till 

att det finns tillfällen där det sker reflekterande samtal och utbyte av andra tankar och 

erfarenheter. Detta gäller såväl mellan elev och lärare som mellan elev och elev. Att visa 

respekt och hänsyn till varandra är något som hon påpekar. Ett sådant klimat gör att eleverna 

vågar ta för sig och vågar göra fel. Något annat som också är viktigt är att de lär sig lyssna på 

varandra.  

 

Malmer (2002) fortsätter med att eleverna måste lära sig att ta ansvar för sin egen inlärning. 

Att arbeta utefter en egen planering är något många skolor arbetar med.  

Adler (2001) menar att den egna planeringen kan påverkas av omgivningen. Om man 

distraheras av allt för mycket saker som sker runt omkring en, tappar man snabbt begreppet 

om hur man ska disponera sin tid så man når fram till målet. Han menar att man blir fullt 

upptagen med att tolka och sortera de intryck man just upptäckt. 
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3. Metod 

I detta stycke presenteras den metod författarna utgått från i deras studie, först med en 

historisk bakgrund för att få en lite introduktion till hermeneutiken som metod. Vidare 

presenteras hur författarna har gått till väga för att samla in empiri. Efter det följer riktlinjer 

inom etik som författarna tagit del av, för att sedan följas av hur man gått till väga vid urvalet 

av informanter. 

 

 

 

3.1   Hermeneutikens historik 
 
Analysmetoden som författarna kommer att använda sig av i undersökningen är inspirerad 

hermeneutisk metod som under 1600 och 1700-talet mest användes för att tolka bibeltexter. 

Under 1800-talet arbetade man för att hermeneutiken skulle utvecklas och bli en allmän 

metod för humanvetenskap.  På 1900-talet utvecklades hermeneutiken till att bli existentiell 

filosofisk som strävar efter förståelse för människans grundbehov.  

Numera används hermeneutiken inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Men även 

inom andra områden även om ovannämnda är vanligast (Patel & Davidsson, 2003). 

 

 

3.1.1 Hermeneutiken som metod 

Skott skriver i Skott (red.) (2004) att hermeneutiken ses som en tolkningsteori och med vilken 

man kan undersöka förståelsen av vad berättelsen m.m. har för betydelse i olika sammanhang.  

 

Skott fortsätter: 

 

 ”Det är ingen objektiv sanning eller för evigt fastställt resultat man strävar mot.” 

(s.10) 

 

Med det menar hon att det resultatet man kommer fram till kanske inte kommer att fungera 

som en sanning i tid och evighet, utan kommer att förändras och vidareutvecklas.  

 

Patel & Davidsson (2003) menar att om man ska utveckla en så fullständig förståelse som 

möjligt så måste forskaren se helheten i relation till delarna som också enligt Alvesson och 

Sköldberg (2007) skriver, att man förstår delarna genom helheten. 
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Förförståelsen är ett viktigt verktyg i tolkningen av texter. Som forskare är det viktigt att 

kunna känna empati och medkänsla för de texter som bearbetas enligt den hermeneutiska 

metoden (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Kvale (1997) skriver: 

 

 ”Det centrala för en hermeneutisk förståelse är tolkningen av en specificerbar 

mening och de frågor som i detta syfte ställs till en text. Begreppen samtal och text 

är här väsentliga, och uttolkarens förkunskap om textens ämne får stor betydelse.” 

(s.42)  

 

Han menar att tolkaren till texten, i detta fall författarna, har viss förkunskap till ämnet 

och/eller begreppen och att detta har stor betydelse för hur texterna tolkas.  

 

Författarna anser att denna metod passar bra till deras syfte, då de har en viss förförståelse för 

ämnet och vill kunna se helheten genom delarna. Genom att bearbeta delar såsom kognitiv 

utveckling, språklig kompetens och självkänsla m.m. så kommer de kunna se helheten. 

Författarna kommer även att behandla delarna kring laborativt material för att kunna se 

helheten i det som arbetsmetod.  

 

Författarna hoppas kunna få större inblick i matematiksvårigheternas komplexitet genom att 

använda sig av den metoden vid empiribearbetningen.  

 

 

3.2 Berättelser/Narrativ 

Det finns olika sorters berättelseformer menar Ahlberg i Skott (red.) (2004). Det finns de som 

är lästa, de som är sedda och de som är hörda. Utifrån vilken form man har fått ta del av så 

sker analys och tolkning på olika sätt. 

Genom skriftliga narrativ låter författarna pedagoger berätta sina tankar och erfarenheter kring 

begreppet matematiksvårigheter. När man arbetar med narrativ forskning, oavsett om det 

handlar om muntliga eller skriftliga narrativ så måste tolkaren vara öppen och reflekterande 

över konstruktionen av berättelsen menar Johansson (2005). Hon skriver vidare att man ska se 
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till etnicitet, kultur, genus, generation och sexualitet.  Författarna är i sin studie ute efter att ta 

reda på, som ovan nämnts, vilka tankar som finns hos pedagoger på fältet och 

då kan dessa ovan nämnda faktorer spegla deras narrativ. Detta är något som författarna har i 

åtanke under den fortlöpande processen med analysen av narrativen. 

 

Skott i Skott (red.) (2004) skriver: 

 

 ”Att berätta och att lyssna till en berättelse är att reflektera över händelser för att 

successivt kunna omfatta och förstå dem som meningsfulla helheter. Det är 

lyssnaren eller läsaren som fullföljer berättelsen.” (s.70) 

 

Med detta menar Skott att berättelseprocessen är pågående och inte något som avslutas när 

t.ex. berättelsen är färdigskriven, utan att det vidare tolkas och reflekteras över hos läsaren. 

 

Skott menar vidare att det inte är detsamma att läsa en berättelse som att lyssna till en. När 

man läser en berättelse så har man lättare att välja olika perspektiv, vilket författarna är 

medvetna om. Johansson (2005) menar att vid tolkning av berättelser så finns det också enligt 

henne flera olika sätt att tolka en berättelse. Hon menar också att det inte finns en specifik 

tolkning som är den sanna och rätta, utan varje berättelse kan alltså tolkas på flera olika sätt. 

 

Skott i Skott (red.) (2004) skriver att: 

 

 ”I hermeneutisk forskning är oftast syftet något utöver att lyfta fram den 

subjektiva dimensionen den specielle berättaren, den speciella lyssnaren och den 

särskilda situation där berättandet skedde. Avsikten är att tolka för att förstå. 

Ibland är det specifika frågor man ställer till texten. Man kan välja att studera den 

kollektiva nivån, språket, diskursen och kulturen. Ett alternativ är att försöka 

förena dessa dimensioner. ”(s.85) 

 

Författarnas tanke är att studera berättelserna kollektivt för att tillgodogöra sig pedagogers 

tankar kring och erfarenheter kring verksamheten med elever i matematiksvårigheter. 
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Johansson, A (2005) skriver om sina tveksamheter i  och inför muntliga och skriftliga 

berättelser. Författarna har i studien valt skriftliga berättelser och om det skriver Johansson 

(a.a): 

 

 ”Många gånger innehåller muntliga berättelser tveksamheter och rättelser som kan 

ha stor betydelse men som i skrivna texter rensas bort. Den andra skillnaden är att 

skrivna ofta organiseras i enlighet med olika litterära konventioner och skrivs för 

en tänkt publik som inte är fysiskt närvarande.” (s. 24) 

 

Författarna uppfattar att dessa tvivelaktigheter som rensas bort vid skriftliga berättelser inte 

kommer ha någon betydelse för resultatet av studien. 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Undersökningen är kvalitativ då författarna har låtit sju pedagoger från två olika skolor i olika 

kommuner skriva om sin syn på matematiksvårigheter, både de allmänna och de specifika 

utifrån några riktlinjer som styrt in dem på syftet. 

 

I angreppet av litteratur och empiri har författarna en hermeneutisk utgångspunkt som ovan 

nämns. Efter det att empirin samlats in har den bearbetats. Författarna har läst igenom alla 

informanters berättelser först för att skapa sig en bild av helheten i deras narrativ. Efter det har 

författarna gått in på delarna i narrativen för att sedan analysera dessa. Författarna har angripit 

berättelserna utifrån de punkter som informanterna ombetts berätta om. Patel och Davidsson 

(2003) skriver om detta då de menar att den forskaren som tolkar en text börjar med att läsa 

hela för att förstå helheten, för att sedan angripa delarna för att få en förståelse för dessa. De 

fortsätter med att dessa kan ställas i relation till varandra för att skapa större förståelse. 

 

Detta har gett författarna tips och råd om hur de kan arbeta med matematikundervisning för 

elever i svårigheter, och hur man kan arbeta med laborativt material. Skott i Skott (red.) 

(2004) skriver att tolkning av berättelser kan vara ett sätt att nå förståelse för människor eller 

ett visst problem. Det används i studier för att få svar på forskningsfrågor inom ett speciellt 

område. Berättelserna tolkas och analyseras (a.a). 
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 Vidare skriver hon att narrativ forskning spänner mellan form och innehåll samt mellan 

helhet och kategori. Där förenas den på ett bra sätt med hermeneutiken, som vill förstå 

helheten (a.a). 

 

 

3.4  Etik 

Författarna har tagit del av och följt de etiska råd och principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar (www.vr.se). I det berättelseformulär författarna författat informerar de 

respondenterna om deras anonymitet och rätten att avbryta när de vill. De har alla gett sitt 

samtycke till att vara med i studien. 

 

 

3.5 Urval 

Valet av skolor som är med i studien har författarna gjort med tanke på var de bor och de 

resurser de har att tillgå. Man skulle kunna säga att valet är något av ett bekvämlighetsurval 

då författarna gjort sitt urval utifrån var de bor. De har valt två skolor i olika kommuner då 

författarna är bosatta i olika kommuner. Tanken är inte att jämföra skolorna utan att se 

likheter och skillnader i tankarna hos pedagogerna. Det är heller inte möjligt att göra någon 

jämförelse då författarna inte erhållit lika många svar från de olika skolorna.  
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4. Design 

Här nedan beskrivs upplägget och tankar kring empirin. För att kunna besvara sina 

forskningsfrågor har författarna dels valt att studera tidigare forskares resonemang och dels 

ta del av pedagoger på fältets syn. 

 

 

I undersökningen har författarna låtit pedagoger som arbetar med olika åldrar i åk 0-6 skriva 

berättelser om deras syn på matematiksvårigheter och hur de arbetar med de elever i  

svårigheter. Författarna har skrivit ner några punkter som de ville att de skulle resonera  och 

skriva berättelser kring, men var inte mer styrt än så.  

Författarna har personligen lämnat ut berättelseformulären på skolorna för att pedagogerna 

skulle skriva några rader om varje punkt författarna har satt upp. Efter ca två veckor 

beräknade författarna att de var klara och hade tänkt igenom sitt resonemang. 

 

 Författarna valde att låta pedagogerna skriva fria berättelser för att de önskade att 

resonemanget skulle vara väl genomtänkt samt att de inte skulle vara låsta till en speciell 

tidpunkt.  

Författarna är medvetna om att detta kan uppfattas som något mer ansträngande för 

pedagogerna men tror ändå att det gynnar deras syfte i längden.  

Om det uppstår en situation då berättelserna är analyserade och något är oklart så finns 

möjligheten att kontakta pedagogerna för ytterligare tankeutbyte. 
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras pedagogernas syn på och åsikter om matematiksvårigheter. 

Pedagoger med olika roller i skolan och med varierande utbildning har delgett oss sina 

tankar. Vi har låtit sju pedagoger skriva ner sina tankar kring fenomenet. Alla pedagoger 

arbetar inom grundskolans tidigare år och här nedan betecknar författarna dem med P1-

P6,S1 för att lättare hålla isär deras olika synpunkter. Nedan presenteras de olika 

pedagogernas yrkesroll.  

Med tanke på att några pedagogers synpunkter inte har varit så utförliga förekommer en viss 

ojämnhet i antalet citat och utdrag från de olika narrativen. 

 

 

Pedagogernas roll: 

P1. Arbetar med åk. 5-6 

P2. Arbetar med åk. 3-4 

P3. Arbetar i förskoleklass 

P4. Arbetar med åk. 1-2 

P5. Arbetar med åk. 5 

P6. Arbetar med åk. 3-5 

S1. Speciallärare åk. 1-6 

 

 

5.1 Allmänna matematiksvårigheter 

Allmänna matematiksvårigheter menar P1 är när man inte kan se nyttan av matematiken i 

vardagen. Eleverna tror att matematik bara handlar om att komma fram till rätt svar. De har 

också svårt att komma ihåg metoder och se och förstå att allt faktiskt hänger ihop och är 

beroende av varandra. P1 skriver att: 

 

 ”Man ser det som siffror och tal som skall räknas ut på ett visst sätt och att det 

finns fel och rätt sätt att räkna ut det på. Man ser inte siffror och tal som en bild av 

antal och mängder i förhållande till varandra.” 

 

P2 menar att många elever har svårt med subtraktion och problemlösning. Vad det gäller 

subtraktion så skriver P2 vidare att elever har svårt att veta att det skall vara subtraktion om 
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inte tecknet är utsatt. Precis som P1 skriver så menar P2 också att eleverna är rädda för att 

göra fel och att det bara finns ett rätt svar. 

 

P2 menar att: 

 

 ”Om barnet inte har en bra taluppfattning eller förstår positionssystemet har 

barnet mycket stora svårigheter, jag upplever att det är grundläggande för alla 

former av beräkningar.” 

 

Eleverna måste ha en god läsförståelse när de arbetar med skriftliga uppgifter såsom lästal, 

menar P2. Om eleverna inte har god läsförståelse så kan uppgiften missförstås, vilket gör att 

de hoppar över delar av viktig information i talet som gör det omöjligt att lösa. Även S1 

menar att det är viktigt med god läsförmåga och att man pratar matematik ofta. 

 

P1 menar att de elever med allmänna matematiksvårigheter ofta har dåligt självförtroende 

och litar inte på sin egen förmåga. Det resulterar i att matematik är tråkigt. 

 

 

5.2 Specifika matematiksvårigheter 

Med specifika matematiksvårigheter menar P3 är när eleven varken känner igen eller kommer 

ihåg vad siffran heter. De har inget begrepp om vilken siffra som kommer före eller efter en 

annan. Dessa eleverna har också svårighet i att se sambandet mellan siffra och antal. 

 

P1 menar att de elever med specifika matematiksvårigheter har samma problematik som de 

med allmänna matematiksvårigheter, men de har ofta ytterligare svårigheter såsom att bevara 

kunskap i långtidsminnet samt att se mönster och komma ihåg instruktioner.  

 

P1 skriver att: 

 

 ”Med det menar jag att de inte ser VAD de får reda på, VAD de skall ta reda på, 

än mindre HUR de skall kunna lösa det.” 
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P1 menar också att när elever med specifika svårigheter lär sig använda ett redskap inom 

matematiken använder de det till alla slags uppgifter utan att reflektera över typen av 

uppgift, vilket resulterar i att en del uppgifter blir fel lösta. P1 menar också att dessa elever 

har svårt att se om lösningen till uppgiften är rimlig eller inte.  

 

Enligt P2:s erfarenhet är specifika matematiksvårigheter när eleverna har brister i 

taluppfattning och positionssystem, samt allmän svag begreppsbildning. En bidragande orsak 

till problemen kan vara, menar P2, att dessa elever sällan ställs inför att lösa problem, tänka 

och reflektera över vardagliga händelser. Detta resulterar i att de inte har några 

tankestrategier vid matematisk problemlösning. Detta kan även bero på att deras tidigare 

tankar och erfarenheter är så långt ifrån skolans uppgifter i matematik. 

 

   

5.3 Arbetsmetoder 

P1 menar att för att eleverna ska skapa en förståelse för det de arbetar med så måste de själva 

hitta metoder som passar dem bäst. P1 och P2 använder sig av många genomgångar framme 

vid tavlan för att ge eleverna alternativ på lösningar till ett och samma problem.  

 

P1 menar att: 

 

” Jag använder mig av genomgångar vid tavlan i klassrummet, diskussioner kring 

ett problem, olika spel och laborationer och utematematik där eleverna använder 

sig själv som matematikpjäs i problemlösningen.” 

 

P1 anser att detta kan man göra oavsett elevernas matematiska förmåga då elevernas olika 

sätt att angripa problemet kommer upp till ytan och på så sätt lär de av varandra.  

 

P6 berättar att: 

 

 ”Man får inte fastna i att jobba bara med matteböckerna utan göra matten praktisk 

och rolig.” 
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P2 menar att läromedelsböckerna är bra material för de elever som är medel- till 

högpresterande. De elever som P2 menar är svagpresterande kräver en del laborativt material 

för att öka sin förståelse. För att P2 själv ska få en insyn i hur de olika eleverna ligger till och 

deras tankesätt i matematiken genomför P2 diagnos efter varje avslutat avsnitt. Sedan 

analyserar P2 innehållet för att se vad de inte har förstått. De får sedan mer uppgifter av  

samma typ för att de ska få möjlighet att förstå. P5 menar att diagnoser är bra för att inte 

missa några elever om de skulle ha svårt med något matematiskt moment i undervisningen. 

 

S1 har till uppgift att varje höst läsa av var varje elev befinner sig, det gäller både läsning och 

matematik. Utifrån de kunskaper eleverna har jobbar S1 med konkret och laborativt material 

i mindre grupper. Framförallt med elever i svårigheter. Det laborativa materialet består av 

spel och ”en affär”. I ”affären” tränar eleverna huvudräkning, tiotalsövergångar t.ex. då 

eleverna får 20 kr var att handla för. 

 

 S1 skriver att: 

 

 ”Vinsten, som jag ser det, är att det är roligt att lära sig räkna och man förstår vad 

man ska ha matematiken till. Svårt blir det när man ska sitta, sida upp och sida ner, 

och bara fylla i rätt siffra i boken.” 

 

Att prata matematik ofta, menar S1, ökar elevernas förståelse och intresse för matematik som 

ämne. P5 menar att elever lär av varandra. Om man diskuterar och pratar problemlösning kan 

detta bidra till att elever lär sig tänka i nya banor. 

 

P5 skriver i sin berättelse om hur viktigt det är med att aktualisera, förklara och repetera de 

olika begreppen inom matematikens område. P6 skriver att man måste prata mycket 

matematik hela gruppen tillsammans, men också individuellt, då detta kan bidra till djup 

kunskap inom matematikämnet. 

 

P6 skriver vidare att man som pedagog ska visa eleverna hur viktigt det är det som de arbetar 

med i matematiken. Man måste belysa att de har nytta av matematiken i vardagslivet.  

 

 

 



 30

5.4 Material 

Eftersom alla elever med svårigheter inte har samma svårigheter så betyder det att P1 har 

tillverkat eget material inom de olika arbetsområdena i matematiken. P1 berättar att materialet 

som kan behövas inte alltid finns inom böckerna som de använder sig av. P1 skriver vidare att 

det är viktigt att uppleva matematik, därför är det viktigt att göra matematiken konkret. Vilket 

matematikboken inte alltid kan erbjuda menar P1. 

 

P2 skriver att: 

 

 ”Jag tycker spel är ett suveränt sätt för huvudräkning och strategiskt tänkande”. 

 

Därför använder P2 sig av många olika slags spel och laborativt material, som t.ex. kortlekar 

och tangram. Även P3 använder sig av laborativt material såsom pärlor, klossar, stenar, 

nallar, sagor, storbildsböcker och spel. P5  berättar också om material och nämner bl. a. 

tärningar, måttband, miniräknare, mått och vikter m.m. som bra komplement i 

undervisningen. 

 

 

5.5 Skolans roll 

P5 menar: 

 

 ”Att skolans roll är framförallt att skapa möjligheter för alla barn att lära sig så 

mycket som möjligt och på så många sätt som möjligt.” 

 

P5 skriver vidare att detta låter enkelt och fint, men att det inte är så lätt att leva upp till i 

verkligheten. 

P1 skriver att skolan ska se till att alla elever får de verktyg och metoder som krävs för att lösa 

problemen i vardagen. P1 menar även att ännu har skolan ingen möjlighet att tillgodose alla 

olika elevers behov, då resurserna är för få.  
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P1 skriver: 

 

 ”Detta gör att jag som lärare borde bestå av ca 20 personer. Var och en behöver 

bekräftelse och stöd flera gånger under en matematikuppgift… Det fattas många 

vuxna som kan vara några av de 20 personerna jag är varje minut i 

undervisningen. ” 

 

P1 menar att: 

 

 ”Extra viktigt är det att tillhandahålla detta smörgåsbord av olika metoder och 

verktyg för de elever som har specifika svårigheter. De behöver få bekräftelser, 

känna sig dugliga och få förståelse för att överhuvudtaget kunna ha en motor att ta 

sig igenom matematiken i skolan.” 

 

 

5.6 Specialpedagogens/speciallärarens roll 

P2 berättar att deras skola har en resurspedagog med särskild kompetens i matematik som 

arbetar mycket konkret med eleverna. En del barn är i behov av att arbeta i mindre grupp där 

undervisningen är anpassad till deras nivå, vilken ofta är lägre än övriga elever i klassen, 

skriver P2. Specialpedagogen finns tillgänglig två dagar i veckan på samma skola, och har i 

uppgift att tipsa, hjälpa och stödja klasslärarna i sitt arbete med elever i svårigheter. P4 menar 

att specialläraren har en viktig roll eftersom arbetet med små grupper är viktigt för dessa 

elever som ofta behöver lugn och ro. Att arbeta med konkret material i små grupper gör att 

matematiken blir mer lättförståelig, vilket gör den rolig. 

 

 

5.7 Klasslärarens roll 

Klassläraren ska enligt P3 ge eleverna mycket uppmuntran och se till att de får de bästa 

förutsättningarna för att lära matematik. Att samverka med vårdnadshavare är också en viktig 

del i klasslärarens roll i matematikutvecklingen. Det är också viktigt att prata matematik och 

göra olika aktiviteter som hjälper eleven att se matematik i vardagen. Matematik är ingen 

isolerad klassrumsaktivitet utan kan ske överallt.  
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P5 skriver att som klasslärare ser man eleverna i olika situationer och kan då se elevernas 

svaga och starka sidor, detta gör att man vet var man ska ”putta på” lite extra.  

 

 

5.8 Elevens roll 

P1 skriver att för att eleverna ska känna sig duktiga i matematik så krävs det att de har en viss 

inställning till ämnet. Det är viktigt att de känner tilltro till sin egen förmåga och att de känner 

att de kan. Nyfikenhet och vilja är en viktig faktor för att undervisningen skall lyckas. 

 P4 skriver att elevens roll inte är lätt. I ett klassrum där alla behöver mer eller mindre hjälp, 

är det inte lätt att vara den som inte klarar av att gå fram till tavlan t.ex. Matematik kan då bli 

tråkigt och har man fått den attityden till ämnet är det svårt att arbeta bort den, menar P4. 

 

P1 skriver att eleven måste känna till kraven, förväntningarna, behoven samt att förstå dessa 

och meningen med matematiken. P1 påpekar också hemmets roll i matematikundervisningen. 

Med det menar P1 att om man hemma har en bra inställning till ämnet och tränar varje dag 

med sitt barn så ökar elevens möjlighet att få flyt och förståelse för matematiken. 

 

S1 skriver att: 

 

 ”Ju äldre barnen blir, desto viktigare att de lär sig använda de metoder som de är 

bekvämast med. Är det miniräknare, uppställningar eller att räkna talsorterna var 

för sig som hjälper dem att lösa uppgifterna. Det har ingen betydelse.” 

 

P3 menar att eleven kan träna upp sitt ”mattetänk” genom att prata och tänka matematik. Om 

man börjar tidigt med detta så behöver inte svårigheterna bli så stora.  

 

P5 berättar om elevens roll i sin matematikinlärning. Önskedrömmen vore om alla elever tog 

ansvar för sitt eget lärande, men det menar P5, att så är inte fallet. Pedagogens uppgift är att se 

till att eleverna arbetar mot de delmål de varit med och satt upp. P6 menar att eleven skall 

vara aktiv och tala om sina åsikter om hur de tycker att undervisningen skall vara. 
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6. Analys/Diskussion  

Författarna har valt att skriva samman analys med diskussion för att lättare kunna få en 

helhet av de bitar som de kommer fram till. Inte just för att de arbetat utifrån en hermeneutisk 

metod, utan för att jämförelse och urtolkning lättare ska kunna ske. Författarna anser själva 

att det för läsaren blir lättare att följa tankarna om deras åsikter kompletteras med teori och 

empiri på detta sätt.  

Författarna har här nedan valt att skriva samman alla olika delar och områden i en löpande 

text, då de olika delarna går in i varandra så pass mycket att det är svåra att sära på. 

 

 

 

Att den kognitiva förmågan spelar roll för den matematiska förmågan framgår tydligt både 

från forskare och från kommentarerna från pedagoger på fältet. Pedagogerna har poängterat 

att matematiksvårigheter yttrar sig ibland genom att elever har svårt med att komma ihåg hur 

de ska göra vid vissa specifika räkneoperationer. Detta är något som Adler & Holmgren 

(2000) har kommenterat då de talar om elever som har svårt att automatisera kunskaper vilket 

kan bero på ett inte fullgott arbetsminne. Att detta då kan handla om specifika 

matematiksvårigheter är de överens om, så även författarna. Men, det är viktigt, enligt 

författarna, att komma ihåg att inte sätta en ”stämpel” direkt, utan ge eleven mer tid till att 

visa sin förmåga. Man måste vara försiktig men oerhört observant. Viktigt är ändå att hjälpa 

eleven där den befinner sig oavsett om det är en övergående period eller om det är mer 

långvarigt. Flertalet av pedagogerna och så även Adler & Holmgren pekar på att elever som är 

i matematiksvårigheter har svårt att ”plocka” fram fakta om siffror och har svårt att veta vilket 

räknesätt de ska använda sig av om det inte står utsatt. Här menar författarna att det är viktigt 

att från början arbeta med de grundläggande basfärdigheterna tidigt med eleverna för att öka 

möjligheten för att de ska känna sig säkra vid användning av olika räknesätt. Att börja arbeta 

med de grundläggande begreppen tidigt är viktigt för den matematiska förståelsen menar 

författarna och så även P3. Denne pedagog påpekar att om man börjar med att arbeta med de 

matematiska begreppen tidigt så behöver inte svårigheterna bli så stora. Om eleverna har 

tillgodogjort sig grundläggande begrepp, såsom betydelsen av de tecken som används vid de 

olika räknesätten, så har de ett försprång i hur de ska tolka och förstå matematiken har 

författarna uppmärksammat. 
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Förmågan att kunna avgöra rimligheten i ett svar är något elever i matematiksvårigheter har 

svårt för nämner P1. Malmer (1999) talar om elevers svårigheter med bland annat deras 

logiska slutledningsförmåga och analysförmåga. Detta anser författarna hänger ihop med det 

P1 ovan nämnt då slutledningsförmåga och analysförmåga är viktiga delar för att förstå 

rimligheten i ett svar. Författarna menar att detta hänger ihop med den kognitiva förmågan 

och därmed menar de att det finns delar av det kategoriska synsättet kvar. De kommer senare 

diskutera lite mer kring de olika synsätten.  

 

Både forskare, som Löwing & Kilborn (2002) och flera av pedagogerna är överens om att 

matematik skall vara en del av elevernas vardag, att steget mellan skolans matematik och 

vardagens matematik inte skall vara så stort.  I många fall med elever i matematiksvårigheter 

har det visat sig att steget är stort. Ofta har eleverna ingen som helst koppling mellan 

matematiken hemma och i skolan, de vet helt enkelt inte vad de ska använda det de lärt sig 

till. Detta är något som S1 belyser genom att beskriva det arbete med ”affären” som är 

relaterat till vardagen och uppskattat av eleverna. P2 har som ovan står nämnt  påpekat att det 

är av betydelse att elever får tänka och reflektera över vardagliga händelser. Detta gör att de 

får möjlighet till att lösa problem och vana för det. Att utsättas för detta gör att man övar upp 

problemlösningsförmågan menar författarna.  Författarna anser då att det är oerhört viktigt att 

man i skolan arbetar med vardagsrelaterade uppgifter så att eleverna kan se sambanden och 

vad de skall använda sig matematiken av. De måste få möjligheten att se nyttan av det. 

Författarna menar att alla elever, oavsett om de är i svårigheter eller inte, måste kunna se 

betydelsen av detta, annars kan vem som helst tappa intresset för matematiken. 

 

Att den språkliga kompetensen hos elever har inverkan på hur de tar till sig matematiken 

spelar roll visar Malmers (2002) forskning. Att prata matematik i skolan ökar elevernas 

förståelse för ämnet menar en del av pedagogerna. P6 skriver att det är viktigt att prata mycket 

matematik, både i grupp och enskilt, för att hjälpa eleverna öka deras matematiska förståelse 

för de olika begreppen. Att arbeta med att ge eleverna de rätta begreppen genom att upprepa 

och använda rätt benämningar för räkneoperationer gör att eleverna får det lättare i längden att 

tillgodogöra sig matematiken skriver P5. 

I empiristudien visar det sig att pedagogerna inte nämnt den språkliga kompetensen så 

mycket, vilket författarna uppfattar som något underligt. Författarnas uppfattning är att den 

språkliga kompetensen är viktig för att kunna tillgodogöra sig matematiken på ett bra sätt. Har 

man svårigheter med att läsa, speglar det av sig i matematiken då man arbetar med lästal 
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t.ex. Det kan visa sig att man inte förstår innebörden i vad uppgiften frågar efter. Eller att det 

tar så mycket tid och kraft att läsa och förstå texten att man inte har någon ork kvar att lösa 

själva talet. 

 

Om självbild och självkänsla skriver både forskare och pedagoger att det är viktigt för att 

kunna utveckla sina matematiska färdigheter till något bra. Magne (1998) menar som ovan 

nämnts att ett dåligt självförtroende och dålig motivation hämmar utvecklingen i 

matematikämnet.  Att ha misslyckats i flera år i ämnet matematik gör att man till slut tappar 

motivationen och som P1 nämner, tilltron till den egna förmågan. Viljan att lära sig kan också 

försvinna från dessa elever, menar pedagogen. Detta gör att matematiken blir tråkig och 

olustfylld, har man väl fått den inställningen till ämnet kan det vara svårt att arbeta bort den, 

menar P4.  

Magne (1998) och pedagogerna i empiristudien menar att matematiken behöver vara rolig och 

lustfylld. Det måste finnas många tillfällen där eleven känner att den lyckas och att den duger. 

Pedagogerna i skolverksamheten i Sverige har ett stort ansvar i elevernas lust till att lära då 

deras uppmuntran och positiva feedback ger eleverna styrka att våga misslyckas. 

I kursplanen för matematik under rubriken ”mål att sträva mot” står det omnämnt att eleven 

ska utveckla intresse för ämnet och en tilltro till den egna förmågan och det egna tänkandet. 

Detta menar författarna är viktigt för att matematikundervisningen ska vara spännande och 

lockande för eleven. Författarna tror dock att pedagogen har en väldigt viktig roll i detta. 

Genom att skapa lustfylld och spännande undervisning där elever får prova och våga 

misslyckas bidrar man till att sträva mot målen som är satta. 

 

 Att skola och hem samarbetar med elever i matematiksvårigheter stärker eleverna i ämnet 

menar P1. Att vårdnadshavare visar sitt intresse och har en bra syn på matematikämnet gör att 

eleverna inte känner lika stor uppgivenhet till ämnet, även om det är tungt. Författarna menar 

också detta eftersom positiva upplevelser och ett bra förhållningssätt från omgivningen gör att 

eleverna har större möjligheter till att lyckas med matematiken. Författarna har reflekterat 

över  att det finns de elever som har vårdnadshavare som av en eller annan anledning inte har 

möjlighet att stötta och hjälpa sina barn med skolarbete i hemmet. Dessa elever måste skolan 

ta ett extra ansvar för och se till att de får den hjälp de behöver, menar författarna. Skolans 

samarbete med hemmet är även något som står omnämnt i skollagen. 
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Viktigt för eleven är också att känna till vilka krav som ställs på den för att veta vilket mål de 

går mot menar P1. Detta för att man ska se hela processen och inte bara här och nu, tror 

författarna. Detta antar också författarna är viktigt för att själv som elev kunna förhålla sig på 

ett bra och positivt sätt till matematiken. Ytterligare en del som bidrar till att de får ökad 

självkänsla inom ämnet är att de själva kan påverka sina delmål att uppnå. P6 menar att eleven 

här kan vara aktiv och delaktig genom att tala om vad man vill uppnå. Med detta menar 

författarna att har man varit med och satt upp vissa delmål och klarar dem så stärker 

det självkänslan. Vid dessa tillfällen som man sätter delmålen är det viktigt att pedagogen är 

med för att styra upp så delmålen inte blir för stora och ouppnåeliga. Skulle de vara det så kan 

det hända att delmålen stjälper istället för hjälper eleven anser författarna. 

 

Laborativt material är något som pedagoger och forskare hela tiden återkommer till. Det har 

visat sig vara ett bra sätt att arbeta med elever i matematiksvårigheter då det frigör tänkandet 

på ett positivt sätt. Att arbeta med öga- och handkombination gör det, som författarna 

uppfattat det, roligare att räkna och man får lättare att förstå vad man skall använda det till. 

Mycket av det laborativa materialet som man kan använda sig av i skolan ökar elevernas 

förmåga till att se verklighetsanknytningen. Alltså, de har lättare att förankra det i vardagen 

menar författarna. S1 beskriver i empiristudien i sitt narrativ om sitt arbetssätt med att bedriva 

en ”affär” som ett alldeles utmärkt sätt att arbeta laborativt. Detta uppfattar författarna som ett 

bra sätt att binda skolmatematiken till vardagen. I S1:s ”affär” fick eleverna en ordentlig 

verklighetsanknytning då de fick använda pengar i olika valörer och sedan handla och växla 

pengar som matematisk uppgift. Vad författarna märkt, när de sett denna verksamhet ute är att 

eleverna fått en annan förståelse för pengars värde och lite grann av vad matematik i vardagen 

innebär. Författarna har också reflekterat över att detta är ett väldigt bra sätt för elever i 

matematiksvårigheter att lära sig att handskas med vissa matematiska problem. Kursplanen i 

matematik säger att matematik spelar en viktig roll i vårt samhälle samt att eleven ska få 

möjlighet att kommunicera och utöva matematik i relevanta situationer. Detta är precis vad 

forskare och pedagoger har belyst i sina teorier och narrativ. 

 

Alla pedagogerna använder sig mer eller mindre av laborativa material i sin undervisning. P2, 

P3 och P5 nämner bland annat, kortlek, tangram, pärlor, klossar, tärning, miniräknare och 

måttband som komplement till sin undervisning.  

Mycket av skolans laborativa material tillverkar pedagogerna själva utefter varje elevs 

specifika behov, skriver pedagogerna. 
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I den teoretiska studien tillsammans med den empiriska har det visat sig att arbete med spel 

och annat laborativt material är bra för det strategiska tänkandet. Författarna har reflekterat 

över att man i skolor använder sig mycket av kortlekar, tärningar och dominobrickor med 

mera för att träna bland annat tiokompisar och huvudräkning. Vad författarna vidare har 

funderat kring är då den lust eleverna verkar känna till matematiken då man plockat in denna 

sorts laborativt material.   

 

Ju mer författarna insett vikten av att arbeta med laborativa material så har de funderat mer 

kring hur man skulle kunna ta detta arbete ett steg längre. Hur skulle man till exempel kunna 

arbeta med laborativt material i matematiska diagnoser? Hur skulle det vara om man bara 

arbetade med laborativt material helt i undervisningen i de lägre åldrarna? Hur skulle eleverna 

fundera kring detta i så fall? Skulle det gynna alla elever eller skulle de ”duktiga” uppfatta det 

för lätt och näst intill tramsigt?  

Författarna har inga givna svar på dessa frågor men skall här nedan försöka bena ut lite vad 

konsekvenserna skulle kunna bli enligt deras erfarenheter och tankar.  

 

Tanken att arbeta med laborativt material i de matematiska diagnoserna uppkom när 

författarna studerat olika vinklingar av vad det laborativa materialet gör för eleverna. 

Eftersom författarna upplevt mest positiva upplevelser kring det laborativa materialet började 

de fundera kring hur det skulle vara att arbeta med det jämt, och efter det kom tanken med 

laborativa matematiska diagnoser.  

Positiva effekter skulle kunna bli att eleverna känner större lust till ämnet genom detta sätt. 

Att de sedan lättare skulle kunna förklara sina tankegångar och visa med hela kroppen när 

man arbetar med matematiska problem. Att arbeta på detta sätt gör att arbetet inte är bundet 

till klassrummet, utan att man kan utnyttja andra områden inom skolans värld för att utöka 

deras matematiska tankar.  

 

Andra effekter med att arbeta så här med de matematiska diagnoserna misstänker författarna 

skulle kunna vara att man möjligen skulle kunna tappa de elever som har svårt för det som 

kan uppfattas som ett lite friare arbetssätt. Det kan handla om de elever som inte vågar tala 

högt inför grupp, eller som helt enkelt är rädda för att misslyckas. Kan även vara de elever 

som har svårigheter med att samla tankarna när de arbetar fritt utanför matematikboken. 

Författarna är medvetna om att även de elever som ”har lätt för” matematik kan komma i 

kläm här, då de skulle kunna uppfatta detta arbetssätt som för lätt. I dessa fall gäller det, som 
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med all annan undervisning, att man har uppgifter anpassade till individerna i gruppen. Att 

man har ungefär samma sorts uppgifter men med olika svårighetsgrad, för att inte ”tappa” 

någon elev på vägen. Detta var några av de vidare funderingar författarna haft under 

uppsatsens process. I Lpo 94 står det att man skall utgå från varje individs behov och genom 

att låta eleverna göra uppgifter som är anpassade efter dess erfarenheter och kunskap inom 

ämnet, så har man individanpassat undervisningen. 

 

Nu lämnar författarna laborativt material ett tag och övergår att analysera och diskutera ett 

ganska närliggande område, problemlösning. Vad de menar med närliggande område är att 

man ofta arbetar laborativt med problemlösning. Forskare och pedagoger påpekar att när man 

löser olika matematiska dilemman i grupp ökar elevernas förmåga att utrycka sig i 

matematiska termer samt att de uppmärksammas på att det finns olika lösningsstrategier. 

Elever har ofta lätt att lära av varandra påpekar P5 i sitt narrativ. Författarna reflekterar då 

över att gruppen måste vara välfungerande för att det ska gynna kunskapsutvecklingen. 

Författarna anser att problemlösning gynnar elevernas kognitiva utveckling då de får arbeta 

med sina tankestrukturer på ett annat sätt än vid att bara fylla i rätt eller fel svar i 

matematikboken. Alltså, vid de uppgifter som ser ut på detta sätt t.ex. 4+2=. 

P1 beskriver att vid arbete med problemlösning får eleverna använda sig själva som pjäs i 

matematikundervisningen. Med detta menar pedagogen att man arbetar med hela kroppen när 

man löser de matematiska problemen.  

 

Med det nya och relationella synsättet menas att man ska utgå från att svårigheterna som 

eleven är i beror på den omgivande miljön. P4 menar i den empiriska studien att de elever 

som är i svårigheter kan behöva lugn och ro när de arbetar med matematiken. Detta är något 

som författarna uppfattat att forskarna också tror gynnar eleven.  

 

P5 har nämnt att man som klasslärare kan lära sig mycket om eleverna när man ser dem i 

olika miljöer, man har möjlighet att lära känna elevernas starka och svaga sidor och utgå ifrån 

detta när man planerar undervisningen och dess miljö. Emanuelsson m.fl. (1996) har påpekat 

att det är viktigt att man i skolan ger varandra stöd och uppmuntran, för att öka 

självförtroendet inför matematikämnet, precis som författarna ovan nämnt. Detta är något som 

P3 också uppmärksammat. Att man i klassrummet arbetar med att ha ett ”öppet” 

klassrumsklimat är viktigt för de elever i svårigheter, menar författarna, för att öka deras tillit 

till den egna förmågan. 
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Genom att se till dessa delar som här ovan finns beskrivna så har författarna skapat sig en 

helhetsbild av hur undervisningen kan gå tillväga för de elever som är i matematiksvårigheter. 

Författarna har belyst områden som kretsar både kring det relationella synsättet och det 

kategoriska. Författarna hävdar att det är svårt att ta ställning till vilket synsätt de ska förhålla 

sig till. De menar då att vissa svårigheter är medfödda och går inte att träna bort eller ändra 

miljön runt om, utan handlar då om akalkyli som Adler (2001) ovan nämnt. 

Författarna hävdar att det viktigaste i arbetet med elever i matematiksvårigheter är att man ser 

till varje individ och dess behov. Yrket som pedagog går ut på att man skall göra detta.  

Man kan läsa i skolans styrdokument att man skall se till varje enskild individ och då menar 

författarna att det inte ska spela någon roll vilket synsätt man förhåller sig till. Det är 

pedagogens skyldighet att se varje individ där den befinner sig. Man skall arbeta utifrån 

elevens egna förutsättningar, erfarenheter och behov. 

 

Det låter bra att man ska tillgodose varje individ och dess behov, men verkligheten är inte 

sådan ännu menar författarna. Skolans roll när det gäller elever i matematiksvårigheter menar 

P5 att de ska se till att skapa möjligheter för alla elever att lära sig så mycket som möjlig på så 

många olika sätt det går. De ska också se till att eleverna får de verktyg de behöver för att 

klara vardagen påpekar P1, men  fortsätter med att det inte finns möjlighet till det som skolan 

ser ut idag då resurserna är för små. 

 

För att knyta samman svar och tankar kring frågeställningarna följer här nedan en kort 

sammanfattning. 

Genom litteraturstudien och den empiriska studien anser författarna att man kan se skillnad på 

allmänna och specifika matematiksvårigheter genom att elever i allmänna svårigheter har 

svårigheter inom ett specifikt område inom matematiken och de är jämna i sin förmåga. De 

elever som är i specifika svårigheter har svårigheter inom flera andra ämnesområden. Det kan 

påverka såväl skolsituationen som deras vardag. Dessa elever är ojämna i sin förmåga. 

 

Fortsatt menar både forskare och pedagoger i studien att för att hjälpa istället för att stjälpa de 

elever som befinner sig i matematiksvårigheter, vare sig de är allmänna som specifika, så ska  

man ska utgå från varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov. Undervisning kan inte 

utformas lika för alla. En del kan behöva konkret material för att kunna arbeta med sina 
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matematiska tankestrukturer, medan andra elever klarar av att se dessa strukturer utan 

hjälpmedel. 

 

Pedagogerna i den empiriska studien ser positivt på det laborativa materialet som ett stöd till 

de elever som är i matematiska svårigheter. Kombinationen att arbeta med öga och hand ökar 

den matematiska förståelsen vilket ger eleverna större möjlighet att se sammanhanget med 

matematik och vardag. Genom att låta eleverna laborera med olika sorters material ger man 

dem möjlighet att se olika lösningsstrategier på ett och samma matematiska problem. Det 

laborativa materialet ger även eleverna möjlighet att kunna se de matematiska processerna 

från början till slut samt att det inte bara handlar om att avge rätt svar.  
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7. Metoddiskussion 

Författarna valde att utgå från hermeneutisk metod för att kunna se helheten genom delarna. 

De anade att metoden skulle passa bra då de hade en viss förförståelse om just 

matematiksvårigheter. De misstänkte att de delar som kan göra att elever får svårigheter i 

matematiken skulle kunna vara beroende av varandra, därför valdes denna metod att utgå 

delvis ifrån. Att sedan plocka in pedagoger från fältets syn på problematiken skulle ge ännu 

en ”byggkloss” att bygga helhetsbilden på. 

Valet av den hermeneutiska metoden känner författarna var bra, då de fått ut önskat material 

att bearbeta. En svaghet med valet av metod kan vara att just hermeneutisk metod inte är så 

beprövad inom den naturvetenskapliga genren. Med andra ord så visste inte författarna om 

denna metod skulle falla väl ut för deras syfte, men valde ändå att utgå ifrån den. Man skulle 

kunna se denna studie som någon slags metodprövning då metoden inte är så beprövad inom 

det naturvetenskapliga området. Men som ovan nämnt, så anser författarna att de fick ut vad 

de önskat.  

 

Då författarna bestämt sig för vilken metod som man skulle utgå ifrån blev steget inte så långt 

till att våga prova en lite annorlunda empiriinsamlingsmetod. Valet att låta pedagoger skriva 

fria berättelser om sin tankar och upplevelser kring matematiksvårigheter kändes för 

författarna väldigt lockande. Författarnas uppfattning var att fria berättelser skulle vara en bra 

metod då pedagogerna inte skulle känna sig tidsbundna och stressade som de kan vara vid en 

intervju. Författarna trodde att detta upplägget skulle gynna empirimaterialet då pedagogerna 

skulle få längre tid på sig att tänka igenom deras synpunkter.  

Tyvärr visade det sig så att denna metod inte var uppskattad av de flesta pedagogerna. De 

fann denna metod svårare för att den var friare och de kände att de inte riktigt kunde släppa 

taget om den när de väl gjort den. Detta har bidragit till att författarna har haft svårigheter 

med att hitta pedagoger som velat ställa upp med att dela med sig av sin kunskap och 

erfarenhet. Efter att diskuterat upplägget med de berörda pedagoger som ändå valde att ställa 

upp, så har författarna förstått att en intervjumetod hade varit mer uppskattad. Detta är något 

som författarna tagit till sig, men de känner ändå att den empiri de fått från pedagogerna  varit 

givande. 

 

Författarna är medvetna om den ojämna fördelningen av synpunkter som pedagogerna 

bidragit med. Dels beror det på att vissa pedagoger bidragit med mer, andra med mindre. 
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Författarna har valt att citera pedagoger som beskrivit väl och utförligt sina tankar för att få 

mer stoff som passade in på syftet. Många pedagoger tycker likt om de flesta punkter som 

författarna angett, därför har inte författarna citerat pedagogerna lika många gånger. Hade 

författarna gjort t.ex. enskilda intervjuer istället är det möjligt att utfallet blivit annorlunda, då 

som Johansson, A (2005) påpekar att vid skriftliga berättelser kan viktigt innehåll väljas bort 

av respondenterna själva.  

 

I Johansson (2005) står om berättelser och vad det ska innehålla för att få kallas en berättelse. 

Hon menar att en berättelse har en början, ett mittparti och ett slut. Hon skriver också att det 

är viktigt att åtskilja olika språkformer, så man inte blandar dem. Att arbeta med narrativ, som 

det i detta fall var menat, innebär ju som ovan nämnt att pedagogerna skulle skriva fria 

berättelser. Detta visade sig dock vara svårt och det författarna trodde var berättelser visade 

sig vara beskrivningar kring fenomenet matematiksvårigheter. Vissa av pedagogerna hade 

uppfattat upplägget som var författarnas tanke, men några hade beskrivit fenomenet utifrån de 

punkter som författarna önskat de skulle resonera kring. Författarna har tagit till sig av detta, 

men har ändå känt att de kunnat använda empirin då innehållet varit det väsentliga och 

överensstämt med syftet. Något författarna kan föra vidare är att man inte bör punkta upp vad 

man vill ska vara med i narrativet utan låta pedagogerna berätta fritt inom ämnet.  En annan 

tanke som slagit författarna är att man kunde avvaktat med att låta pedagogerna skriva 

narrativ tills det att syftet och teoriinnehåll var klart.  

Författarna känner att det empiristoff de tagit del av har lett till att de kommit fram till vad de 

sökte, men det hade underlättat för dem om teorin var bearbetad innan man gjorde 

empiristudien. 
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8. Sammanfattande avslutning 

Författarnas syfte med uppsatsen var att undersöka arbetet med och tankar om 

matematiksvårigheter för att vinna ny kunskap inom ämnesområdet. Vad de ville ta reda på 

var mer om allmänna och specifika matematiksvårigheter och vad det innebär i skolans 

verksamhet. Vad de kommit fram till är att varje individ i matematiksvårigheter är unik och 

man får se till varje individ för att kunna hjälpa den ur svårigheterna. Adler (2001) och 

Ljungblad (2003) skriver att allmänna svårigheter karaktäriseras av att eleverna är jämna i sin 

förmåga att prestera i skolan. De har alltså inte bara svårigheter i matematikämnet utan även 

inom andra ämnesområden. Dessa elever kan behöva extra tid för att tänka igenom och 

genomföra matematikuppgifter, oavsett om de arbetar med algoritmer eller t.ex. med 

problemlösning. 

Specifika matematiksvårigheter kännetecknas av att man har svårigheter med specifika 

områden inom ämnet matematik skriver Adler (2001). De kan ena dagen göra enkla 

beräkningar medan det nästa dag kan var helt som bortblåst hur de ska gå till väga vid samma 

typ av uppgift. Dessa elever har dessutom svårt med automatiseringsförmågan.  

Författarna har insett vidden av att man inte kan planera en undervisning som är likadan för 

alla, då alla elever har olika behov, oavsett med eller utan svårigheter i matematiken.  

 

Att man som pedagog funderar över hur man lägger upp undervisningen i matematik är 

viktigt för att man skall kunna se var behoven finns och vad var enskild individ behöver, för 

att hjälpas och inte stjälpas. 

 

När man arbetar med elever i matematiksvårigheter är det viktigt att fundera på den yttre 

miljön och på vilka sätt den påverkar eleven. Vissa elever kräver ett lugn i omgivande miljö, 

det kan vara alltifrån ljudnivån, till vad som hänger på väggarna. Annat kan vara den sociala 

miljön i olika gruppkonstellationer som kan förekomma i skolans värld. 

 

 Ett varierande arbetssätt är också viktigt för att undervisningen inte skall vara enformig och 

enbart passa vissa elever. Detta för att inga elever skall stjälpas av monoton undervisning. 

Som variation till matematikboken finns det författarna diskuterat mycket ovan, laborativa 

arbetssätt och problemlösning. Att arbeta med matematik t.ex. ute gör att man lämnar den 

klassiska klassrumsmiljön vilket bara det kan bidra till att eleverna får ökad förståelse för 

matematikämnet. Dels för att man kommer ur den klassiska klassrumsmiljön och dels för att 
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det är ett annorlunda arbetssätt jämfört med den traditionella undervisning som ofta sker i 

klassrummet med en matematikbok framför sig. 

 

Författarna tror att arbetet med laborativt material kan ge elever i matematiksvårigheter en 

ökad förståelse för ämnet. Att arbeta praktiskt och konkret ger eleverna en annan möjlig 

vinkling på matematiken. De får möjlighet att använda andra sinnen och ta del av andras 

tankesätt och metoder för att lösa matematiska räkneoperationer. Att kombinera arbetet med 

öga- hand tror författarna öppnar upp en helt ny dimension för dessa elever.   

Att kunna förknippa matematiken med vardagen är viktigt för dessa elever och förståelse 

uppnås lättare om man arbetar med det konkret. Att kunna se något framför sig istället för att 

bara tänka sig det, tror författarna bidrar till ökad matematisk förståelse för elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Författarna anser att detta är viktigt för deras yrkesroll då de med all säkerhet kommer att 

stöta på elever i matematiksvårigheter, förr eller senare. Detta gäller alla som bedriver 

pedagogisk verksamhet. Fördelen med valet av ämne till uppsatsen är att författarna fått 

djupare förståelse för vad det innebär att arbeta med elever i matematiksvårigheter, och det 

inte alltid är så lätt att tillgodose alla elevers behov. Nackdelen är att förförståelsen var mindre 

än vad författarna trodde från början. De hade uppfattningen att deras kunskaper ändå var 

relativt goda inom ämnet men insåg ganska snart att så var inte fallet. Förförståelsen för 

matematiksvårigheter har inte haft någon betydelse för arbetet med denna uppsats, trots att 

den var mindre än vad de från början trodde. 

 

Författarna hoppas att de genom denna uppsats bidragit till det allmänna kunskapsbygget då 

deras reflektioner om hur man kan forska vidare om laborativt material har väckt lust och 

intresse hos andra. De hoppas även att deras kopplingar mellan teori och empiri har gett 

forskningen kring matematiksvårigheter en djupare dimension.  Författarnas analys av den 

narrativa metoden visar att den kanske inte är att föredra i förhållande till författarnas syfte. 

 

Författarna tycker att de fått ut vad de förväntade sig att de skulle få, trots att några av 

pedagogerna i empiristudien gav mindre uttömmande beskrivningar av deras syn på 

matematiksvårigheter. Trots detta anser författarna att de fått ut det de vill i och med att 

pedagogernas uppfattning om matematiksvårigheter var ganska lika varandra, därför gav det 

en mättnad till empirin. 
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Författarna har fastnat för tanken om att arbeta mycket mer med laborativt material. Som 

vidare forskning skulle författarna tycka det var intressant att ta reda på hur det skulle se ut 

om man arbetade enbart laborativt och genomförde kunskapsdiagnoser med laborativt 

material. Att även ta reda på elevernas syn kring detta vore intressant.  Skulle ett laborativt 

arbetssätt förändra statistiken för antalet elever som befinner sig i matematiksvårigheter? Ett 

annat förslag på vidare forskning skulle även kunna vara att göra studien utan den narrativa 

analysen och bara koncentrera sig på en litteraturstudie. 

  

Författarna väljer att avsluta med citat från några av pedagogerna i den empiriska 

undersökningen: 

 

 ”Jag behöver vara den bild som eleverna får med sig av skolans matematik in i 

framtiden. Jag behöver som undervisande i matematik…göra matematik så 

konkret, rolig och verklighetsanknuten så att ALLA elever känner att det är viktigt 

och spännande med matematik.” 

 

Att arbeta med barn i matematiksvårigheter kräver konkret material, känna det i handen. 

 

”…ARBETA MED SÅ MÅNGA SINNEN SOM MÖJLIGT. ” 
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Bilaga  

Hej! 
 
Vi håller på att arbeta med vårt examensarbete som handlar om lärares syn på 
matematiksvårigheter, både allmänna och specifika svårigheter.  
 
Tanken är att vi ska jämföra lärares tankar med litteraturens teorier. 
 
Vi är tacksamma att du ställer upp med dina tankar om hur ni ser på matematiksvårigheter. 
Tanken med friare berättelse med vissa riktlinjer är att ni inte ska bli låsta utan kan skriva fritt 
och ha längre betänketid.  
 
Ni kan när som helst avbryta skrivandet om ni känner av någon anledning att ni inte vill vara 
med i undersökningen längre. Ni kommer vara anonyma i undersökningen och kommer gå 
under andra beteckningar i uppsatsen. Skolans namn kommer heller inte att nämnas.  
 
Ni behöver inte uppge ert namn men vi är tacksamma om ni uppger vilka år ni jobbar med 
och vilken utbildning ni har.  
 
I den fria skrivningen ser vi gärna att ni för tankar kring följande; 
 

• Allmänna matematiksvårigheter 
 

• Specifika matematiksvårigheter 
 

• Arbetsmetoder 
 

• Material 
 

• Skolans roll 
 

• Specialpedagogens roll 
 

• Klasslärarens roll 
 

• Elevens roll 
 

 
Om möjlighet finns ser vi gärna att vi kan kontakta er om vi har några funderingar kring era 
tankar. Om ni har funderingar kring riktlinjerna är ni givetvis välkomna att kontakta oss på; 
 
Therese Svensson  XXXX-XXXXXX 
 
Veronica Johannesson  XXXX-XXXXXX 
 

Vi hämtar era berättelser fredagen den 16/11 på skolan. 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 


