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Sammanfattning    
Abstract 
En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god problemlösningsförmåga 
samt kommunikativa förmågor och färdigheter i matematik. Tidigare studier visar att det finns många orsaker till att elever 
hamnar i matematiksvårigheter. I den här studien som har en kvalitativ metodansats undersöker jag speciallärarnas 
uppfattningar om framgångsfaktorer för elevers lärande i matematik. Utifrån deras erfarenheter kring 
matematiksvårigheter och deras kunskap om preventioner och interventioner i matematik görs en jämförelse med 
forskningen i det aktuella området.  
I studien kartläggs vilka faktorer som kan underlätta alla elevers lärande i matematik utifrån ett relationellt- och 
sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom det är väsentligt att undervisningen organiseras och utgår från elevers 
lärande och behov.  
 
Utifrån det empiriska materialet har jag gjort en tematisk analys där jag har funnit följande underrubriker: Undervisning, 
Arbetsminne, Självkänsla, Engagerande undervisning, Artefakt, Synliggöra elevers lärande, Anpassningar för lärande, 
Intensivundervisning, Alternativa hjälpmedel, Elevaktiv undervisning, Kollegialt lärande samt Engagerade lärare.  
Matematikundervisningens betydelse kommer fram som ett genomgående tema i alla delar. Det är i undervisningen 
svårigheterna uppstår i matematik men det är även där det finns möjligheter för eleverna att lyckas med sitt lärande i 
matematik. Det är centralt att det finns arbetssätt som underlättar lärande men framför allt visar studien att den enskilda 
framgångsfaktorn för elevers lärande i matematik är en skicklig matematiklärare. 
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INLEDNING  

Vårt lärande påverkas av många faktorer och det pågår ständigt forskning kring elevers  

lärande och kunskapsnivå. Samhället styr vad som ska läras i skolan genom kursplanerna  

vilket ska spegla de färdigheter som är nödvändiga för att kunna verka i samhället och gå  

vidare i utbildningssystemet. Den professionella läraren ska bedöma elevernas kunskaper i  

förhållande till kraven samt synliggöra behoven för att se vilka metoder eleverna lär bäst  

genom. Det är en del i uppdraget som lärare och det är utmaningar som skola och lärare ställs  

inför.   

Elever har olika förutsättningar och kräver olika metoder för att lyckas. Med erfarenheter och  

specialutbildning kan lärarnas kompetens höjas för att vara den vägvisare som visar möjliga  

vägar för eleverna att nå sina kunskapsmål. Just kunskap är svårt att mäta och inte minst  

kunskapens kvalitet. Matematikkunskaper omfattar också ett språk med hantering av  

komplexa system för att förstå omvärlden utifrån ett matematiskt perspektiv. Att förstå hur  

hjärnan fungerar är en viktig faktor för att få förståelse av kunskap och lärande hos eleverna.   

Lärarens kompetens och erfarenheter är av största betydelse för hög måluppfyllelse. I den här  

studien har två speciallärare, två specialpedagoger och två matematiklärare intervjuats, för att  

få svar på vilka uppfattningar de har om framgångsfaktorer  i matematik utifrån sina  

erfarenheter som speciallärare i matematik. Deras erfarenheter har jämförts med vad aktuell  

forskning säger om inlärning i matematik, vad finns det för svårigheter och finns det  

generella framgångsfaktorer? Antalet elever som behöver specialundervisning ökar. Kan  

metoderna i klassrummet anpassas så att kunskapsnivån i matematik höjs och så att  

undervisning fungerar för ett större antal elever?  

SYFTE   

Genom kunskap om aktuell forskning i specialpedagogiska frågor i matematik kommer jag i  

mitt uppdrag som speciallärare i matematik att handleda lärare och samarbeta med elever och  

föräldrar. Speciallärare i matematik förväntas ha kunskap om matematiksvårigheter på  

organisations-, grupp- och individnivå samt hur man kan jobba på ett förebyggande sätt så att  

elever inte hamnar i matematiksvårigheter (Examensordningen, 2011). Studiens  

utgångspunkter har ett kategoriskt, relationellt, inkluderande samt ett sociokulturellt  

perspektiv som jag återkommer till under rubriken Teoretiska utgångspunkter.  
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Syftet med den här uppsatsen är att i en kvalitativ studie undersöka hur speciallärare, lärare  

med fördjupade didaktiska kunskaper, uppfattar matematiksvårigheter och framgångsfaktorer  

för elevers lärande i matematik.   

FRÅGESTÄLLNING  
  

• Vilka uppfattningar har speciallärare om matematiksvårigheter?  

• Hur menar speciallärare att man kan undervisa så att elever inte hamnar  

matematiksvårigheter?  

• Hur uppfattar speciallärare att man kan ge elever som har hamnat i  

matematiksvårigheter stöd på ett framgångsrikt sätt i skolan?  

• Vilka framgångsfaktorer finns för elevers lärande i matematik enligt speciallärarnas  

uppfattningar?  

TIDIGARE FORSKNING  

I litteraturgenomgången tar jag del av aktuell forskning i ämnet för att tydliggöra vilken syn  

det finns och vilka perspektiv forskningen har kring matematiksvårigheter. Jag vill försöka se  

skillnader och likheter i denna studie jämfört med tidigare forskning och finna vilka  

återkommande faktorer som är betydelsefulla för en framgångsrik matematikundervisning.  

Det kan bidra till viktig kunskap för undervisningen i matematik eftersom målet i elevernas  

matematikutbildning är att de ska få möjlighet att utveckla sin matematiska kompetens så  

långt det är möjligt.  

MATEMATIKSVÅRIGHETER  

Det finns olika teorier inom forskningen kring matematiksvårigheter. Lundberg & Sterner  

(2009) menar att matematiksvårigheter är ett överordnat generellt begrepp som innebär  

svårigheter att nå målen i hela grundskolans kursplan i matematik. Det är många olika  

faktorer som kan orsaka matematiksvårigheter, en del elever har svårigheter och en del elever  

hamnar i svårigheter i samband med undervisningen (Malmer, 1999). Det finns rapporter  

(Skolinspektionen, 2009:5; Skolverket, 2009) som visar att det finns brister i svensk  

matematikundervisning. Ett problem som tas upp i debatten kring elevers försämrade resultat  

i matematik är att det finns en stor mängd lärare som undervisar i matematik men som saknar  

behörighet. Om läraren saknar utbildning och kunskap innebär det att det blir svårare för  

eleven att få hjälp att utvecklas vidare på bästa sätt. Undervisningen får inte samma kvalitet  
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som om läraren har utbildning (Samuelsson, 2013). Tyvärr sker en tidig och för stor  

utslagning i matematik. Malmer (1999) anser att orsaken till stor del beror på att eleverna inte  

får det stöd de behöver för att befästa grundläggande begrepp och inte heller den tid de  

behöver.   

Sjöberg (2006) tydliggör att orsakerna till matematiksvårigheter bör sökas utifrån flera  

perspektiv i lärmiljön eftersom han menar att svårigheterna kan ha många orsaker. Han lyfter  

fram att läraren oftast har den bästa insikten kring elevernas matematiksvårigheter men att det  

är neuropsykologer som har tolkningsföreträde. Han betonar också att helhetssynen på  

elevens skolmiljö är viktig. Andra faktorer som har betydelse för elevens skolframgångar och  

lärande är t.ex. arbetsro, elevers arbetsinsats, det strukturella perspektivet samt den  

sociokulturella betydelsen. Han lyfter även betydelsen av kommunikationen i  

matematikundervisningen, språket kan vara ett hinder i lärandet. Sjöberg (2006) funderar på  

om svenska elever egentligen presterar ganska bra i matematik med tanke på hur lite tid de  

ägnar åt matematikstudier.   

Litteraturen är ening om att det finns elever som har svårt med matematik (Dowker,  

2005;Engström & Magne, 2008; Lundberg & Sterner, 2009). Det pågår en debatt kring om  

det finns något som kan kallas för specifika matematiksvårigheter och om man kan  

diagnostisera elever med diagnosen dyskalkyli. Enligt Dowker (2005) kan man inte avgränsa  

vad specifika matematiksvårigheter är för något, matematiksvårigheter bör istället ses som en  

del av den naturliga variationen av aritmetisk förmåga hos alla människor.   

Förutom att en individs förmåga i aritmetik består av flera delar påverkas individens  

kompetens på området även av en rad yttre och inre villkor, som till exempel individens  

genus, socioekonomisk bakgrund, kultur, kognitiva förmågor, undervisning, självtillit och  

attityd tillämnet. Svårigheter i aritmetik beror ofta på individens kognitiva styrkor och  

svårigheter i kombination med hur personen lärt sig aritmetik (Dowker, 2005; Lundberg &  

Sterner, 2009). Alla elever behöver få uppleva att matematik är intressant och meningsfullt  

oavsett vilka orsaker som föreligger till varför eleven hamnat i matematiksvårigheter  

(Engström, 1999). Svårigheter inom området tal och räkning har ofta sin grund i olika  

faktorer i miljön men i vissa fall kan det också finnas en neurobiologisk grund till problemen  

(Lundberg & Sterner, 2009).  En bristfälligt utvecklad mental tallinje är av avgörande  

betydelse för utvecklingen av räkneförmågan, det kan handla om störningar i språkförmågan,  

uppmärksamhet, arbetsminne och visuell föreställningsförmåga. Hur barnets taluppfattning  
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utvecklas beror på samspelet mellan olika delar av hjärnan och samspelet mellan hjärnan och  

den yttre miljön (Paterson m fl, 2006).  

Lärarna som undervisar eleverna i de yngre skolåren ser tydligt vilka elever som kommer att  

få stora svårigheter (Ljungblad, 1999). Det är vanligt att elevernas svårigheter tilltar under det  

tredje skolåret, när talområdet vidgas och det laborativa arbetet försvåras. Matematiken blir  

mer abstrakt och kräver mer tänkande. Det abstrakta tänkandet kräver ett annat tänkande,  

vilket ibland är svårt för elever som har svårigheter i matematik. Om elevens svårigheter är  

mycket stora och en utredning ska påbörjas är det viktigt att göra en pedagogisk kartläggning  

för att förklara elevens svårigheter, då kan man fundera utifrån följande kriterier enligt  

Ljungblad (1999); elevens motorik,  koncentration, uppmärksamhet, uthållighet,  

minnesproblem, läs- och skrivsvårigheter, motivation, planeringsförmåga, tidsuppfattning,  

automatisering, spatiala problem, perceptionella problem, trivsel i skolan, relationer,  

socialförmåga och kamrater.  

Det finns olika teorier inom forskningen kring vad matematiksvårigheter beror på, fenomenet  

är komplext. Engström (2000) delar in matematiksvårigheter  i fyra dimensioner, men han  

menar att svårigheterna kan ha sin grund i en specifik svårighet men att det kan ha  

flerdimensionella orsaker. Här följer dimensionerna.  

• Medicinska/neurologiska -  eleven har en en hjärnskada eller en annan fysisk eller psykisk  
funktionsnedsättning  

• Psykologiska - förklaringar utifrån koncentrationssvårigheter, bristande anstängning hos eleven, olika  
kognitiva orsaker eller ångest  

• Sociologiska – miljöfaktorer, social deprovation, dvs elevens bakgrund  är en understimulerad miljö,  
tex så missgynnar skolsystemet elever med arbetarbakgrund  

• Didaktiska – undervisningsmetoder som är felaktiga, ensidig färdighetsträning  

2001 fastställde det Brittiska utbildningsdepartimentet en definition av matematiksvårigheter,  

avsaknad av intuitiv matematisk förmåga, svårigheter med att hantera talbegrepp och talfakta  

samt svårigheter med beräkningsprocedurer samt en bristande självtillit (Lundberg &  

Sterner, 2009). Att de bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheter är multifaktiorella  

framkommer av flera studier, t.ex. Lundberg och Sterner (2009), Sjöberg (2006) och  

Engström och Magne (2003). Definitionen är enligt Sterner och Lundberg (2009) inte så  

enkel och tydlig eftersom svårigheterna kan bero på omgivningens påverkan på individen,  

andra funktionsnedsättningar eller vara en följd av en bristande undervisning.  
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Allmänna matematiksvårigheter   

Fokus inom matematiken har förändrat sig och idag handlar matematikkunskaper mer om  

elevens förmåga att kunna resonera kring det matematiska innehållet och elevens logiska  

tänkande. Detta kan resultera i andra typer av svårigheter än de rent räknetekniska (Magne,  

1998). Det är många elever som har svårigheter i matematik, men svårigheten ser mycket  

olika ut. Hur stor andel av skolans elever som har matematiksvårigheter framgår inte tydligt i  

tidigare forskning. Olika forskare drar olika slutsatser kring prevalens, men det är tydligt att  

matematiksvårigheter påverkar en väsentlig del av populationen.  Vi kan bli bättre på att ta  

reda på vilka de grundläggande problemen är som ställer till svårigheter för eleven, det kan  

vara av både språklig och matematisk natur. I den här gruppen av elever finns även elever  

med något sänkt allmän begåvning (Ljungblad, 1999).  

Malmer (1999) anser att finns brister på det didaktiska området som bidrar till att eleven  

många gånger inte får det stöd och den tid som krävs för att de ska få en grundläggande god  

taluppfattning. Undervisningen är ofta för abstrakt, symbolerna införs ibland alltför tidigt i  

skolan, innan förståelsen av begreppen är förankrade och därmed skapas svårigheter hos  

eleven. Även Magne (1998) lyfter att felaktiga undervisningsmetoder kan vara ett problem.  

Elever kan olika, beter sig olika och lär sig på olika sätt, det betonar vikten av att eleven ska  

stå i centrum för undervisningen.  

Enligt Magne (1998) kan lärarbyten och frånvaro vara bidragande faktorer till att en elev  

hamnar i matematiksvårigheter. Ur ett neuropedagogiskt perspektiv har matematiksvårigheter  

en biologisk orsak (Magne, 1998). I en engelsk studie av elevers matematikkunskaper i år 6  

(10-11år) fann man att det skiljde cirka sju år i elevers utveckling i matematik mellan de  

elever som presterat bäst och de som presterat sämst (Dowker, 2005). Liknande resultat  

framkom även i Engström & Magnes studie Medelsta matematik (2008). De upptäckte att de  

högpresterande eleverna skiljde sig avsevärt i kvalitet i jämförelse med de lågpresterande  

eleverna. De lågpresterande eleverna i år 3 var på vissa områden två år efter sina  

klasskamrater i sin matematiska utveckling. Yngre elever som har svårigheter med tal och  

räkning kan ha bristfällig taluppfattning, de kan ha svårt att lära sig talfakta, samt att snabbt  

hämta fram dem ur minnet och de kan även ha svårt att genomföra räkneoperationer  

(Lundberg & Sterner, 2009).   

Arbetsminnet, språket och den visuella föreställningsförmågan är faktorer som påverkar  

utvecklingen av den mentala tallinjen som är en del av taluppfattningen. För att utveckla  
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fungerande kognitiva funktioner måste barnet förstå och länka samman mängd med de  

språkliga och symboliska uttrycken för tal samt de spatiala och de ordningsmässiga  

relationerna mellan tal. Den processen utvecklas under förskole- och skolåren och innefattar  

bland annat språket och arbetsminnet (Bull & Scerif, 2001). Elever som har svårigheter med  

att koppla antal och räkneord har visat sig få räknesvårigheter längre fram i skolan. Det är  

inte ovanligt att elever har svårt att koppla talsymbolerna, siffrorna till rätt räkneord. Det kan  

bero på bristande erfarenheter men det kan också vara begreppsligt svårt. Även  

tiotalsövergångarna kan orsaka problem för elever, vissa elever får problem med att räkna i  

steg, med 2-skutt t.ex. Elever kan ha svårigheter med positionssystemet på olika nivåer  

(McIntosh, 2008). Enligt forskningen kan matteprov vara särskilt obehagligt för elever som  

har hamnat i matematiksvårigheter, stressen stör koncentrationen och försämrar prestationen  

det ökar oron och gör det svårt att tänka klart.   

  

Specifika svårigheter i matematik  

Termen dyskalkyli är en problematisk term eftersom det inte är fråga om något väl avgränsat  

och entydigt fenomen. Det handlar om att eleverna har en ojämn förmåga i sin matematiska  

kompetens trots god undervisning och trots att eleven inte har så stora svårigheter att lära sig  

andra färdigheter. Shalev m. fl, (2001) har uppskattat att det är 4-6 procent av alla elever är  

drabbade av någon form av dyskalkyli.  Forskarna är ganska eniga om att dyskalkyli innebär  

en bristfällig taluppfattning som visar sig i mycket grundläggande och elementära färdigheter  

som att jämföra antalet punkter i två avgränsande mängder. Taluppfattning innebär också att  

kunna hantera och tänka kring tal på en spatialt utspridd mental tallinje (Lundberg & Sterner,  

2009).   

Specifika räknesvårigheter i matematik, en avvikelse i prestation endast i matematik  

(Malmer, 1999). Lewis (2010) har studerat matematiksvårigheter som funktionshinder, han  

ville identifiera källan till de kvalitativt olika felmönster som elever med  

matematiksvårigheter som funktionsnedsättning gör. Lewis valde att följa en elev som bara  

har funktionsnedsättningar i matematik. Elevens felmönster stämde överens med det som  

brukar vara svårt för elever i matematiksvårigheter. Men det blev inte ett tydligt felmönster  

för eleven med specifika svårigheter i matematik, enligt Lewis (2010) brukar det vara den  

kvalitativa skillnaden i jämförelse med elever som har generella svårigheter i matematik.  

Resultatet visar att eleven fortsätter att ha låg prestation i matematik trots interventioner  
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såsom handledning i räknestrategier. Målet med interventionerna var att minska den  

kognitiva belastningen.   

Barn som har svårt att lära sig räkna trots att de fått god undervisning och inte har svårigheter  

inom andra områden har fått diagnosen dyskalkyli (Lundberg & Sterner, 2009). Dowker  

(2005) beskriver dyskalkyli som specifika svårigheter i aritmetik. Definitionen av dyskalkyli  

som Lundberg & Sterner (2009) diskuterar handlar om en oförmåga att handskas med tal eller  

kvantiteter. Forskarna är samstämmiga i att brister inom de områdena skapar  

matematiksvårigheter hos individen. Men Lundberg & Sterner (2009) ställer sig frågande till  

hur man vet att det är den oförmågan som ligger bakom svårigheterna och inte andra faktorer.  

Begreppet är problematiskt eftersom det inte är väl avgränsat och definierat.  

Enligt forskningen är uppfattningen av antal ett kärnproblem, en elev med dyskalkyli har  

svårt att förstå att en mängd innehåller ett visst antal föremål, att man kan kombinera flera  

mängder, ta bort delar och dela upp mängder. En hypotes är att det finns en avgränsad  

funktionsenhet i hjärnan som är specialiserad för den enkla antalsuppfattningen och att  

dyskalkyli är en funktionsnedsättning som drabbat den delen av hjärnan på somliga  

människor (Dehaene, 2007). Det finns en liten grupp individer som har dyskalkyli, de har en  

slags ”blindhet” för antal (Butterworth, 2003). Deras svårigheter behöver inte bero på låg  

allmänintelligens, dålig undervisning eller kaotiska uppväxtvillkor.  Det verkar vara så att  

elever med dyskalkyli är drabbade av både en dåligt fungerande tallinje och bristfälliga  

uppmärksamhetsfunktioner (Lundberg & Sterner, 2009).   

Men än så länge finns det ingen entydig avgränsning av dyskalkyli, det innebär att vi måste  

tolka resultaten med viss försiktighet (Lundberg & Sterner, 2009). I en studie Auerbach mfl  

(2008) kunde man konstatera att elever som hade fått dyskalkylidiagnos och som hade  

bestående räknesvårigheter hade flera indikatorer på utagerande problem och  

uppmärksamhetsproblem (Lundberg & Sterner, 2009). En stor del av de elever som är  

drabbade av dyskalkyli uppvisade andra störningar t.ex. ADHD, dyslexi eller ångestsyndrom  

enligt Koumoula m.fl., (2004). För elever som har flera störningar samtidigt används termen  

komorbiditet (samsjuklighet) (Lundberg & Sterner, 2009). Dyskalkyli utmärks av en  

grundläggande svårighet att förstå antal, generellt är man överens om att elever med  

dyskalkyli har svårigheter med att lära sig att minnas talfakta samt att utföra matematiska  

operationer (Butterworth, 2004).  
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Elever med matematikångest  

Att misslyckas på ett högt värderat område i skolan kan innebära en psykisk belastning som  

kan påverka elevens självkänsla, det i sin tur kan leda till att eleven även får andra svårigheter  

t.ex. i läsning eller skrivning. Forskningen om de negativa emotionella konsekvenserna av  

räknesvårigheter är begränsad. Ljungblad (1999) poängterar också att en dålig självkänsla  

kan vara en bidragande orsak till att elever hamnar i matematiksvårigheter.   

Elever med en känslomässig blockering kan ha en psykosocial förklaring, enligt Ljungblad  

(1999) är det ofta flickor. Det kan från början handla om en specifik svårighet som i  

tioårsåldern har utvecklats till stora misslyckanden som kan leda till känslomässiga  

blockeringar. De här eleverna är i stort behov av positiva konkreta förslag på hur man kan  

arbeta för att det ska gå bättre. Det är viktigt att eleverna förstår sina svårigheter och det är  

viktigt att betona möjligheter på ett positivt och konkret sätt (Ljungblad, 1999).  Enligt  

Samuelsson (2005) har lärare ett stort ansvar att anpassa undervisningen till varje elevs  

förförståelse. Annars kan eleven uppleva något som Magne (1998) kallar abstraktionsängslan,  

det kan uppstå när man inför abstrakta moment i undervisningen innan eleven har tillräckliga  

konkreta erfarenheter. Dåligt självförtroende, negativa attityder och svag självkänsla samt  

psykosociala problem kan vara faktorer som påverkar elever så de får matematiksvårigheter.  

Det kan vara kombinationer av inlärningssvårigheter som ger problem med utvecklingen  

(Ljungblad, 1999).  

Matematikångest påverkar inte bara självförtroendet, elevens möjligheter att prestera i  

matematik minskar och elevens svårigheter att prestera märks särskilt vid provtillfällen. När  

elever har utvecklat känslomässiga blockeringar försvåras inlärning och blir nästan omöjlig  

(Linnanmäki, 2002). Negativa inställningar och blockeringar i matematik kan sammanfattas  

under begreppet matematikångest.  

Samuelsson & Lawrot (2009) lyfter att traditionell undervisning kan vara en trolig  

grundläggande orsak till att elever utvecklar matematikångest. Den traditionella  

undervisningen kan innehålla passiva undervisningsmetoder som leder till passivt lärande  

(Boaler, 2011), lärarens genomgång vid tavlan, därefter arbetar eleverna enskilt med tyst  

räknande i matematikboken (Magne, 1998). För att utveckla förståelse i matematik behöver  

eleven få gå från det konkreta till det abstrakta även i språket (Anghileri, 2006).   

En tänkbar orsak till att matematikångest uppstår är ett arbetsminne som inte fungerar så bra,  

om eleven ofta misslyckas i den tidiga matematiken för att den inte minns basfakta.  
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Återkommande misslyckanden kan bero på låg prestationsförmåga i matematik eller  

bristfällig motivation.  Eleven kan ha utvecklat matematikångest genom sina misslyckanden,  

det i sin tur leder till negativa attityder och sämre självförtroende (Ashcraft & Moore, 2009).   

  

Andra funktionsnedsättningar som påverkar lärandet i matematik  

Matematik är ett ämne som kräver mycket koncentrationsförmåga och abstraktionsförmåga,  

det innebär att elever med funktionsnedsättningar får stora svårigheter om de inte får det stöd  

de är i behov av. Misslyckanden kan leda till ängslan och brist på självförtroende, det kan  

leda till vantrivsel som följd till brister i motivationen som försvårar lärandet (Malmer, 1999).  

Elever som har störningar när det gäller arbetsminnet och förmågan till uppmärksamhet kan  

få problem med långa räkneord och sekvenser (von Aster, 2007).  

Språklig kompetens och matematiksvårigheter  

Mackenzie, en forskare i Glasgow har kommit fram till att 60% av eleverna som fått  

diagnosen dyslexi även har stora svårigheter i matematik (Ljungblad, 1999). Språket är  

grunden till allt lärande vilket innebär att brister i ordförrådet kan leda till att elever får stora  

svårigheter med den grundläggande begreppsbildningen. Det innebär att dessa elever är mer  

beroende av lärarens handledning i lärandet än elever med ett väl utvecklat språk. Elever med  

brister i sin språkliga kompetens har inte samma förutsättningar att söka kunskap och  

strukturera sitt arbete (Malmer, 1999). Om språkutvecklingen är störd kan det bli svårt att  

etablera kopplingen mellan antal och räkneord, det kan leda till förseningar i utvecklingen av  

räknerutiner, räknestrategier och lagring av talfakta. Elever med försenad språkutveckling  

och dyslexi har därmed en förhöjd risk att även råka ut för räknesvårigheter (Lundberg &  

Sterner, 2009).  Erfarenheter och språklig kompetens är viktigt för begreppsbildningen. Barn  

med språklig medvetenhet har bättre förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor  

eftersom orsaken till matematiksvårigheterna kan bero på att eleven har läs- och  

skrivsvårigheter som påverkar den matematiska utvecklingen. Elever med dessa svårigheter  

har ofta problem med omkastningar och det kan ha auditiva eller visuella svagheter som  

orsak (Malmer, 1999).  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

Eftersom många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har stora  

koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet, ofta i en kombination av  
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hyperaktivitet och svårigheter med arbetsminnet leder det till olika funktionshinder som  

påverkar elevens lärande. Det kräver stora insatser från skolan och kunskap om anpassningar  

till elevens behov, så att de inte drabbas av överkrav och utvecklar en beteendeproblematik  

(Malmer, 1999). Språk och matematik är komplexa aktiviteter som är beroende av olika  

processer som aktiverar nätverk i flera områden i hjärnan.  Nätverken överlappar delvis  

varandra, några områden krävs vid både matematisk problemlösning och läsförståelse, de har  

att göra med koncentrationsförmåga och arbetsminne.  Barn med nedsatt arbetsminne får ofta  

problem med både läsningen och matematiken (Klingberg, 2011).  

  

PREVENTION  

- att förebygga matematiksvårigheter  

Redan under livets första fem månader börjar barnet utveckla sitt matematiska kunnande. När  

barnen börjar skolan ändras utvecklingens fokus, läroboken tar över, lärarens metoder och  

rätt svar blir viktigare än att utveckla det egna matematiska tänkandet (Geist, 2010).   

Skolan och matematiken, lärarens didaktiska kunskaper har sin tyngdpunkt i mötet mellan  

matematik och elev. Det kan vara utvecklande engagerat eller oengagerat och begränsande,  

det hänger på hur läraren arrangerar mötet. För att få en önskad påverkan på elevens  

kunskapsmängd, attityder och färdighetsnivåer är utformandet av lärandet en viktig faktor  

som beror på lärarens didaktiska kunskaper. Det finns olika sätt att undervisa i matematik,  

olika undervisningsideologier förespråkar olika sätt att undervisa elever. Lärarens uppgift är  

att visa matematikens strukturer genom att förklara och motivera. Matematiken kan  

visualiseras med matteverktyg för att elever ska se matematikens struktur. För att eleven ska  

kunna lösa matematiska problem så måste de utveckla en förståelse för matematikens  

mönster (Samuelsson, 2013).  

Den mest effektiva strategin för att förhindra att allvarliga svårigheter uppstår är att ha fokus  

på barns tidiga utveckling och upptäcka elevers räknesvårigheter tidigt, så att de inte får  

svårigheter senare (Lundberg & Sterner, 2009). Elevers utveckling av en väl fungerande  

mental tallinje är av avgörande betydelse för utvecklingen av räkneförmågan (Paterson m fl,  

2006). Sambandet mellan tidiga kunskaper och senare förmåga är större när det gäller  

matematik än när det gäller läsning (Lundberg & Sterner, 2009).  
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Inom området tal och räkning finns det ett antal kända kritiska punkter som eleverna måste  

förstå för att kunna utveckla sitt matematiska kunnande. Genom att vara uppmärksam på  

kända svårigheter och missuppfattningar kan vi planera undervisningen så att svårigheterna  

och missuppfattningarna kan diskuteras och redas ut, målet med undervisningen är att  

utveckla förtrogenhet med tal hos alla elever inom ramen för grundskolans mål och riktlinjer  

utifrån läroplanen och kursplanen i matematik. Det är viktigt att känna igen och förstå de  

bakomliggande orsakerna till elevens svårigheter, det är en viktig del av lärarkompetensen  

men det tar tid att utveckla den (McIntosh, 2008). I provsituationer är ett första steg att  

erbjuda obegränsat med skrivtid till de elever som behöver det, en annan åtgärd kan vara att  

de får skriva i en liten grupp eller enskilt. Det är viktigt att de får ha de hjälpmedel som de  

använder i vanliga fall när de räknar (Björnström, 2012).  

  

Undervisning  

Målet med undervisningen i matematik är att utveckla förtrogenhet med tal hos alla elever  

utifrån grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a) och kursplanen i matematik (McIntosh,  

2008). När barnen börjar skolan har de kommit olika långt i sin utveckling när det gäller  

talbegreppet. En orsak till denna variation kan vara att en del barn har dyskalkylisk läggning  

men det kan också vara en bristfällig stimulans under förskoleåldern (Lundberg & Sterner,  

2009). Undervisningen behöver handla om begrepp och förmågor, visa samband, hur talen är  

uppbyggda och koppla det till vår kultur för att eleven ska få en god taluppfattning (Griffin,  

2007). Elevers förståelse för begrepp kan utvecklas genom att arbeta med Tanketavlan, den  

blir ett stöd som kan utveckla en matematisk förståelse (McIntosh, 2007). För att befästa  

begrepp kan begreppskartor vara ett hjälpmedel för att göra arbetet systematiskt (Bentley &  

Bentley, 2011). Begreppskartor är tankekartor som sammanfattar centrala matematiska  

begrepp inom ett aktuellt matematiskt område. Enligt Dowker ( 2005) är det lika viktigt att  

arbeta med begrepp  som att arbeta med att eleverna ska automatisera tabellerna. Det är  

viktigt att ha fokus på hur skolan kan vara ett stöd för att eleverna ska utveckla ett flyt i  

räkningen (Löwing, 2008). Eleverna behöver stöd för att utveckla effektiva sätt att beräkna  

tal, strategier för huvudräkning så eleven kan välja den mest effektiva metoden och att de ser  

sambandet mellan beräkningarna (McIntosh, 2008). För att få räkneflyt behöver eleverna  

automatisera talfakta, med automatiserade talfakta menas beräkningarna som har memorerats  

i långtidsminnet. När beräkningarna automatiserats anges svaret snabbt och eleven behöver  

inte längre räkna för att veta svaret (Dowker, 2005).   
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Bra undervisning involverar goda relationer mellan lärare och elev samt kommunikation  

(Oppendekker, Van Damme, 2006). Enligt Hattie (2009) så kännetecknas effektiv  

undervisning av att läraren bestämmer mål för lärandet samt synliggör det för eleverna, så att  

undervisningen blir tydlig samt återkopplar till hur eleverna förstår det som är sagt och  

avslutningsvis sammanfattar diskussionerna (Hattie, 2009). Om samarbete används som  

metod så ges eleverna bättre möjlighet att förstå innehållet (Granström, 2006). Lärare  

behöver använda konkret arbetsmaterial för särskilda undervisningsområden och analysera  

elevens kunskapsutveckling och effekten av undervisningen. Det är även viktigt med  

regelbunden reflektion kring undervisningen för att förstå bakgrundskunskap och för att finna  

vägar till undervisning och lärande i matematik (McIntosh, 2008).   

För att uppnå ett harmoniskt förhållande som gagnar inlärning måste lärare möta eleverna i  

tanke och språk (Malmer, 1999).  Boaler (2002) menar att vad som är möjligt att lära beror på  

kontexten där lärandet sker. En viktig pedagogisk utgångspunkt för undervisningen i  

matematik är att ha fokus på att göra elevernas möten med matematiken i de tidiga skolåren  

meningsfulla, lustfyllda och inspirerande. Det innebär att vi behöver utveckla en god  

klassrumsundervisning för alla elever även de elever som är i behov av särskilt stöd.  

Kompetensutveckling behövs för vissa lärargrupper på skolnivå om man ska betrakta olika  

faktorer som kan påverka elevens kunskapsutveckling i matematik. Undervisningen behöver  

förändras från enskild tyst räkning i matteböcker till mer lärarundervisning med forskande  

aktiviteter, matematiska samtal samt gemensam problemlösning då målen synliggörs för  

eleverna. Det kan handla om hur man ger instruktioner, hur man kan utveckla samarbetet med  

klass- och specialundervisningen (Lundberg & Sterner, 2009).   

Det har visat sig vara bra för eleverna när lärare medvetet kopplar samman det kunnande  

eleverna redan har och förankrar det i elevernas verklighet så att de får förståelse för hur det  

används utanför skolan. Inom tal och räkning finns det ett antal kända kritiska punkter som  

eleverna måste förstå för att utveckla sitt kunnande. Genom att vara uppmärksam, känna igen  

och förstå bakomliggande orsaker till elevernas matematiksvårigheter och missuppfattningar  

kan läraren planera undervisningen så att kända svårigheter och missuppfattningar förebyggs  

samt diskuteras och reds ut (McIntosh, 2008).     

I Statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) kan man ta del av att man bör utveckla  

matematikundervisningen mot en målmedveten ansats genom goda ambitioner och stark  

vilja. I rapporten kan man läsa att både svensk och internationell forskning visar att lärarens  
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kompetens är den enskilda skolfaktorn som har störst betydelse för hur framgångsrikt  

lärandet blir i matematik. I skollagen framhåller man att eleven måste få stå i centrum för  

undervisningen.  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de  
utifrån sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt  
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska  ges ledning och stimulans för att kunna nå  
längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800, 3 kap.)  

Lärarens betydelse  
Hur elever uppfattar matematikämnet beror mycket på läraren. Lärarens engagemang och  

förmåga att inspirera, motivera och kunna förmedla att kunskap är en glädje är av central  

betydelse (Skolverket, 2003). Elever kan ha räknesvårigheter av olika orsaker t.ex. bristfällig  

stimulans eller dålig undervisning (Lundberg & Sterner, 2009). Med en medveten  

undervisning kan lärare undvika att skapa missuppfattningar hos elever. Elevers  

missuppfattningar grundar sig oftast på bristande erfarenhet eller otillräcklig undervisning, att  

känna igen och förstå de bakomliggande orsakerna till elevers svårigheter på individnivå är  

en del av lärarkompetensen, den är viktig men den tar tid att utveckla enligt McIntosh (2008).  

Läraren kan hjälpa eleverna genom att ställa frågor som öppnar upp för variation och  

alternativ, det kan ge eleven tillfälle att förstå eventuella missuppfattningar och det  

uppmärksammar eleven på problemet (McIntosh, 2008).   

Skickliga matematiklärare använder olika artefakter när de undervisar. Artefakter ska fungera  

som tankestöttor för hur eleven kan tänka för att förstå matematiken. Eleverna behöver få lära  

sig att använda de matematiska symbolerna för att uttrycka sig i skrift och i kommunikation. I  

undervisningen behöver eleverna få utveckla en språklig kompetens för att skolas in i en  

matematisk diskurs där ord och uttryck har en specifik matematisk betydelse. Artefakter som  

kan hjälpa elever att förstå hur matematiken är konstruerad och relationerna mellan  

begreppen kan t.ex. vara laborativa modeller, bilder, språket och vardagsanknytningen  

(Samuelsson, 2013).    

För att utvecklas till en skicklig matematiklärare bör läraren ha två olika former av  

kunskaper, ämneskunnande och pedagogiskt kunnande. Kunskap om undervisningen av  

innehållet handlar om lärarens förmåga att använda lämpliga metoder och representationer  

för att elever ska lära sig matematiken på bästa sätt (Thames & Ball, 2010). Enligt Schulman  

(1987) består matematiklärares kompetenser av flera viktiga komponenter: Ämnesteori,  

Teorier om lärande, Läroplan- och kursplaner, Ramfaktorer, Läromedel, Elevernas  



 
 

14 

förutsättningar, Lärarens förutsättningar, Undervisningsstrategier och Utvärdering. Det som  

kännetecknar den skickliga läraren är att den matematikläraren använder dessa kunskaper på  

ett effektivt sätt (Samuelsson, 2013).  

Bedömningspedagogik används för att kontrollera vad eleven har lärt sig men framför allt för  

att synliggöra lärandet och främja det. Det är viktigt att eleven är delaktig i lärprocessen för  

att veta hur den kan gå vidare. Dokumentationen är ett viktigt inslag för att ha fokus på  

elevens utveckling och för att synliggöra den på olika sätt för eleven. Om eleverna även får  

utvärdera sina kunskaper mot målen innebär det att de kan ta större ansvar för sitt eget  

lärande (Lindström & Lindberg, 2005). Kommunikationen mellan lärare och elev är mycket  

viktig för att eleven ska förstå vad som krävs för att nå målen. I provsituationer kan elever  

behöva stöd, det kan vara obegränsat med skrivtid och en annan åtgärd kan vara att de får  

skriva i en liten grupp eller enskilt (Björnström, 2012).  

  

INTERVENTIONER  

- hur vi hjälper elever som har hamnat i matematiksvårigheter  

För att kunna ge rätt hjälp och stöd är det viktigt att analysera elevernas kunnande och hitta  

de områden eleven har svårigheter med. Genom samtal kan lärare även ta del av hur eleverna  

tänker, det är viktigt att förstå deras svårigheter och missuppfattningar (McIntosh, 2008).  

Strukturer ger trygghet och genom att utveckla modeller får eleverna möjlighet att bli  

självständigare så de får en känsla av att lyckas. Eleverna som befinner sig i  

matematiksvårigheter behöver få prata om hur de upplever sina svårigheter för att förstå och  

för att hitta idéer till hur de kan lyckas bättre. Elever med specifika svårigheter i matematik  

behöver få arbeta processinriktat eftersom det ger eleven bra tankeprocesser. De behöver  

träna på att:  

o Förstå problemet  

o Hur börjar man jobba med problemet  

o Hur slutför man uppdraget  

o Kontrollera rimligheten  

Det kan ge eleverna fungerande strategier som kan underlätta arbetet även i andra ämnen. Det  

kan även utveckla elevens möjligheter att dra slutsatser och följa diskussioner. (Ljungblad,  

1999).  Enligt Ljungblad (1999) behöver vi träna oss i att förstå och utveckla barnets  
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matematiska medvetenhet. Ofta är det så att eleverna som får svårigheter har en svag  

matematisk medvetenhet när det gäller de grundläggande momenten dvs. de små  

byggstenarna, ibland i kombination med en dålig språklig medvetenhet. Eleverna behöver  

mer tid och trygga inlärningsformer, de behöver även specialpedagogik i mindre grupp  

(Ljungblad, 1999). Ahlberg (2001) och Persson (2007) beskriver att specialpedagogik är när  

läraren ser till att eleven får arbeta utifrån sina förutsättningar, när den vanliga pedagogiken  

inte räcker till.  

För att eleven ska ta sig in i den abstrakta matematiska världen krävs mycket tankekraft, de  

behöver stöd på olika sätt när det tränar för att utvecklas matematiskt. Matteverktygen som  

Ljungblad (1999) har utvecklat kan fungera som visuellt stöd och underlätta för elevens  

minne. Det är även viktigt att man lyssnar på elevens matematiska tänkande så att man kan  

förstå hur man ska anpassa och individualisera stödet på bästa sätt. Eleverna behöver träna  

sina tankestrukturer och sitt logiska tänkande för att det ska utvecklas till att bli effektivt.  

Eleverna behöver även träna sin kommunikation så att de kan uttrycka sig och diskutera  

matematik. Enligt Ljungberg (1999) är det viktigt att planera med eleven vad den ska ha för  

arbete i klassrummet så att de vet hur och vad de ska arbeta med. Magne (1998) använder  

termen särskilt utbildningsbehov istället för svårigheter när han beskriver elevens behov.   

Eleverna behöver ha en lärare som de har förtroende för, någon att prata med, för att kunna  

reflektera kring alternativa verktyg och de upplevda svårigheterna. Enligt Ljungblad (1999)  

behöver eleven vara delaktig i sitt skolarbete, utvärdera arbetssätt och metoder samt sitt  

lärande och sin utveckling. Elever som har svårigheter i matematik behöver mycket beröm  

för att de ska vara öppna för nya vägar i svårigheterna. Det är viktigt att de inte behöver göra  

mer av det som inte fungerar. Ljungblad (1999) betonar att elever behöver träna in en struktur  

för hur de ska jobba med problemlösning samt ha en bok där man samlar på ord och begrepp  

som ger förklaringar till det matematiska språket. Det är skolans och lärarnas uppgift att  

undanröja hinder och hitta möjligheter för elever med svårigheter i matematik, så att  

utveckling kan ske. Om eleven har för många svårigheter gör det att den stannar upp i sin  

utveckling. Viktigt att läraren har fokus på att visa eleven framstegen och synliggöra lärandet  

(Ljungblad, 1999).  

Om vi kan skapa möjligheter för elever att lyckas så leder det till lärande. Den kognitiva  

utvecklingen går att öka, eleverna kan utvecklas mer än vi tror genom att vi försöker tänka  

om och höja den matematiska undervisningsnivån för eleverna med svårigheter. Viktigt att  
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lärare har kunskap om olika inlärningshinder för att se elevers behov av anpassningar,  

åtgärder och utredningar för att förhindra svårigheter och misslyckanden (Malmer, 1999).   

Brian A. Bottage, Enrique Rueda (2007) m.fl. har studerat om man kan hjälpa elever med  

funktionsnedsättning i matematik att utveckla en djupkunskap av matematiska begrepp. I  

studien använde de sig av olika datainsamlingsmetoder t.ex. observationer, loggböcker,  

fältanteckningar och intervjuer för att undersöka hur elever jobbar med problemlösning och  

aritmetik. Speciallärarna undervisade enligt en pedagogisk metod som de hade utvecklat  

(EAI, Enchanced Anchored Instruction) förbättrad förankrad instruktion som bygger på PBI  

(ProblemBaserat Lärande). Metoden ska hjälpa elever med matematiksvårigheter att utveckla  

sin förmåga i problemlösning. Målet var att testa effekterna av EAI i specialundervisningens  

lärmiljöer. Genom att öva eleverna på att göra ungefärliga numeriska beräkningar kan  

talbegreppet utvecklas enligt Lundberg & Sterner (2009). Alternativa hjälpmedel t.ex. en  

miniräknare som används på rätt sätt kan göra underverk för elever som inte har räkneflyt. En  

miniräknare kan avlasta minnet, öka arbetstakten och ge utrymme för tänkande (Björnström,  

2012).  

  

FRAMGÅNGSFAKTORER  

Elevens möte med matematiken kan betecknas som ett möte med ett nytt språk, en särskild  

sorts verklighet som är uppbyggd av mönster och strukturer. Fokus för lärandet i matematik  

är i grunden abstrakt, men synliggörs genom representationer i form av olika begrepp och  

symboler (Ahlberg, 2000).  För att skapa mening i matematiken betonar Malmer (1999) och  

Ahlberg (2000) att eleverna behöver få möjlighet att arbeta laborativt och tala matematik.  

För eleverna är det nödvändigt att utveckla ett språk för att kommunicera matematik eftersom  

matematik förstås genom sina begrepp (Löwing & Kilborn, 2002). Objekten som är i fokus  

för lärandet i matematik är i grunden abstrakta men synliggörs genom symboler och  

representationer i form av begrepp, det är en särskild sorts verklighet, ett möte med ett nytt  

språk (Ahlberg, 2002).  

En positiv attityd och ett mjukt förhållningssätt är viktigt när man jobbar med elever som  

befinner sig i matematiska svårigheter, negativ kritik kan ge elever blockeringar. De behöver  

se sina möjligheter för att de inte ska skuldbelägga sig ytterligare eftersom det kan leda till en  

svag självkänsla. Det gäller att vi försöker ändra deras attityd och inställning. Vi måste lära  
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oss hitta elevernas styrkor och svårigheter, då kan man på bästa sätt möta deras svårigheter  

och stötta deras utveckling. Det är viktigt att eleverna blir medvetna om att svårigheterna har  

med deras matematiska problem att göra och inte personligheten (Ljungblad, 1999).  

Lärarens viktigaste uppgift är att ge barnet möjlighet att vidarutveckla sin kunskap.  

Forskningen visar att elevernas begreppsutveckling underlättas av en varierad undervisning  

(Engvall, 2007). Eftersom matematik kommuniceras och förstås utifrån sina begrepp, är det  

nödvändigt för eleverna att utveckla sina förmågor för att få ett språk som blir användbart för  

dem att uttrycka sig i matematiska sammanhang (Engvall, 2007). Matematik kan delas in i  

olika kunskapsområden, det finns framför allt tre betydelsefulla områden i Bedömningsstödet  

i matematik för skolår 6 (2011). Begreppsutvecklingen inom de tre områdena är;  

1.taluppfattning, 2.mätning och rumsuppfattning, 3.sortering, tabeller och diagram. De är  

dominerande och det är de två första som står i centrum för matematikundervisningen under  

de första skolåren. Viktigt att arbetsområdena i matematiken är konkreta i inledningsskedet så  

att elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter inte blockerar sig.   

Eleverna måste få känna att de lyckas i sitt arbete varje dag eftersom det ökar motivationen,  

det leder till en utveckling i det dagliga skolarbetet. Att träna taluppfattningen på alla möjliga  

sätt, vara uppfinningsrik med både konkret och abstrakt material, tänka på att språket kan ge  

eleven möjligheter och att träna på att komparera viktiga matematiska ord och begrepp är  

viktiga framgångsfaktorer för elevers matematiska utveckling (Ljungblad, 1999). För att den  

matematiska grunden ska bli stabil behövs grupptimmar och speciallärartimmar i de tidiga  

årskurserna. Pedagogerna i skolan måste lösa elevernas svårigheter så långt det är möjligt  

oavsett vad som är orsaken. Det långsiktiga målet är ju att eleverna ska vara godkända i  

matematik när de slutar grundskolan (Ljungblad, 1999).  

Det viktigaste för eleverna med specifika matematiksvårigheter är att de får en bra struktur på  

skoldagen och i undervisningen. Det skapar mönster som ger eleven fungerande rutiner,  

kanske arbetsscheman som liknar varandra. Eleverna behöver mycket struktur under sina  

första skolår annars blir de lätt stressade. De behöver hjälp med att utveckla bra tankesätt  

eftersom de inte klarar det på egen hand enligt Ljungblad (1999). Det är viktigt att utgå från  

elevens starka sida, en bra modell för dessa elever kan vara att göra en Mindmap för att se  

hur detaljer och stora problem hänger ihop så att eleven får se sambanden. Den visuella  

upplevelsen och förståelsen kan underlätta för minnet. En Mindmap ger ett visuellt stöd i  

olika situationer och tankekraften kan gå till innehållet, det får eleven att känna sig trygg.  
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Styrkan hos de skickliga lärarna som jobbar i åk. 1-2, är att de har en bra helhetssyn på  

elevens utveckling i svenska och matematik och att de jobbar laborativt med den  

grundläggande matematiken. Lärarna brukar vara skickliga på att individualisera och anpassa  

efter elevernas behov i matematik och svenska.  För att en elev ska utvecklas i ämnet krävs  

ett komplext samspel, eftersom den känslomässiga faktorn påverkar prestationen i matematik  

(Ljungblad, 1999).  

Enligt Ljungblad (1999) delade Vygotskij in eleverna i två utvecklingsnivåer, det ena är den  

faktiska, den redan uppnådda mognadsnivån och det andra är den potentiella, d.v.s. den nivå  

eleven kan uppnå med vuxenhjälp i form av undervisning, stimulans, lärarledd aktivitet och i  

samverkan med kompisar. Elevens totala förmåga är beroende av den faktiska  

utvecklingsnivån och spännvidden i den potentiella utvecklingen. Vygotskij betonade att den  

enda verkligt goda, utvecklande och för eleven stimulerande undervisningen ligger framför  

elevens faktiska utvecklingsnivå men som ändå är uppnåelig. Det innebär att  

utvecklingsnivån är stor för alla elever (Ljungblad,1999). Ett av Vygotskijs viktigaste  

begrepp är ju utvecklingszonen, elevens potential för kunskap och prestationer, för en lärare  

blir det en utmaning att få en elev att försöka se sina outnyttjade möjligheter (Körling, 2011).  

Det har visat sig vara framgångsrikt att lärare medvetet kopplar samman det eleven ska  

utveckla med det eleven redan kan och förankra det med elevens verklighet och påvisa vilken  

betydelse kunskapen har även utanför skolan. Det bör finnas utrymme för eleverna att  

memorera viktiga fakta, grundläggande multiplikationskombinationer och tabellkunskaper,  

men de ska då bygga på god taluppfattning och kunskaper om samband så att det går att  

återkoppla och förstå (McIntosh, 2008).  

McIntosh (2008) förespråkar en arbetsgång i matematik där nya begrepp ska introduceras  

laborativt i aktiviteter där man samtalar om vad som händer. Eleverna får sen beskriva vad de  

gör och läraren iakttar och uppmärksammar viktiga aspekter. Det laborativa arbetet ska hjälpa  

eleven med att skapa inre föreställningar. Tillsammans med läraren beskrivs sen elevens  

tankar med symboler. Då görs sambanden tydliga mellan aktiviteterna, orden och de skrivna  

symbolerna. Matematiska test kan tydliggöra elevernas utveckling på individ-, grupp- och  

skolnivå, det kan utgöra en grund till lärarens långsiktiga planering. Viktigt att ha en  

förebyggande utgångspunkt för undervisningen för att undvika missuppfattningar och att  

elever hamnar i matematiksvårigheter. Lärare bör regelbundet reflektera över undervisningen  

för att kunna finna vägar till undervisning och lärande i matematik (McIntosh, 2008).  
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Här följer McIntosh (2008) förslag på reflekterande frågor:  

o Vad klarar eleverna i min åldersgrupp?  

o Vilka är de huvudsakliga styrkorna och svagheterna i min klass?  

o Varför har enskilda elever missuppfattningar och svårigheter?  

o Hur kan jag hjälpa dessa elever?  

Viktigt att lärare upptäcker och analyserar elevers kunnande och hittar de områden där eleven  

har svårigheter. Lärare behöver förstå hur eleven tänker för att kunna hjälpa och anpassa,  

överväga angreppssätt och hur man kan åtgärda elevernas svårigheter. Det är även viktigt att  

analysera elevernas kunskapsutveckling och effekten av undervisningen. Genom att  

genomföra testet vid ett senare tillfälle för att analysera utvecklingen på grupp- och  

individnivå, lärandet synliggörs och effekten av undervisningen. De allra flesta elever vill  

utveckla sitt matematikkunnande. (McIntosh, 2008) Det finns elever som identifierar sig med  

sina inlärningssvårigheter, då är det skolans uppdrag att försöka hjälpa eleven att  

uppmärksamma framgångar för att de ska ha möjlighet att nå framgång. Det kan man göra  

med en loggbok (Björnström, 2012).  

Undervisning  

Höga och positiva förväntningar på elevens utveckling, muntliga diskussioner samt  

problemlösning i grupp är exempel på sådant som skulle kunna ingå i en mer framgångsrik  

undervisning för alla elever. Att elever är mer aktiva och ställer frågor kring matematik har  

både förbättrat deras attityder och ökat elevernas prestationer (Boaler, 2011). Den bästa  

undervisningen sker i ett dialogklimat, språket är vårt främsta överföringsmedium för  

kunskap. Alla skolor har en mängd tänkbara utvecklingsområden, genom att ha fokus på det  

man valt att prioritera tills målen är uppnådda är det kraftfullaste sättet för skolor att jobba på  

om de ska nå fram till ett djupt lärande och verklig förändring. Det krävs  att skolan fokuserar  

på ett eller få mål för att lyckas med skolutvecklingen. Elevens lärande och utveckling är  

själva grunden till att man arbetar för att justera undervisningen i ett utvecklingsarbete  

(Timperly och Hattie, 2007).  

  

Processen för professionellt lärande startar med att lärarna identifierar vilka förmågor och  

kunskaper eleverna behöver för att nå målen (Timperley, 2013). Enligt Timperley (2013) är  

nästa steg att lärarna analyserar vilka ämnesdidaktiska kunskaper de behöver för att hjälpa  

eleverna att nå kunskaperna för att de ska nå måluppfyllelsen. Det kan leda till förändrade  
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arbetssätt som ger eleverna nya lärandeerfarenheter. Processen avslutas med att lärarna  

reflekterar över vilken inverkan det förändrade arbetssättet har haft på elevernas resultat.  

Grundtanken är att man hela tiden ska fundera och reflektera över vad man gör och  

kontinuerligt utveckla undervisningen för att skapa ett bättre lärande för eleverna med fokus  

på en lärande organisation. Det finns en sådan kraft i själva undervisningssituationen, de  

skickliga lärarna kan förändra väldigt mycket för eleverna. Timperley (2013)  menar att det är  

bara genom att en förändring i undervisningen sker som en förändring i elevens lärande  

kommer till stånd. En förändring som är avsedd att förbättra målfyllelsen i en skola eller en  

kommun kommer inte att få någon effekt på elevernas måluppfyllelse om det inte leder till  

förändringar i klassrummen (Timerley, 2013).   

För att vara ett bra verktyg ska undervisningen vila på vetenskap och beprövad erfarenhet  

enligt skollagen (2010:800). Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara en pågående process  

som t.ex. bidrar till en förbättring och en utveckling av måluppfyllelse och värdegrunden. Bra  

undervisning involverar goda relationer mellan lärare och elev samt kommunikation  

(Oppendekker, Van Damme, 2006). Enligt Hattie (2009) så kännetecknas effektiv  

undervisning av att läraren bestämmer mål för lärandet samt synliggör det för eleverna, så att  

undervisningen blir tydlig samt återkopplar hur eleverna förstår det som är sagt och  

avslutningsvis sammanfattar diskussionerna. I sin forskningsöversikt har Hattie (2009) haft  

fokus på vad som är bra undervisning. Granström (2006) och Boaler (2002) menar att vad  

som är möjligt att lära beror på kontexten där lärandet sker. Om samarbete används som  

metod så ges eleverna bättre möjlighet att förstå innehållet (Granström, 2006).    

Enligt McIntosh (2008) är det en fördel om nya begrepp introduceras laborativt genom  

aktiviteter där man samtalar om vad som händer. Eleverna får beskriva vad de gör och läraren  

uppmärksammar och iakttar viktiga aspekter. Genom ett laborativt arbetssätt kan aktiviteterna  

hjälpa eleven att skapa inre föreställningar. Efterhand beskrivs elevernas tankar med  

symboler tillsammans med läraren. Sambanden blir tydliga för eleverna mellan aktiviteterna,  

orden och de skrivna symbolerna (McIntosh, 2008).   

Lärande  

Lärares professionella kunskap är viktig, att få syn på sin undervisning, ställa frågor och  

reflektera över elevernas lärande. Två metoder som kan hjälpa lärare kallas Lesson study och  

Learning study. Genom dessa metoder utforskar lärare sin egen praktik, metoderna fokuserar  

på undervisningens kärna, utvecklingen av elevernas kunskaper och förmågor. Learning  
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study är både en forskningsmetod och en kompetensutvecklingsmodell (Marton, 2005). En  

central utgångspunkt i variationsteorin är att elever uppfattar fenomen eller begrepp på olika  

sätt beroende på vilket fokus i lärobjektet de urskiljer. Det är därför viktigt att lärare erbjuder  

alternativa strategier för att lära ut det som är viktigt och för att skapa förståelse av ett  

begrepp. I Skolverkets matematiksatsning 2009-2011 valde många skolor att utveckla sin  

matematikundervisning genom Learning study, innehållet i undervisningen kom i fokus på ett  

tydligt sätt. Lärarnas förmåga att välja rätt metod stärktes, planeringen blev mer strukturerad,  

de identifierade kritiska aspekter och blev säkrare på att använda matematiska begrepp  

(Skolverket, 2013). Elevernas lärande förstärks väsentligt genom Learning study, speciellt  

framgångsrikt har det visat sig vara för eleverna som har störst svårigheter. Lesson study har  

sitt ursprung i Japan, där lyfts modellen som en av de starkaste faktorerna för elevernas höga  

prestationer i matematik. Båda modellerna har fokus på lärande men den senare med betoning  

på undervisningens betydelse ( Skolverket, 2010).  

Enligt forskningen har den formativa bedömningen en stark påverkan på elevers lärande, det  

synliggör lärandet för både eleverna och läraren. Det är en bedömning av elevens lärande  

men även en bedömning av undervisningen. Lärarens arbete är att skapa effektiva lärmiljöer  

för eleverna, effektiva lärmiljöer skapar engagemang hos eleverna. Det blir tydligt för alla om  

lärandet går i avsedd riktning, det innebär att bedömningen verkligen blir bron mellan  

undervisning och lärande (William, 2013). I forskningen kring formativ bedömning lyfter  

man fram betydelsen av att elever samarbetar med kamrater i sitt lärande, sk.  

Kamratbedömning ( William, 2007). Willam (2007) beskriver fem nyckelstrategier som  

gynnar lärandet. Att ge och ta återkoppling är grundläggande för den formativa bedömningen,  

att eleven reflekterar över vad de lärt sig och vad de har fått ut av undervisningen (William,  

2007). Regelbunden användning av formativ bedömning kan förbättra elevprestationer och  

undervisningen är en villkorlig aktivitet, det är det väsentligaste i idén som egentligen är  

enkel. Det gäller att läraren får bevis för vad eleven har lärt sig för att sedan avgöra vad som  

är nästa steg.  

En lärares omsorg om sina elever och lärarens intresse för ämnet har stor effekt på kvaliteten  

i elevernas lärande. Det främsta syftet med den formativa bedömningen är att lärandet ska bli  

synligt för att kunna anpassa undervisningen, styrkan är det framåtsyftande och att fokus är  

på återkopplingen ( William, 2013). Hattie (2011) visar att återkopplingen har en  

effektstorlek på 0,79 det innebär att en elevgrupp som får formativ bedömning nästan lär sig  

dubbelt så mycket som en som inte får sådan undervisning. Även Christan Lundahl (2014)  
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anser att formativ bedömning är det pedagogiska redskap som har allra störst betydelse för  

elevernas kunskapsutveckling. Han menar att den formativa bedömningen ger upp till fyra  

gånger så bra resultat som att minska klasstorlek med 30 procent. OECD anser att formativ  

bedömning kan klassificeras som en evidensbaserad metod. Många skolor som jobbar med  

den formativa bedömningen ser nu kraften i metoden. Forskningen kring formativ bedömning  

pekar på att den har en stark inverkan på elevers lärande (Skolverket, 2013).  

Det formativa arbetssättet är beroende av en fungerande samverkan mellan de tre aktörerna i  

skolan, lärare, elev och kamrater. Det arbetssättet ska visa eleven vilken väg som passar för  

att nå målet, det innebär att det inte är samma väg som passar alla. Vissa elever behöver ta en  

omväg, andra når målet före och andra elever når det snabbare via en annan väg. Det innebär  

att det är lärarens uppgift att visa möjliga vägar att nå målen (JosefssonBostani & Josefsson,  

2009). Vägen är individuell inte generell, för en ökad måluppfyllelse är dock formativ  

bedöming ett generellt verktyg, då eleverna får respons på sitt arbete under processen.  

Willam (2007) har tagit fram en modell som grundar sig på fem nyckelstrategier för lärande  

som kan underlätta den formativa bedömningen.   

1. Mål måste vara tydliga och klargjorda så att eleven förstår syftet med det som ska  

läras.  

2. Utgångspunkten i undervisningen, börja där eleven befinner sig och utifrån det  

bygga kunskaper från det eleven redan kan.  

3. Feedback, eleven behöver få återkoppling som visar hur eleven kan förbättra sin  

förmåga.  

4. Eleven ska vara aktiv i lärprocessen.  

5. Diskussioner om viktiga begrepp ska lyftas fram i undervisningen, elever behöver få  

samtala om sina uppfattningar.  

Det har visat sig att elever når bättre resultat om de är mer delaktiga i planeringen av lärandet  

och förtrogna med kunskapsmålen (William, 2007). I bedömningsstödet i matematik,  

bedömning för lärande, (2014) som utgår från kursplanen i matematik beskrivs vilka  

förmågor och vilket centralt innehåll och vad bedömningen behöver fokusera på, det ska  

fungera som ett stöd för lärare i planeringen av undervisningen. Läraren och eleven kan följa  

lärandet i bedömningsmatriserna. Det är viktigt med tydliga kunskapskrav för hur  
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kunskaperna ska bedömas, de behöver konkretiseras och visas för att nå samsyn och  

förståelse. Det är särskilt viktigt för svagpresterande elever eftersom det är svårt för dem att  

förstå skolans förväntningar (Lindström & Lindberg, 2005).  

Enligt skollagen (2010:800) ska alla ha lika tillgång till utbildning, så långt det är möjligt  

undervisas och få särskilt stöd i den elevgrupp eleven tillhör. Den starkaste skyddseffekten  

för unga är fullständiga slutbetyg i årskurs 9. Skolan behöver ha högre beredskap för att  

hantera pedagogiska problem, alla elever ska få lyckas i klassrummet. Lärare bör lyssna på  

eleven för att ha möjlighet att stödja elevens tilltro till sin egen förmåga. Elevens lärande bör  

vara synligt för eleven men den ska inte ha ansvar för själva lärandet. Men bra undervisning  

är i grunden desamma för alla elever, det kräver nytänkande och höga förväntningar på alla  

elever men med individuella anpassningar på krav. Som stöd behövs flexibla och interaktiva  

tillvägagångssätt och elevernas delaktighet.  De behöver få möjlighet att uppfatta, förstå,  

bearbeta information och engagera sig och uttrycka sig på olika sätt (Skolverket 2013).  

Inom specialpedagogisk forskning finns det två kulturella modeller som illustrerar  

organisationen av arbetet. I kroppsfunktionsmodellen isoleras en elevs svårighet till en expert  

som på en begränsad tid ska arbeta med att förändra elevens situation, en individualistisk syn  

med ett medicinskt/ psykologiskt perspektiv där förändringen ska ske hos eleven. I den  

verksamhetsrelaterade lärmodellen har man fokus på samspel och man söker efter  

organisationens förmåga att möta elevers svårigheter. För att kunna möta specifika  

svårigheter söker man efter möjligheterna genom att förändra organisationen och det är  

viktigt att eleverna är delaktiga i sitt lärande (Samuelsson, 2013).      

Det kräver mycket engagemang, intresse och tid för att utvecklas till en skicklig  

matematiklärare. För att kunna hjälpa eleverna krävs en mycket bred kompetens, för att vara  

expert krävs det dessutom att den utnyttjas på rätt sätt (Samuelsson, 2013). Skickliga lärare  

kan skapa en undervisningsvärld där lärare och elever möts, engageras och utvecklas  

tillsammans. Det är viktiga faktorer för en lyckad skolmatematik (Samuelsson, 2013).  

De matematiska begreppen är inte tillgängliga enligt Engström (2007) utan representeras av  

tecken och symboler av olika slag, de representerar en idé eller en tanke. Det innebär att vi  

använder tecken till att tänka med, kommunicera och uttrycka våra tankar till andra  

människor. Lärare i matematik bör reflektera kring sin undervisning för att kunna bedriva en  

så bra undervisning som möjligt utifrån elevers olika behov. De ska organisera lärandemiljöer  

och undervisning för att elever med olika förutsättningar ska kunna utveckla sitt matematiska  
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kunnande utifrån sina förmågor och försöka tolka hur eleverna använder symbolerna och hur  

de förstår matematik (Engström m.fl., 2007). Tidigare forskning visar att metakognition,  

medvetenhet om det egna lärandet är viktigt för ökad motivation och ökade prestationer,  

särskilt för lågpresterande elever (Legg & Locker, 2009). Dowker (2005) betonar att  

metakognition inom aritmetik är betydelsefullt för elever i matematiksvårigheter eftersom det  

innebär att eleverna får skapa sig en medvetenhet om sina egna mentala beräkningsstrategier.   

Automatiserade talfakta underlättar utvecklingen av effektiva huvudräkningsstrategier. Med  

automatiserade talfakta stärks beräkningsförmågan och tiden för tankeprocessen blir kortare  

(Dowker, 2005). Det innebär att automatiserade kunskaper underlättar vidare inlärning och  

utveckling inom matematik. Undervisningen behöver ge eleverna tillfälle att utveckla  

förståelse för grundläggande talkombinationer för att automatisera talfakta (McIntosh, 2009).  

Färdighetsträningen kan ta vid när eleverna väl förstår de grundläggande talkombinationerna.  

Grundläggande talkombinationer kan vara tiokamrater, dubblor, kommuntativitet (a+b=b+a)  

ect. När eleverna lyckas i räknandet upptäcker de lättare talmönster och talstrukturer, det  

leder till att de kan lagra fler talfakta i långtidsminnet (Bentley & Bentley, 2011).  

  

SAMMANFATTNING AV LITTERATURGENOMGÅNGEN  

Författarna har olika kunskap och bakgrund vilket gör att de har olika perspektiv på  

matematiksvårigheter och lärande i matematik, det ger den här studien en bredare förståelse  

för framgångsfaktorerna i matematik. Ämnet matematik har sin utgångspunkt och sin  

tyngdpunkt i mötet mellan elev och matematik, mötets utfall beror mycket på hur lärare  

arrangerar mötet. För att lärarna ska utforma mötet så att det får önskad effekt på elevens  

kunskapsmängd, attityder och färdighetsnivåer bör lärare planera det utifrån de didaktiska  

frågorna (Samuelsson mfl, 2007) . Det är läroplanen och kunskapskraven som bestämmer och  

avgränsar vad skolmatematik är vid en viss tidpunkt. Forskningen visar att lärare inom  

matematik ofta följer traditionella undervisningsmönster med utgångspunkter som motverkar  

goda lärandemiljöer. I det arbetssättet uppfattas matematiken lätt som ett ämne med färdiga  

regler som eleven ska lära sig utantill snarare än att förstå, då finns det inte så mycket  

utrymme för diskussion om innehållet (Samuelsson & Lawrot, 2009).   

  

Lärares professionella kunskap handlar om att de ska organisera undervisningssituationer så  

att andra lär sig matematik (Engström, 2007). Sammanfattningsvis beskriver forskare hur  
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undervisningen ska bedrivas och vad som ska uppnås. Begreppen övning och undersökning  

kan relateras till metoder i klassrummet samt att färdigheter och förståelse är resultat av  

undervisning. I diskussioner diskuteras numera kunnande som matematisk kompetens  

(Samuelsson mfl, 2007). Tankeutbyte i interaktion med andra elever är viktiga faktorer i  

samband med utveckling av kompetensen, generellt sätt så utvecklas begreppsförståelsen  

genom användning av begreppen (Engvall, 2007). Enligt Engvall (2007) är det  

undervisningen som utgör länken mellan det konkreta och det abstrakta i matematik, det  

innebär att matematikundervisningen gynnas av konkretisering under de tidiga skolåren.  

Valet av material är betydelsefullt eftersom syftet är att ge eleven stöd i utvecklingen av nya  

tankeformer (Löwing & Kihlborn, 2002).   

För att kunna utvärdera de yngsta elevernas kunnande på ett professionellt sätt bör lärare  

analysera elevens lösningar, för att ha möjlighet att stötta och stimulera lärandet, som i  

förlängningen kan leda till att eleven får mer tilltro till sin egen förmåga. Det innebär att  

uppmärksamheten bör riktas mot matematikens syntax, elevens förmåga att använda och  

genomföra operationer, det handlar inte bara om olika kunskapsformer utan också om  

kvaliteter i kunnandet utifrån procedur och begreppslig kunskap (Samuelsson, 2007).  

  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Matematiken är dynamisk och socialt konstruerad, den kritiska faktorn är inte läraren utan  

undervisningen. Genom att skapa lärmiljöer utvecklas en social praktik där man  

matematiserar olika problelm. Genom det gemensamma arbetet i klassrummet konstrueras  

begreppen och relationerna aktivt av eleverna i undervisningens sociala processer eftersom  

matematisk kunskap inte är färdig att överföra till eleverna (Engström mfl, 2007). Några av  

de olika tänkbara förklaringarna till att elever hamnar i matematiksvårigheter kan handla om  

klassrumsklimat och lärarens bemötande (Samuelson & Lawrot, 2009). Ofta samverkar flera  

faktorer till att en elev utvecklar eller hamnar i matematiksvårigheter. Det är påverkan från  

omgivningen som beskrivs och tyngdpunkten läggs på hur eleven fungerar i sin omgivning  

samt hur den sociala gemenskapen och klassrumsklimatet påverkar och påverkas av olika  

matematiksvårigheter. Mitt val har därför blivit att försöka sammanfatta lärarnas  

uppfattningar ur ett kategoriskt/ relationellt och ett sociokulturellt perspektiv.  
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Kategoriskt perspektiv och Relationellt perspektiv  
Ett kategoriskt synsätt har tidigare styrt hur vi i den svenska grundskolan ser på elever i  

behov av särskilt stöd. Det är fortfarande det kategoriska perspektivet som ligger till grund  

för hur forskning läggs fram och hur skolan arbetar pedagogiskt och specialpedagogiskt. I det  

kategoriska perspektivet ligger problemen hos eleven, man har valt att se eleven som ensam  

bärare av svårigheterna. För de specialpedagogiska åtgärderna är det fokus på eleven som  

individ (Persson, 2008). Enligt det här synsättet handlar det särskilda stödet en elev får om att  

kompensera för individens tillkortakommanden (Nilholm, 2007). Det har i praktiken lett till  

att elever placeras i särskilda undervisningsgrupper med särskilda undervisningsmetoder och  

särskilda lärare för att ges möjlighet att utvecklas.   

I skollagen (2010:800) formulerades det att undervisningen i den svenska grundskolan ska  

vara inkluderande. Med inkludering menas att samtliga elever, oavsett förutsättningar, ska  

ingå i en grupp där undervisningen utformas för att passa olikheterna som finns i  

barngrupperna (Nilholm, 2007). Viktiga delar i utbildningen av medborgare är social och  

kulturell träning så att alla känner delaktighet snarare än utanförskap (Haug, 1998). Det  

inkluderande synsättet ges även som riktlinjer internationellt. Orsaken är att man säkerställer  

att varje individ ska utvecklas och vara i skolan utifrån sina förutsättningar (Svenska  

Unescorådet, 1997).    

I det relationella perspektivet utgår man från att svårigheter uppstår i mötet mellan olika  

företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön (Persson, 2008).  I det specialpedagogiska  

arbetet görs anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå när elever befinner sig i  

behov av särskilt stöd. I det relationella perspektivet utgår man från det sammanhang eleven  

befinner sig i och har fokus på helheten som utgörs av elev, lärare och lärandemiljön  

(Persson, 2008). Det relationella perspektivet utgår från att undervisning måste handla om  

möten för att vara lyckad eftersom människor är sociala. Enligt det relationella perspektivet  

är relationerna med eleverna viktiga, det innebär att lärare behöver planera undervisningen  

och utgå mer från vem som ska undervisas än vad som ska undervisas (von Wright, Groth,  

2007). När skolan identifierar en elev som befinner sig i matematiksvårigheter söker man  

orsakerna till elevens svårigheter i skolans organisation, undervisningen, relationerna och  

klassrumsklimatet, för att hitta möjligheter för elevens lärande.    
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Sociokulturellt perspektiv  

Lärande kan betraktas ur olika teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet har  

inspirerat mig i den här studien. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande en social  

aktivitet med betoning på samarbete och samtal, elever lär och utvecklas i ett dialogiskt  

klassrum enligt flera arbetsmodeller som förespråkar samarbete och kommunikation. Hudson  

och Miller (2006) lyfter en metod som har visat sig ha positiva effekter för elever med  

svårigheter i matematik, den betonar att läraren ska ge instruktioner i tre delar: först ska  

läraren demonstrera, sen ska man göra tillsammans och till sist ska eleven träna själv. Det är  

en metod som tränar eleverna att tänka på nya sätt genom kommunikation med andra  

(Hudson & Miller, 2006). Den arbetsmodellen påminner om de elevaktiva arbetssätten som  

McIntosh (2008) förespråkar och den formativa bedömningen som William (2013) beskriver.  

McIntosh (2008) och William (2013) beskriver många lärande aktiviteter som sker genom  

kommunikation och i samarbete med andra, det är ett sociokulturellt perspektiv på lärande då  

utveckling och ny kunskap sker i samtal med andra (Wyndham et al, 2000). I den här studien  

tolkar jag hur speciallärare uppfattar lärande med fokus på vilka framgångsfaktorer de  

upplever att det finns för elevers lärande i matematik men även svårigheterna i lärandet är  

intressanta för att förstå vad det är som underlättar elevers lärande i matematik.   

Metodansats  

Den här studien har en tematisk analys, det är en kvalitativ metodansats som används för att  

identifiera och analysera strukturer i empirisk data. Undersökningsmaterialet har samlats in  

genom semistrukturerade intervjuer. Med hänvisning till arbetets syfte väljer jag att studera  

vilka uppfattningar ett antal speciallärare har om matematiksvårigheter och hur speciallärarna  

förhåller sig till framgångsfaktorer för elevers lärande i matematik. Med hjälp av de  

semistrukturerade intervjuerna i studien blir speciallärarnas uppfattningar om  

matematiksvårigheter belysta för att få en bredare förståelse för vilka framgångsfaktorer de  

uppfattar att det finns för elevers lärande i matematik.   

Genom en induktiv analys analyseras informationen som har lämnats av de enskilda  

informanterna och forskaren drar slutsatser utifrån den empiri som samlas in i form av en  

teori. Det är en kodningsprocess, de tema som identifieras behöver inte ha stark koppling till  

de specifika frågorna som ställs (Braun & Clarke, 2006). Resultatet av forskningen utgörs av  

teorin och slutsatserna kan vara generaliserbara (Bryman, 2011). Det är problematiskt att dra  

generella slutsatser utifrån kvalitativa studier.   
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METOD  

Val av metod  

I den här studien genomfördes sex semistrukturerade intervjuer för att ta del av speciallärares  

uppfattningar om framgångsfaktorer för elevers lärande i matematik. Studien belyser även  

speciallärares uppfattningar om matematiksvårigheter och hur man arbetar i för att elever inte  

ska hamna i matematiksvårigheter i skolan samt vilka interventioner de har erfarenhet av.  

Under våren 2014 genomfördes studien i några småstadskommuner. Studien riktades till  

speciallärare i matematik. En intervjuguide finns till intervjuerna (se bilaga 1). Den är testad i  

en provintervju, men även provintervjuns resultat finns med i uppsatsen eftersom den blev  

lyckad och hade betydelse för mitt resultat.   

Urval  

I olika kommuner ser yrkesrollerna i skolan lite olika ut och för att inte skolkulturen skulle  

påverka resultatet gjordes ett urval av informanter med en spridning på olika skolor i olika  

kommuner! Från början var min tanke att intervjua fem speciallärare i matematik men  

eftersom det finns få i närområdet lyckades jag endast få kontakt med två. Eftersom det än så  

länge finns få speciallärare med inriktning på matematik så har informanterna i studien lite  

olika utbildningsbakgrund. Alla lärarna i studien har fördjupade kunskaper i matematik och  

de har erfarenhet av att jobba som speciallärare i matematik med elever i åk.1-6. Genom  

påbyggnadsutbildningarna har lärarna en särskild didaktisk kunskap och erfarenhet.  

Gemensamt för de här lärarna är att de på olika sätt har jobbat som speciallärare på  

medelstora skolor i Sverige. Eftersom det finns många specialpedagoger med mycket  

kunskap och erfarenhet kring matematikdidaktik och även matematiklärare som har läst extra  

matematikdidaktik och har lång erfarenhet av att jobba som ”speciallistlärare” i matematik så  

intervjuades även två specialpedagoger och två matematiklärare med fördjupade  

matematikdidaktiska kunskaper. I studien har jag valt att kalla dem för speciallärare och  

informanter eftersom jag inte är ute efter att se skillnader i deras upplevelser utifrån vilken  

utbildning de har, fokus i arbetet handlar om deras uppfattningar utifrån mina  

frågeställningar. De har olika behörighet och olika erfarenheter av matematikundervisning,  

men deras erfarenheter och kunskap passar in på det som kan ingå i en speciallärares  

arbetsbeskrivning. Beskriver dem lite utförligare i bilaga 3.  
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Genomförande  

Fokus i intervjuerna lades på hur speciallärare uppfattar elevers matematiksvårigheter och  

lärprocesserna i matematik, deras tankar kring vad som kan få elever att lyckas med sin  

matematikutveckling och vad lärare kan göra för att förebygga eller motverka att elever  

hamnar i matematiksvårigheter. Eftersom uppsatsen har en tematisk ansats var målet i den här  

undersökningen att få ta del av speciallärares olika uppfattningar om fenomenet  

matematiksvårigheter, det innebar att det lades mindre vikt på om de kände till definitionen  

av matematiksvårigheter.  Den avslutande delen i intervjun handlade om vilka  

framgångsfaktorer de upplever påverkar elevers lärande i matematik.  

De sex intervjuerna spelades in och sparades som ljudfiler. Längden på intervjuerna varierar  

från 41 till 74 minuter. Intervjuerna transkriberades, i transkriptionerna finns förutom repliker  

även kroppsspråk med, så under inspelningarna av intervjuerna gjordes även  

stödanteckningar. I kommunikationen förstärker informanter ibland sin inställning till det  

som sägs i samtalet genom sitt kroppsspråk, det innebär att det är viktig information (Dalen,  

2008). Kommunerna som undersökningen omfattar är små och några av lärarna har så  

specifika bakgrunder, ämneskompetenser och arbetssituationer så när intervjuerna  

sammanställdes valde jag att inte ange vilken av informanterna som sagt vad eftersom jag  

inte vill riskera att avslöja deras identitet. Oavsett informanternas påbyggnadsutbildning  

väljer jag därför att benämna dem som speciallärare eftersom det belyser att de har en  

fördjupad pedagogisk utbildning förutom sin grundutbildning.   

Analysmetod  

Genom en kvalitativ tematisk analys har informanternas uttalanden kodats och grupperats  

enligt olika teman. I analysen har strävan varit att finna återkommande teman för att belysa  

vilka erfarenheter och uppfattningar speciallärare har om matematiksvårigheter. I studien  

beskrivs informanternas uttalanden inom respektive tema. Genom forskningen och  

intervjuerna har studien haft som målsättning att hitta möjliga förklaringar till varför elever  

hamnar i matematiksvårigheter och hur vi i skolan kan jobba med preventioner och  

interventioner. Med stöd av kunskap från forskningen och genom speciallärarnas beprövade  

erfarenhet, kunskap och uppfattningar kring lärprocesserna i matematik var målet att  

undersöka vilka framgångsfaktorer som påverkar elevers lärande i matematik på ett effektivt  

sätt. Genom kunskap om lärprocesserna i matematik kan elevers lärande underlättas och då  

minskar risken att de drabbas av matematiksvårigheter. I en tematisk analys beskriver  

Bryman (2011) följande delar som möjliga.   
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I tematisk analys kan processen beskrivas i olika faser, forskaren lär först känna sina data  

genom att t ex transkribera intervjuer och läsa utskrifterna, därefter påbörjas en kodning av  

materialet, efter det grupperas koderna i olika teman. Sedan bearbetas de aktuella tema som  

kommit fram, genom att söka mönster, se det som sticker ut och eventuellt utveckla nya  

teman. Till sist definieras och namnges varje tema och skrivs in i rapporten där data  

presenteras och analyseras i relation till syfte och frågeställning (Braun & Clarke, 2006). I  

studien är det den arbetsgången som har lett fram till tema, analys och resultat. Figurer  

illustrerar de tema jag funnit, de finns under varje underrubrik i Resultatet, samt i en  

sammanställning av alla tema i bilaga 3.  

Etik  

Med utgångspunkt i forskningsetiska principer är det fyra etiska huvudkrav att ta hänsyn till.  

Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet, 2010).   

Informationskravet handlar om att deltagarna har getts skriftligt och muntligt information  

om projektet och att även skolledning på de aktuella enheterna informerats.  

 Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få samtycke från uppgiftslämnare att delta.  

Informanterna fick själva höra av sig och tacka ja till att bli intervjuad samt föreslå en tid för  

genomförande. Lärarna som deltog i intervjuerna informerades muntligt om att deras  

deltagande var frivilligt, det innebar att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun  

och sin medverkan i studien. Ingen av mina informanter gjorde ett sådant val  

Konfidentialitetskravet innebär att information om vilka som ingår i en undersökning ska  

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vid intervjutillfället fick informanterna  

muntligt löfte om att deras identitet inte ska kunna spåras. Informanterna som ingår i studien  

har lite skiftande utbildningar, det skulle innebära att beskrivning av lärares bakgrund skulle  

kunna göra att enskilda lärare skulle kunna identifieras för den som känner till vilken  

kommun forskningen gäller. Därför har jag valt att avidentifiera informanternas uttalanden  

helt och hållet i examensarbetet. Det innebär att det endast är jag som har tillgång till  

samtliga underlag, ljudfiler och transkriptioner och de förvaras på ett säkert sätt.   
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Nyttjandekravet reglerar att uppgifterna som samlas in inte får användas i kommersiella eller  

icke-vetenskapliga syften. Muntligt informerades de lärare som deltog om att det som  

kommer fram vid intervjuerna enbart kommer att användas i min studie.  

   

RESULTAT OCH ANALYS  

Utifrån de teman som framkommit vid analysen av intervjuerna presenteras resultatet under  

olika rubriker. Studiens frågeställningar följer huvudrubrikerna och de teman som  

framkommit presenteras i underrubrikerna. Mina underrubriker är de tema jag har funnit, det  

är följande; Undervisning, Arbetsminne, Självkänsla, Engagerande undervisning, Artefakt,  

Synliggöra elevers lärande, Anpassningar för lärande, Intensivundervisning, Alternativa  

hjälpmedel, Elevaktiv undervisning, Kollegialt lärande samt Engagerade lärare.  

Matematikundervisningens betydelse är ett tema som återkom i studien både som en  

beskrivning till varför elever hamnar i matematiksvårigheter och som en betydelsefull del i  

arbetet för att motverka eller förebygga fenomenet samt som framgångsfaktor för lärandet.  

Jag har valt att presentera lärarnas uppfattningar om hur de motarbetar att elever hamnar i  

matematiksvårigheter under rubriken Prevention för att på så sätt samla allt som sagts om det  

förebyggande arbetet kring matematiksvårigheter under samma rubrik. Det finns en figur som  

i slutet av varje tema visar hur underrubrikerna vuxit fram. En schematisk bild med samtliga  

figurer finns i bilaga 3. Textavsnitt som skrivs med kursiverad stil är direkta citat från  

studiens informanter.   

  

MATEMATIKSVÅRIGHETER   
  

Undervisning  

Enligt informanterna beror matematiksvårigheter på många faktorer. Det är många olika  

svårigheter som påverkar elevers lärande i matematik enligt speciallärarnas uppfattningar.  

Informanterna uppfattar att elever ibland riskerar att få svårigheter på grund av  

undervisningen i matematik. De uttrycker att de tror att det grundar sig i att  

lärarutbildningarna har gjorts om. De uppfattar att ”lågstadielärarna” var skickliga på att  

undervisa i matematik, ”de hade bättre och djupare kunskap om matematikundervisning”. De  

funderar på om det berodde på att de var specialiserade på att undervisa de yngre åldrarna  
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samt att de var behöriga att undervisa i matematik. En lärare uttrycker sig så här ”lärare  

måste jobba jättemycket med de inre bilderna, inte introducera tecken och siffror så snabbt!”   

I intervjuerna framkommer det att speciallärarna uppfattar att de nya grundskollärarna ibland  

låter matematikböckerna styra undervisningen i matematik. De uttrycker att det inte behöver  

betyda att det är en nackdel att ha ett läromedel men de uppfattar att det är viktigt att  

matematiklärarna tar tillvara på möjligheterna att låta eleverna jobba på olika sätt. Så här  

uttrycker sig en speciallärare, ”traditionen att undervisa rätt smalt på lågstadiet, för det är  

många som har för dålig kunskap i och om matematik”. En annan informant har erfarenhet av  

att en elev bara fick sitta och jobba i sin mattebok i årskurs 2, eleven drabbades av jättestora  

matematiksvårigheter. Vid en kartläggning av elevens matematiksvårigheter blev det tydligt  

att elevens svårigheter inte handlade om en bristande matematisk kompetens. ”Det är inget  

enkelt ämne om man ska utveckla kunskaper, det tror jag är stötestenen, att man har  

betraktat det som att det är att räkna i böcker och ha lite genomgång vid tavlan”.  

 I intervjuerna betonar informanterna att de uppfattar att det kan vara brister i lärares  

ämnesdidaktiska kunskaper i matematik som kan vara en av orsakerna till att elever drabbas  

av matematiksvårigheter, ”Elever får svårigheter när vi har undervisat fel”. Alla  

informanterna betonar att elever kan hamna i matematiksvårigheter om de inte får uppleva  

glädjen med att jobba med matematik. En informant uttrycker att matematiksvårigheter kan  

vara att ”en elev inte kan tänka i flera steg eller tänka ur olika perspektiv”. En annan  

speciallärare uttrycker det så här; ”det viktigaste är tankarna, mattetänket! Hen menar att ”  

eleverna måste få jobba konkret, med sinnena och de inre bilderna och prata matte och rita”  

annars kan de inte förstå och automatisera grunderna, då kan de få matematiksvårigheter! Så  

här uttrycker en annan lärare sina funderingar kring vad matematiksvårigheter är; ”När eleven  

inte har några inre bilder och de inte kan se och röra sig matematiskt i sin egen fantasi. De  

har svårt att automatisera och svårt att bli vän med siffror”.   

Informanterna är överrens om att elever med dyslexi behöver stöd i arbetet med  

problemlösning annars får de svårigheter i matematik. Alla informanter betonar att språkliga  

svårigheter påverkar elevens lärande i matematik, de lyfter även att det innebär att elever med  

ett annat hemspråk kan få svårigheter i matematik på grund av ett begränsat språk. ”Barnens  

kunskaper har ändrats, den grundläggande taluppfattningen och sådana saker som är  

jätteviktiga har försämrats”, specialärarna upplever att matematiksvårigheter handlar om  

brister i taluppfattningen som delvis kan bero på att språket är ett hinder för elevens lärande.    
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Det är flera informanter som upplever att elever hamnar i matematiksvårigheter eftersom  

kraven på att förstå har ökat i och med den nya läroplanen. De upplever även att det behövs  

mer tid till att träna huvudräkning för att de ska automatisera och ”utveckla krokar att hänga  

upp sitt lärande på”. Enligt speciallärarnas uppfattningar kan symbolerna orsaka svårigheter,  

enligt deras erfarenheter är det viktigt att lärare som undervisar i matematik är medvetna om  

hur viktigt det är att de planerar för en undervisning som ger elever möjlighet till nödvändig  

träning. En informant lyfter att elever som befinner sig i matematiksvårigheter inte förstår  

likhetstecknets betydelse, ”när eleven inte kan utnyttja det de har lärt sig i rätt sammanhang  

och när de trots stöd inte utvecklas”. En lärare uttrycker sig så här; ”elever kan få svårigheter  

för att ingen lärare har orkat, brytt sig” och att det enda problemet är att ”eleverna tröttnar  

för att de tror att de inte kan”.   

I en intervju kommer följande definition fram kring matematiksvårigheter, om man bortser  

från den aeffektiva delen, är det svårigheter inom någon eller flera av de här områdena:  

o Talfakta  

o Procedurkunskaper  

o Begreppslig förståelse  

Hen uttrycker sig så här; ”För om man inte har dessa tre, talfakta, procedurkunskap och  

begreppslig förståelse kan man ju inte ha någon resonemangsförmåga eller  

problemlösningsförmåga”. Informanten betonar att den vanligaste svårigheten brukar handla  

om talfakta plus viss procedurkunskap. Flera informanter betonar att subtraktion brukar  

orsaka svårigheter för elever som har inlärningssvårigheter i matematik.   

Informanterna upplever att elever kan ha specifika svårigheter i matematik, en del kommuner  

väljer dock att inte använda diagnosen dyskalkyli. En informat uttrycker det så här; ”det är  

oförutsägbara svårigheter, det handlar ofta om multiplikationstabellen”. En annan informant  

menar att ”det är som lässvårigheter, har man fått tillräcklig träning och det fortfarande inte  

har löst sig, om man har gjort insatser, intensivundervisning m.m och man har försökt hela  

vägen på lågstadiet och det fortfarande inte, då kan man fundera på om det inte är specifikt”.  

Arbetsminne  

I intervjuerna återkommer informanterna till att elever som befinner sig i  

matematiksvårigheter ofta har svårigheter med att automatisera. En informant gör följande  

liknelse kring matematiksvårigheter ”det handlar om att boxen är för trång, de tänker på ett  
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annat sätt”. Informanterna kommer in på att elever som har svårigheter med arbetsminnet  

kan få en bristande taluppfattning. ”Är det talfakta, ja, då kan det ju vara andra faktorer,  

minnesfaktorer som spelar in och påverkar lärandet”.    

Samtliga informanter uttrycker att elever med funktionsnedsättningar kan få funktionshinder  

och svårigheter i matematik. Ett samband som flera lärare uttrycker är att elever som har  

koncentrationssvårigheter ofta har svårt att automatisera talfakta. ”Väldigt mycket  

arbetsminne och då tänker jag att man skulle ha stöttat dem mer! För det tar ju längre tid för  

dem att lära sig. Det är ju ren traggel och det kan man nog lära alla tror jag, fast det tar  

längre tid”. En informant betonar att matematiksvårigheter handlar mycket om svårigheter  

med arbetsminnet. Har eleven inlärningssvårigheter i andra ämnen får den ibland svårigheter  

i matematik. Informanterna uttrycker sig på lite olika sätt kring att de upplever att det finns  

elever som har stora svårigheter med att automatisera talkamraterna, tabellerna, räkningen  

och talfakta för att få räkneflyt! ”Lika väl som att du ska kunna läsa många ord på en minut  

ska du faktiskt kunna automatisera din räkning”.   

I intervjuerna kommer det fram att speciallärarna har erfarenheter av det är viktigt att kraven  

anpassas till elevens förmågor på olika sätt t.ex. uttrycks det så här, ”egen studiegång i matte,  

hen har väldigt svåra, alltså minnessvårigheter, alltså arbetsminnet. Alla begrepp och  

sådant, hen kommer inte ihåg dem”. Speciallärarna upplever att den nya läroplanen kräver att  

eleven ska kunna argumentera och reflektera och visa att de förstår, det räcker inte längre att  

lära sig utantill. De upplever att det är stora krav för elever som har en svag kognetiv  

begåvning, eftersom de ofta har svårigheter med sitt minne. ”De som ligger i den nedre delen  

av begåvningen, de har ju svårigheter med både matematik och svenska, så är det tyvärr”.   

Speciallärarna är överens om att det är viktigt att träna för att lära sig så mycket man kan trots  

att det kanske är arbetsminnet som begränsar elevens automatisering. ”Är det barn som ligger  

i gråzonen, kan kanske inte klara det ändå, då har de rätt till stöd, för matte är så viktigt för  

deras vardag”.  

Självkänsla  

En informant uttrycker sig så här ”matematik handlar mycket om barnets självkänsla,  

misslyckas du som liten och känner att du inte hänger med i matte, eller jag förstår inte, så  

riskerar eleven att hamna i matematiksvårigheter”.  Informanterna tycker att det är viktigt att  

eleverna får det stöd de har behov av. En informant uttrycker sig så här, ”det kan var en liten,  

liten grej som gör om man, då tappar man, och då får man en dålig självkänsla i matematik.  
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Och då byggs det på liksom och då blir matematiken svår”. En annan informant lyfter att  

elever upplever att ”matematik är rätt eller fel”.   

Elever som har fått använda sin träningstid till att ”sitta och rätta böcker, det har knäckt  

självförtroendet på många barn, sitta och rätta sådant jag inte kan”, säger en annan  

speciallärare. Informanterna lyfter betydelsen av att man behöver synliggöra elevens  

utveckling, eleverna behöver få se och höra vad de kan. Alla uttrycker betydelsen av att  

beröm måste vara trovärdigt eftersom barn är kloka, annars har det har ingen effekt på  

självförtroendet. Speciallärarna talar om att det handlar om elevens förhållningssätt till  

matematik, ”eleven bestämmer sig för att, det här kan inte jag, en psykisk blockering”.  

Negativa upplevelser i matematik påverkar elevers lärande, så här uttrycker sig en informant,  

”Elever som känner att de aldrig hinner med, att de alltid är efter i matematikboken, det kan  

göra att de upplever att de känner sig dåliga i matte. Det påverkar deras motivation och  

självkänsla”.   

Speciallärarna som kartlägger elevers matematiksvårigheter i enskilda mattesamtal med  

elever undersöker om matematiksvårigheterna beror på att eleven får ont i magen eller ont i  

huvudet, eller om det är en känsla som gör att de blir blockerade. Speciallärarna upplever att  

samspelet med eleven är viktigt för att veta nästa steg! ”Får du en klump i magen när jag ger  

dig en uppgift måste jag veta det”, det är ett sätt att kartlägga svårigheter. Flera informanter  

påtalar vikten av att hindra eleverna att stämpla sig som någon som inte kan. Så här  

sammanfattar en informant sina tankar; ”har eleven svag självbild kan det låsa sig i alla  

ämnen, då kan det sluta i katastrof”! En annan informant uttrycker sig så här; ”Det enda  

problemet är att många elever tröttnar för att de tror att de inte kan”. De lyfter också att det  

är viktigt att det är ett tillåtande klimat och att det inte är någon tävlan. ”Är eleven trygg blir  

de snabbare bättre, lyckas de så jobbar de på”! Så uttrycker specialläraren sambandet mellan  

självbilden och motivationen.  

”För jag tror matte, det handlar mycket om barnets självkänsla, en elev som fullständigt bara  

grät när den såg en uppgift, det visade sig att det var inte matematiksvårigheter utan det var  

en låsning av något slag” Specialläraren berättar att de jobbar med målen i matematik med  

hjälp av spel och diskussioner utan matematikbok för att få eleven att börja träna igen och för  

att kartlägga elevens förmågor och behov. ”Dålig självkänsla i matte, det kan vara en stor  

del i det hela. Dålig undervisning och dålig självkänsla och för lite praktisk matematik, det  

gör att man kan bli, att man kan tycka att matte är tråkigt och att matte är svårt”. En  
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informant menar att matematiksvårigheter handlar om elevens upplevelse, ”det låser sig och  

eleven stänger av”.   

  

Figur 1. Figuren visar de tema som kom fram i intervjuerna utifrån speciallärarnas uppfattningar om matematiksvårigheter.  

  

PREVENTION  

Engagerande undervisning  

Speciallärarna i den här studien har jobbat med prevention på organisationsnivå, alla förutom  

en, som istället har jobbat med det på kommunnivå. De är överrens om att lärare måste  

prioritera, så här uttrycker sig en speciallärare; ”att man som pedagog håller sig till det  

väsentliga i lärandet”.  I intervjuerna framkommer det även att de tycker att  

matematiklärarna har ett mycket viktigt ansvar för elevernas utbildning. Elevernas  

engagemang beskrivs av informanterna som en viktig del av motivationen. ”Matte ska vara  

roligt det är viktigt, som lärare är du ansvarig för att göra matematiken rolig och lustfylld,  

för då tänker de flesta att det är roligt, så kan du hjälpa dem som tycker att det är för svårt”.   

Informanterna upplever att det finns mycket i undervisningen som skulle kunna utvecklas. De  

betonar vikten av att det som sker i lärmiljön är ett mycket viktigt och betydelsefullt arbete  

för elevernas lärande och utveckling i matematik. ”Mycket positiv feedback är viktigt! Plocka  

dem direkt, ge dem stöd, ge dem mycket praktisk matematik så att de kan gå vidare”. Utifrån  

intervjuerna blir ett relationellt samband tydligt, samtliga informanter uttrycker sig kring  

betydelsen av matematiklärarens kompetens, samt vikten av lärares ämnesdidaktiska  

kunskaper för att skolan ska erbjuda en inspirerande och professionell undervisning. De  

upplever även att träningstiden är av avgörande betydelse för att eleven ska få möjlighet att  

automatisera och få räkneflyt, ”vi har fem timmar i veckan, vi har matte en gång om dagen”.  

  

Speciallärarna upplever att arbetssättet i matematik är otroligt viktigt för att eleverna ska  

utveckla sina förmågor och få grundläggande färdigheter i matematik. Så här beskriver en  

speciallärare att man kan jobba i matematik, ”så konkreta till abstrakta genomgångar, alltså  

MATEMATIK-
SVÅRIGHETER 

Undervisning Arbetsminne Självkänsla 
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först genomgång av läraren där du berättar, sen genomgång av eleven. Där eleven berättar  

för läraren och sen där eleven kanske berättar för gruppen och sen kanske det abstrakta.  

Alltså det måste sitta i det konkreta först, det tror jag är jätte viktigt! Rita mycket! Enligt  

informanterna behöver eleverna stöd kring hur de ska jobba med problemlösning. Det kan  

man göra på olika sätt men de är övertygade om att matematiklärarna måste träna  

tillsammans med eleverna. I intervjuerna berättar speciallärarna om hur man kan undervisa  

utifrån EPA, ”Enskilt- tänk själv först, Par – prata med en kompis, Alla – berätta hur ni  

tänkte. ”Har man en bra undervisning får man med sig alla eleverna, nästan alla”, så  

sammanfattar en speciallärare det elevaktiva arbetssättet.   

  

En informant berättar även att de har matematikverkstad och en mattegård där eleverna får  

jobba med utematte för att de ska få uppleva matematik på olika sätt. ”Vi har ett hus där vi  

har praktiskt material och en mattegård till utematte och en matematikverkstad.   

En informant uttrycker att det är viktigt att specialundervisningen är en del av den ordinarie  

undervisningen för eleverna i de yngre åldrarna, ”Det är därför jag aktivt har valt lågstadiet,  

för jag vill vara här och lägga grunden och kunna inspirera andra så att vi verkligen gör  

det!”    

I intervjuerna framkommer det att det finns speciallärare som undervisar i matematik i  

årskurs 1. Specialläraren har utvecklat ett arbetssätt där eleven får uppleva matematik med  

alla sinnen, taktilt, auditivt och visuellt. Så här beskrivs undervisningen, ”Jobbar brett,  

Numicon, pärlband och tallinjer med oss hela tiden, det har alla elever i årkurs 1. För jag ser  

det som förebyggande, vi jobbar liksom brett för att få olika representationer”. Det är ett  

laborativt arbetssätt som bygger på ett arbetsmaterial som heter Numicon. Arbetsområdena  

och undervisningen utgår från spel som ska inspirera och intressera eleverna sen övergår det  

till laborativt arbete, enskild träning och mattemusik. Informanten upplever att de har ett brett  

mattetänk som har visat sig ha effekt eftersom de har en hög måluppfyllelse i matematik.  

Specialläraren kallar metoden för strukturerad intensivundervisning på gruppnivå. ”Så jag  

känner så här, att i min roll som speciallärare är jag preventiv”, så upplever specialläraren  

sitt uppdrag och arbetssättet. Specialläraren planerar arbetsområdena tillsammans med  

klassläraren, det är specialläraren som undervisar, klassläraren deltar i undervisningen. På så  

sätt används den specialpedagogiska resursen till att förebygga svårigheter i matematik. De  

upplever att det här arbetssättet får alla elever intresserade och engagerade av matematik. De  

har även sett att det påverkar elevens prestationer i matematik, ”samtidigt som vi har  

intensivperioder, lilla addition, subtraktion som vi nu kör fyra veckor för att gnugga”.  
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Informanten uttrycker betydelsen av att jobba på ett förebyggande sätt eftersom elevens  

prestation och känslor till matematik har nära samband, det påvisar betydelsen av att arbeta  

med elevens motivation för att i förebyggande syfte motverka att eleven får negativa känslor  

till ämnet. Elevens motivation aktiveras genom att spelen i intensivundervisningen  

presenteras utifrån den grund de bygger sin taluppfattning på, aktiviteterna med det konkreta  

materialet leder till att eleverna kan skapa egna matematiska föreställningar. Eleverna får  

tillfälle att samarbeta och diskutera matematik.  

Flera informanter berättar att man väljer att ha speciallärarna i den ordinarie  

matematikundervisningen, för att satsa mer resurs och kompetens på att förebygga. De jobbar  

aktivt med prevention, på olika sätt integreras specialundervisningen i den ordinarie  

undervisningen i klassrummet på gruppnivå. I intervjuerna framkommer det att informanterna  

uppfattar att det är viktigt att skapa en undervisning som utgår från elevaktivitet för att  

eleverna ska bli engagerade och intresserade, det leder till att de även blir mer motiverade.  

  

Artefakt   

Alla speciallärarna uttrycker att det är viktigt att använda artefakt i matematik, konkret  

pedagogiskt material för att elever ska utveckla sina grundläggande färdigheter och utveckla  

en god taluppfattning. Här är samtalet, diskussionerna och arbetssättet av stor betydelse, ” att  

man diskuterar hur man presenterar innehållet, att man inte fastnar i hur man gör praktiskt,  

att man inte fastnar i vilket material ska vi använda för att presentera det här, utan mera,  

utan mera, Hur och Vad säger vi?”  Enligt informanterna är det viktigt att lärare utgår från  

gruppens behov när de planerar och anpassar undervisningen, eftersom de upplever att det då  

är lättare att inspirera och motivera eleverna även om det är svårt. ”Genom att jobba med  

laborativa material så får eleverna inre bilder” som en speciallärare uttrycker det. De  

upplever att det ger ett konkret visuellt stöd som är viktigt för det inre mattetänket som är  

annars är abstrakt. ”Alltid gå från det konkreta till det abstrakta och det är ju  

montessoripedagogik i ett nötskal”. Det framkommer i intervjuerna att speciallärarna  

uppfattar att matematiklärare som har god kunskap kring de hjälpmedel som finns i  

matematik, har större möjligheter att anpassa undervisningen och ge den hjälp som eleverna  

är i behov av.  ”Individualiserade uppgifter men ändå gemensamt i tema, de som behöver  

jobba mer praktiskt får göra det och lite svårare till de som behöver det”.  

Det finns även speciallärare som har jobbat fram preventionsprogram som utgår från att  

eleven ska få uppleva matematik med alla sinnen, taktilt, auditivt och visuellt, ” Du kan peta  
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in fingrarna i det, det är ett stort material, Numicon. Det hjälper dem med de inre bilderna”.  

Det är ett elevaktivt arbetssätt som utgår från motivation och laboration för att avslutas med  

lite enskild träning och mattemusik. Informanten upplever att de har ett brett mattetänk som  

har visat sig ha effekt eftersom de har en hög måluppfyllelse och få åtgärdsprogram i  

matematik.   

Informanterna ser att de tekniska hjälpmedlen som finns kan hjälpa eleverna att få variation  

och förståelse i arbetet med att utveckla de grundläggande färdigheterna i matematik. I  

intervjuerna framkommer att det finns speciallärare som jobbar med mattelådor i matematik.  

Mattelådorna är enligt informanten ”det fantastiska materialet från Borås, mattelådor  

kopplat till Lgr 11 i olika teman. Jag har ett mattebord med tema som jag presenterar för  

klasslärarna, som skriver upp sig och lånar. Det är spel och olika saker man kan göra”.  

Specialläraren ser att det är ett stöd för matematiklärarna i deras undervisning, det har även  

visat sig ha effekt på måluppfyllelsen, ”vi har haft väldigt bra resultat i matte när det gäller  

ämnesprov och så där”.  

Informanterna upplever att ”elever kan få svårigheter i matematiken är de börjar i årskurs 4  

eftersom matematiklärarna inte alltid väljer att jobba med konkret material”. Enligt  

informanterna är många elever i behov av det yttre stödet för att utveckla det inre tänkandet  

och förståelsen, eftersom matematiken börjar bli abstrakt på mellanstadiet. För elever som  

fortfarande är i behov av visuellt och konkret stöd för sin matematiska utveckling uppstår  

matematiksvårigheter när undervisningen inte anpassas efter elevernas behov enligt  

informanterna. I intervjuerna blir det tydligt att speciallärarna genom sina erfarenheter och  

sin utbildning upplever att det är betydelsefullt med konkret material och att det laborerande  

arbetssättet kan hjälpa eleven att förstå sambanden och komma ihåg viktiga begrepp.  

Synliggöra elevers lärande  

Ett återkommande tema i intervjuerna är att undervisningen måste anpassas efter elevernas  

behov, speciallärarna uppfattar att det kan leda till att eleverna engageras så att deras  

motivation ökar. Speciallärarna uttrycker att det är viktigt att lärare på olika sätt tar del av  

elevers lärande, ”alltså matte är ju så mycket prat, att man logiskt kan tänka, det är ju ett  

språk. Att man också bedömer barnets praktiska förståelse” Flera informanter betonar  

betydelsen av att det är behoven som ska styra hur vi anpassar undervisningen på grupp- och  

individnivå.   
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En informant berättar att de använder sig av Learning study för att ha fokus på elevernas  

lärande i matematik, ”och ser om eleverna lärde sig det vi hade för avsikt att de skulle lära  

sig”. De upplever att de kan utveckla undervisningen utifrån de behov som blir synliga i  

elevernas lärande. I arbetssättet utvärderas undervisningens effekt på det aktuella lärandet.  

Genom att elevernas lärande kartläggs innan och efter undervisningen, synliggörs elevernas  

utveckling och deras förmågor.”Man lyfter upp elevernas felsvar på ett helt annat sätt än vad  

man gjorde innan” specialläraren upplever att det utvecklar den formativa bedömningen.  

Genom diskussionerna kring elevers lärande är informanten intresserad av att utveckla den  

formativa bedömningen, ”Jag är mer ute efter det muntliga, Vad säger vi och Vad gör vi i  

klassrummet som hjälper eleven vidare i sitt lärande?”   

Alla informanterna har erfarenhet av att kartlägga och synliggöra elevernas behov på  

skolnivå, gruppnivå och individnivå, för att eleven ska få det stöd den är i behov av oavsett  

var undervisningen sker. Flera speciallärare uttrycker att de genom samtal med eleven kan få  

reda på, ”hur tänker de och hur kan vi hjälpa dem?”  Det är viktigt att bedöma elevernas  

lärande utifrån deras förmågor, det sammanfattar en speciallärare så här, bedömningen finns  

här, vi diskuterar ju förmågorna, men man kan inte ju inte bara bedöma förmågan utan den  

är ju utifrån ett centralt innehåll. Den står ju alltid i relation till om man ska ha en  

argumentationsförmåga, om man kan resonera om något”.  

  

Figur 2. Figuren visar de tema som kom fram i intervjuerna kring speciallärarnas upplevelser av prevention.  

  

INTERVENTIONER   

Anpassningar för lärande  

Alla informanter är delaktiga i arbetet med interventioner, på olika sätt, en del jobbar mer  

handledande. Speciallärarna är överrens om att det är viktigt att snabbt kartlägga elevens  

svårigheter och behov för att kunna hjälpa dem på rätt sätt och så snabbt som möjligt. ”Om  

det är någon som faller ifrån i de här testerna som vi gör med hela klassen, då gör jag  
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fördjupade, sen samtalar jag med barnet. Sitter sen och funderar på hur tänker den, när det  

blir en sådan uppgift, egentligen kanske samma typ av uppgifter, fast jag vill ha det i ett  

samtal med eleven. För att verkligen se vad det är som är svårt för eleven, eller hur eleven  

känner, för det kan vara en känsla som gör att de blir blockerade”. När informanterna talar  

om hur man kan hjälpa elever som har hamnat i matematiksvårigheter av olika anledningar så  

ingår elever med inlärningssvårigheter och kunskapsluckor, elever som är osäkra på sin  

förmåga och elever som saknar drivkraft och engagemang för matematik. Alla speciallärarna  

lyfter att skolan snabbt måste hitta möjligheter för elever som har upplevt att de har  

misslyckats i matematik. I intervjuerna framkommer det att det finns speciallärare som är  

med i den ordinarie undervisningen, ”Sen är jag ju med vid genomgångarna i klassen, och  

jag, fördelen är när man bara står och observerar, är ju att man ser och kan läsa av  

ansiktsuttryck. Då kan jag gå och fråga den eleven som hade det där, hur känns, förstod du  

det här nu som? Och då sätter vi ju in direkt inom klassens ram, då kan jag direkt gå och  

stötta”.  Speciallärarens resurs och kompetens används direkt till att ge eleven individuellt  

stöd som är anpassade till elevens behov i den ordinarie lärmiljön.   

Informanterna påpekar att matematiklärare som jobbar med elever som befinner sig i  

svårigheter måste vara skickliga och de behöver vara kreativa, hitta lösningar som är  

kravanpassade och som leder eleven på ett tryggt sätt till en långsiktig matematisk  

kompetens. Se elevens behov, ”det kan vara något funktionshinder som gör att eleven kanske  

behöver, alltså en genomgång i förväg av något arbetsområde”.  

Det framkommer även i intervjuerna att det är viktigt att prata med eleven kring svårigheterna  

för att eleven ska förstå att det finns olika sätt att tänka och att man kan träna på olika sätt. De  

betonar att elevens upplevelse av svårigheten påverkar hur man kan hjälpa. ”Det finns många  

psykologiska faktorer som man måste ta hänsyn till för att det kan ju bli så att det här stödet  

inte blir det stöd man har tänkt”. En speciallärare säger ”vi måste hitta dem snabbt, hjälpa  

dem på olika sätt att hitta strategier för att hitta knep!” Den specialläraren menar att läraren i  

den formativa bedömningen lyssnar på eleven och samtalar om vad eleven behöver utveckla  

för att ta nästa steg. I samtalet berättar läraren för eleven ”vad den behöver lära sig och hur  

eleven ska träna, så att de är med!” Den specialläraren har erfarenhet av att det är  

betydelsefullt att prata med eleverna om deras upplevelse för att de ska känna att de är med i  

processen.   
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En informant påpekar att, ”det är viktigt att speciallärare tillrättalägger och anpassar  

elevens arbetsmaterial så att de kan följa en arbetsgång utan att ha en känsla av att bara  

sitta av arbetstiden i klassrummet”. Alla informanterna tycker att det är viktigt att elever kan  

få individuellt stöd av speciallärare eller specialpedagog eller motsvarande lärare utifrån sina  

behov under en kortare period. ”Specialundervisning är anpassningar i lärmiljön, stöd till  

läraren. På vilket sätt vi sätter in stödet till eleven? Hur förändrar vi undervisningen och när  

kommer specialläraren in och stöttar?”  

En informant berättar att, ”när det bestämdes att det skulle bli mer matematikundervisning på  

lågstadiet så fick specialläraren ha den timmen”. Enligt informanten var det en bra lösning,  

specialundervisningen integrerades på så vis i den ordinarie undervisningen för de yngre  

eleverna. En informant lyfter att klasslärarna behöver handledning av speciallärare eller  

specialpedagoger kring eleverna med matematiksvårigheter utifrån en helhetssyn kring  

elevens behov.   

Specialläraren som jobbar med Learning study upplever ”att skolan snabbare kan hjälpa och  

stötta eleverna i lärandet nu, eftersom eleven direkt kan få återkoppling och feedback i  

undervisningen, kring lärandet.  Vilket leder till att de får stöd direkt! Informanten upplever  

att behoven blir tydliga och anpassningarna direkta! Den specialläraren deltar på ett  

preventivt sätt i undervisningen även om det är klasslärarna som undervisar på gruppnivå.  

Informanten ger stöd på individnivå när det finns behov. Arbetssättet leder till att  

undervisningen utvecklas på gruppnivå och anpassas utifrån de individuella behoven i  

klassen. Matematiklärarna genomför ett test innan undervisningen startar och samma test  

efter undervisningen för att synliggöra elevens utveckling. Det blir tydligt om det finns elever  

som har behov som specialläraren behöver kartlägga, ”Jag vill liksom kolla deras  

talfaktakunskaper, då gör jag ett muntligt huvudräkningstest, fast jag vill ha det i ett samtal  

med eleven för att se vad som är svårt eller hur eleven känner för det kan ju vara en känsla  

som gör att de blir blockerade”. Informanten har gjort ett schema och lappar med påståenden  

för att eleven ska kunna vara mer aktiv i samtalen och i samarbetet med läraren kring  

kartläggningen av behoven, för att läraren ska kunna förstå vilken hjälp eleven är i behov av,  

se fig. 3.  
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 Låg förmåga Hög förmåga 

Lätt uppgift   

Svår uppgift   

    

          

   

Figur 3. Eleven lägger lapparna så att de stämmer med hur den känner när den tänker på ett aktuellt område eller ett matematiskt begrepp.  

Enligt lärarna så kan man anpassa stödet på olika sätt. ”Är det då barn som pga. att de ligger  

i gråzonen kan de kanske inte klara det ändå, då har de rätt till stöd”. För matte är så viktigt  

för deras vardag så småningom.”    

Intensivundervisning  

Alla informanterna nämner att de har erfarenhet av att elever får individuellt stöd utifrån sitt  

behov under en intensiv men kort period utanför klassens matematikundervisning utvecklar  

sina grundläggande färdigheter i matematik.  Men de lyfter även fram att det har betydelse  

om läraren som håller i intensivundervisningen har rätt kompetens. En av lärarna poängterar  

att ”lärare som jobbar med elever som befinner sig i matematiksvårigheter behöver vara  

lärare som älskar matematik”. En annan informant uttrycker sig så här ”  

matematiksvårigheter är spännande behov” och att lärare borde se det som pedagogiska  

utmaningar.   

Informanterna berättar om sina olika erfarenheter av intensivundervisning, de uttrycker att det  

kan handla om att eleven får stöd hos speciallärare under ett par veckor utifrån sitt behov. För  

några informanter är det så att eleven får enskild undervisning i princip varje dag under  

interventionsprogrammet. I det ena fallet ligger dessutom intensivundervisningen utanför  

skoldagen, ” mellan 7.30-8.00, tisdag, onsdag och torsdag, det är mycket effektivt för dels  

måste du gilla det, föräldrarna ska vara med på det och det inkräktar inte på skoldagen. Det  

ger mer träning och den är individuell och det är enskild undervisning, då jag kan stärka  

elevens självkänsla. Jag upptäckte en elev som hade intensivundervisning i matematik som  

inte hade matematiksvårigheter utan dyslexi.” Informanten förklarar att det som är poängen  

med det är att de ”upplever att eleven är mer motiverad att gå på intensivundervisningen när  

det är en så speciell kurs som inte är i stället för något annat.” Samtidigt som det inte  

Jag får ont i magen eller i huvudet! 

Jag tycker det är långtråkigt! 

Jag lär mig och tycker det är roligt! 

Jag bryr mig inte! 
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påverkar elevens lärande i andra ämnen, de behöver inte gå ifrån klassens undervisning. Det  

har enligt informanten varit en framgångsrik metod för elevens lärande, ”för elever med  

minnessvårigheter kan det även träna och stärka arbetsminnet”.  

När intensivundervisningen blir ett preventionsprogram som läggs i det förebyggande arbetet  

är speciallärarna delaktiga i intensivundervisningen på gruppnivå (se prevention,  

undervisning). Informanterna upplever att det är en framgångsrik modell som inkluderar  

specialundervisningen i den ordinarie matematikundervisningen. De har inte har så många  

elever som drabbas av matematiksvårigheter och speciallärarna uppfattar därför inte att de har  

behov av att jobba med interventioner. Skulle behovet uppstå så är de två lärare så de kan  

dela klassen i två mindre arbetsgrupper och det ökar möjligheterna att anpassa  

matematikundervisningen efter elevernas behov. Speciallärarna uppfattar att det här  

arbetssättet har haft en positiv effekt på elevers grundläggande färdigheter i matematik.  

Informanterna uppfattar att eleverna upplever att det är roligt med matematik och det innebär  

att de i högre grad är motiverade. Speciallärarna betonar att de har en hög måluppfyllelse och  

få åtgärdsprogram i matematik och det uppfattar de har samband med deras arbetssätt.  

Alternativa hjälpmedel   

Informanterna uttrycker att det är viktigt att elever får hjälpmedel när de har behov av det, en  

av informanterna säger så här: ”de behöver stöd för att lära sig att hantera dem”. I  

intervjuerna framkommer det att speciallärarna upplever att eleverna behöver hjälp och stöd  

med att lära sig hantera de alternativa hjälpmedlen. På olika sätt beskriver informanterna  

betydelsen av att eleven får känna att den lyckas. Flera informanter upplever att tekniken kan  

hjälpa elever att få en känsla av att de kan jobba på ett självständigare sätt trots svårigheter i  

matematik eller på grund av andra funktionsnedsättningar som ger funktionshinder i  

matematik.   

Flera speciallärare talar om att eleven kan träna sina förmågor på olika sätt med hjälp av olika  

program på datorn.  ”Det är olika bra utifrån elevens intresse och kan vara ett sätt att träna  

och automatisera” så uttrycker sig en speciallärare som beskrivning kring datorns  

pedagogiska möjligheter.  Några informanter kommer in på att elever vid behov kan ha  

matematikboken på datorn, det kan underlätta motoriskt och ta bort en negativ upplevelse av  

en tjock matematikbok. Informanterna funderar även på att tekniken har utvecklats eftersom  

det även går att få boken uppläst, det förenklar för den som har svårt med fokus eller har  

lässvårigheter. Speciallärarna upplever även att det finns många appar till Ipad som både  
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tränar elevens matematiska förmågor på olika sätt. De har erfarenhet av att de tekniska  

hjälpmedlen underlättar för elever med koncentrationssvårigheter och att det ger eleverna en  

varierad och lustfylld träning. Informanterna tror att det påverkar känslorna som annars  

kanske bromsar deras lärande i andra sammanhang. De uppfattar att elever som har  

svårigheter är extra känsliga för att misslyckas, de behöver få känna att det kan vara roligt  

med matematik.  

                                            

Figur 4. Utifrån intervjuerna med speciallärarna har interventionerna delats in i följande tema.                                                                    

  

FRAMGÅNGSFAKTORER  

Elevaktiv undervisning   

”Höga förväntningar, men just att man tror att alla elever kan lära sig och att det säger man  

ju då: - Tror du själv att du kan lyckas? Att sätta ord på det, jag är helt övertygad om att du  

kan. Diskussion om hur vi gör i klasserna, en plan för undervisningen innan man använder  

mattebok! Det är ju inte boken som ska bestämma vad vi ska göra. I många böcker, i alla fall  

i subtraktion lägger man till båda termer, blir många tankestrategier som presenteras.” I  

intervjuerna framkommer det att speciallärarna har olika erfarenheter av hur man kartlägger  

elevernas kunskaper. De anser att det är viktigt att veta var eleverna befinner sig i sin  

matematiska utveckling för att kunna anpassa undervisningen och ge eleverna individuellt  

stöd utifrån de behov de har, för att alla elever ska lyckas så bra som möjligt. ”Ja, vi måste  

tro att eleverna har möjlighet att lyckas.” De uttrycker även betydelsen av att undervisningen  

utgår och knyter an till elevernas verklighet och intressen för att de ska vara motiverade och  

nyfikna, ”för ofta handlar det om min fantasi som pedagog, tror jag. Att man inte får utesluta  

något sätt att förstå ämnet utan verkligen att det är en mångfald av sätt som kan leda fram  

till kunskap, det tror jag att det är absolut det viktigaste.” Ett arbetssätt som en av  

informanterna lyfter fram som elevaktivt och engagerande är det hen kallar för EPA, E-  

enskilt, P- par och A- alla ( se prevention, undervisning), det är ett arbetssätt som även passar  

elever som har hamnat i matematiksvårigheter. Enligt informanten lämpar sig det här  
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arbetssättet t.ex. för problemlösning i matematik. ”Så konkret till abstrakt genomgång, alltså  

det måste sitta i det konkreta först, det tror jag är jätte viktigt! Först lärarens genomgång,  

sen eleven för läraren och sen eleverna för gruppen, sen det abstrakta. Jag vill komma in i  

det logiska tänkandet, att man också bedömer barnets praktiska förståelse”. När de  

diskuterar läromedel i matematik uttrycker sig en lärare så här, ”alltså det är nog mer så att  

de elever som får svårigheter de, de svårigheterna är det ju vi eller läromedlet som skapar  

många gånger. Och då måste vi ju tänka till, vad är det vi ska göra?”  

Informanterna är överens om att intensivundervisning är framgångsrikt i matematik, men de  

har olika uppfattningar om hur den ska se ut. En informant är övertygad om att det ska ske i  

ett förebyggande syfte på gruppnivå med alla elever. Intensivundervisningen leds då av en  

speciallärare, det innebär att den specialpedagogiska kompetensen integreras i den ordinarie  

undervisningen och alla elever får ta del av den i ett förebyggande syfte. Den  

intensivundervisningen utgår från ett elevaktivt arbetssätt, undervisningen planeras utifrån  

elevernas behov samt att det bygger på att eleverna ska tycka om och ha lust att arbeta med  

matematik. Undervisningen utgår från spel som tränar det aktuella matematikområdet, sen  

kopplas det ihop med det konkreta arbetsmaterialet Numicon, som utgår från att eleverna ska  

få en taktil och visuell upplevelse av matematiska mönster. Det underlättar elevens tänkande  

och förståelse för att utveckla matematiska samband. Utifrån det konkreta arbetet leder det till  

att eleverna utvecklar inre bilder, ”bygger talkompisar så att säga då, med hjälp av de här  

pluttarna. Fördelen med Numicon är, ja, det taktila, så det tycker väl jag är det material vi  

har nu som är det allra, allra bästa. Det har ett brett användningsområde. Jag hade försökt  

med allt material som jag har, men ingenting kunde få hen att skapa inre bilder. När hen fick  

låna hem kunde hen till och med göra läxan på egen hand. Hen grejade det och var så lycklig  

över att fixa det själv”. Då upplever specialläraren att eleverna får en bra grund för att kunna  

jobba vidare i den representativa fasen av matematiken. Undervisningen utgår från samtal  

och samarbete samt att de får träna på olika sätt med stöd av sina sinnen.   

En annan informant befinner sig också i matematikundervisningen men finns där som stöd  

för läraren och eleverna vid behov. Vid behov ger specialläraren eleven hjälp, utifrån elevens  

upplevelse av hur den vill ha hjälp och utifrån ett samtal kring lärandet. Så här uttrycker  

informanten sig, ”det handlar om att hjälpa elever på olika sätt så att de inte får en klump i  

magen när de ska jobba med matematik”. Det kan bli så att de träffas enskilt eller i en liten  

grupp under en period, i någon form av intensivundervisning utifrån behov. Men informanten  

påpekar också att det är av betydelse att vi fångar upp eleverna som redan kan det vi  
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undervisar om i skolan, viktigt att skolan även försöker finna nya möjligheter att fånga upp  

deras snabba matematiska utveckling, så att de inte tappar motivationen.   

Kollegialt lärande  

”I skolprojektet så sökte vi pengar i princip bara för att alla lärare skulle få läsa litteratur  

och få sitta och diskutera, då vi känner att allas matematikkunskaper är lite grunda.”  

Flera informanter leder skolverksprojekt som bokcirklar för att lärarna ska få tid att diskutera  

matematikundervisning. I intervjuerna framkommer det att de upplever att  

matematikundervisningen behöver utvecklas på olika sätt. ”Matte är väl det ämne vi har  

diskuterat mest på den här skolan och det är roligt och jag tror att det är ganska ovanligt. Vi  

jobbar med ”Förstå och använda tal” och det är ju förebyggande. Jag tror att det är att jag  

är så engagerad och lägger ut nya idéer och nya grejer, det gör att man lyssnar lite mer och  

så”.  

Flera informanter har jobbat med samarbete kring matematikundervisning på olika sätt, några  

handleder lärare, andra leder bokcirklar med fokus på elevers lärande.  ”Det känns som om vi  

har en bra blandning av att vi har det här, Förstå och använda tal, och att vi får in den  

verkliga matten på något sätt i arbetet med boken”. Lärarna diskuterar de kritiska punkterna i  

undervisningen utifrån bokcirkeln ”Förstå och använda tal- en handbok” (McIntosh, 2008)  

som specialläraren har haft med alla lärarna. De träffas och reflekterar kring hur man kan  

stötta elevernas matematik utveckling utifrån deras behov.  

Genom Learning study, synliggörs elevers lärande, lärarna reflekterar tillsammans kring hur  

undervisningen behöver förändras för att eleverna ska lära sig det som var målet med  

undervisningen,”i och med att man jobbar på det sättet, just med vad undervisningen  

verkligen ger, så skapar man ju förutsättningar för att vi inte ska ha så många elever som får  

svårigheter.” Utifrån bokcirkeln har de utvecklat ett arbetssätt då de planerar undervisningen  

och studerar lärandet för att se sambandet mellan undervisningsmetoderna och elevernas  

resultat. De diskuterar hur de ska undervisa och hur undervisningen påverkar eleverna.  

Utifrån de inspelade lektionerna diskuteras,”vilka kritiska aspekter kom fram i den här  

lektionen?”. Specialläraren håller i den kollegiala handledningen, en bokcirkel som har  

utvecklats till en studiecirkel. Det ger lärarna tillfälle till många pedagogiska samtal, med  

fokus på lärande.  

Det finns även informanter som har bloggar med mattetips och länkar för lärare som  

undervisar i matematik. Informanterna planerar för preventionsarbetet på organisationsnivå  
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och deltar i skolutvecklingsgrupper och i elevhälsoteam. ”För sen har vi ju det här  

fantastiska materialet vi köpte från Borås. Då skriver jag i lärarrummet att nu får ni komma  

och ta samband och förändring t.ex., det är ett mattebord med mattetema. Då lånar de och  

skriver upp, alltså det är ett fantastiskt material, det är kopplat till Lgr 11. De har gjort spel  

och olika saker man praktiskt kan arbeta tillsammans med”. Flera speciallärare uttrycker  

betydelsen av att matematiklärare samarbetar på olika sätt för att hitta möjligheter för lärande  

i undervisningen. Dels behöver elevens styrkor och svårigheter kartläggas så att lärarna  

genom sitt samarbete kan ge eleven det stöd som den är i behov av. ”Navets praktiska  

arbetsmaterial är suveränt och därför känner jag i bedömningen att vi får en klarare bild, för  

det finns ju barn som är jätte duktiga på det här, som har det svårt och då får de visa. Alltså  

matte är ju så mycket prat, att man logiskt kan tänka, det är ju ett språk”. Genom samarbete  

hittar matematiklärarna fler sätt att ge elever stöd i lärandet, fler möjligheter och det leder till  

att vi kan utveckla arbetet som sker i den ordinarie undervisningen och arbetet med att  

utveckla metoderna för att hjälpa eleverna som har hamnat i matematiksvårigheter. ”Ja, och  

vi är väl överrens om att, visst någon form av skriftlig huvudräkning vill vi att de tar till sig  

innan algoritmen. Vi bestämde både utifrån addition och subtraktion att vi behåller först  

termen hel, för då funkar det även i subtraktion med tiotalsövergång. Algoritmen ger en  

modellstruktur hur de kan räkna”. Samarbete kring undervisningen och eleverna kan vara  

diskussioner och reflektioner kring vad man ska förändra i lärmiljön, Det blir tillfälle för  

många pedagogiska samtal kring lärande och undervisning för lärare som undervisar och  

deltar i Learning study enligt specialläraren. Det framkommer även i intervjuerna att det finns  

skolor som bjuder in till specialpedagogiska föräldramöten som elevhälsoteamet håller i.  

”Specialpedagogiskt föräldramöte, då vi presenterar hur vi arbetar om en elev får  

svårigheter. Alla bjuds in!” De upplever att det har varit ett framgångsrikt samarbete med  

föräldrarna eftersom de får chansen att veta hur deras barn kan få stöd om det uppkommer  

svårigheter eller behov.    

Engagerade lärare  

Lärare som undervisar i matematik behöver inspirera eleverna på olika sätt för att de ska få en positiv  

upplevelse av matematik enligt informanterna. ”Det behöver vara lärare som brinner för matematik  

som undervisar på lågstadiet, framför allt för elever med särskilda behov” Speciallärarna uttrycker  

betydelsen av relationen mellan läraren och eleven, att eleven känner sig trygg i lärmiljön och  

att undervisningen kravanpassas med lagom svåra utmaningar. De trycker även på att  

eleverna måste få uppleva att det är roligt med matematik samt att de får känna att de lyckas.  
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”Att det är viktigt med träningstiden, för ibland väljer man ju bort det och då brukar jag  

referera Zlatan. Vi brukar prata om det, det här just med träningstiden, att den är så viktig  

för dem. Om jag känner att jag kan räkna, jag kan spela lite fotboll så är jag ju inte färdig,  

jag kan träna och lära mig mer”. Informanterna poängterar att det kräver extra stor  

lärarskicklighet för att hitta nya vägar för att få eleverna som befinner sig i  

matematiksvårigheter att utvecklas och ta nästa steg i lärandet. ”Jag tänker jätte mycket på  

Malmer och Neuman, Dagmar Neumans tankar om inre bilder, liksom den, den första starten  

och att man från början jobbar jätte mycket med dessa inre bilder och att man inte är så  

himla snabb med att introducera tecken och siffror och så, men jag menar, många barn kan  

det redan, men så det är ju klart att det följer ju med, men det viktigaste är ju ändå tankarna,  

mattetänket”.  

Informanterna uppmärksammar att elever som har eller riskerar att hamna i svårigheter  

behöver få uppleva matematik genom varierade arbetssätt i undervisningen. ”För jag tror att  

det är jätte viktigt att man som lärare visar och har genomgång och entusiasmerar och då  

kan man göra det med hela gruppen och sen kan man jobba med samma sak men på olika  

sätt”. De uttrycker även betydelsen av en god undervisning för de yngre eleverna och att  

elever i behov av särskilt stöd får det så tidigt som möjligt. ”Men det viktiga är ju de inre  

bilderna och tiden, den här träningen, att man till exempel jobbar mycket med problem som  

inte har några givna exakta lösningar utan att det är öppet, det finns många varianter i och  

med att kunskapskraven har förändrats inom det här området som handlar om att kunna visa  

på och argumentera och reflektera, de kraven är ju så mycket högre nu!” Speciallärarna  

utrycker att det finns många framgångsfaktorer för elevers lärande, men att allt bygger på  

engagerade lärare som är kreativa och nyfikna på elevers lärande i matematik och för de  

möjligheter som finns i undervisningen. ”Individanpassade läxor för elever,  

färdighetsträningen som vi lägger i läxa”. Lärarna upplever att läxor kan vara en  

framgångsfaktor om det handlar om ren färdighetsträning och om de är individanpassade och  

följs upp.  

  

Figur 5. Sammanfattande figur av framgångsfaktorer för elevers lärande i matematik enligt speciallärarnas uppfattningar.  

FRAMGÅNGS-
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Sammanfattning av resultat och analys  

Informanterna poängterar det elevaktiva arbetssättets betydelse för lärandet. De uppfattar att  

alla elever blir mer delaktiga och engagerade, det påverkar motivationen och upplevelserna  

som i sin tur underlättar alla elevers lärande. Speciallärarna har erfarenhet av att de konkreta  

arbetsmaterialen underlättar elevers förmåga att utveckla sina inre föreställningar. Enligt  

speciallärarnas uppfattningar är det av stor betydelse att elever får det stöd de är i behov av så  

tidigt som möjligt!  

Speciallärarna uppfattar att det är många faktorer som påverkar elevers lärprocesser i  

matematik. Det är inte helt enkelt att definiera framgångsfaktorerna för elevers lärande i  

matematik eftersom det handlar om elevers individuella behov. Men speciallärarna uppfattar  

att det finns ett samband mellan undervisningens innehåll och matematiksvårigheter,  

samtidigt är de medvetna om att elever kan ha funktionsnedsättningar som begränsar deras  

lärande. Genom resultatet blir det tydligt att det finns pedagogiska metoder som påverkar  

elevers lärande, elevaktiva arbetssätt, konkret arbetsmaterial och intensivundervisning både i  

det förebyggande arbetet på gruppnivå och utifrån behov på individnivå. Speciallärarna som  

har erfarenheter av Learning study och intensivundervisning som preventions- och  

interventionsprogram har sett att det leder till ökad måluppfyllelse och färre åtgärdsprogram i  

matematik, de uppfattar att det är en förändring som leder till framgångar för elevers lärande.  

Det framkommer även att de här arbetssätten ger möjligheter till att inkludera  

specialundervisningen i den ordinarie undervisningen för elever som är i behov av särskilt  

stöd.   

I figuren beskriver jag sambanden mellan de olika delarna som kom fram i intervjuerna som  

betydelsebärande för elevers lärande i matematik. Det är en cirkelmodell där de olika delarna  

är beroende av varandra men det är lärarens förmåga att designa lärmiljöer som är den mest  

betydelsefulla framgångsfaktorn i undervisningen, den undervisande läraren har den största  

betydelsen för elevens matematiska utveckling enligt speciallärarna i studien.   
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Figur 6. Figuren beskriver de delar som speciallärarna uppfattar vara betydelsefulla för elevers lärande. I modellen finns speciallärarna med  
i det preventiva arbetet. Cirkelmodellen beskriver sambanden mellan de olika delarna som informanterna uppfattar som framgångsfaktorer  
för elevens lärande i matematik. Fokus för det skolutvecklande arbetet i matematik bör ha sin utgångspunkt i dessa områden enligt deras  
erfarenheter.  

DISKUSSION  

Syftet med den här studien var att fördjupa mig i hur specialllärare uppfattar  

matematiksvårigheter och framför allt vilka framgångsfaktorer de uppfattar att det finns för  

elevers lärande i matematik. Jag har alltid varit nyfiken på att förstå varför det uppstår  

svårigheter i den matematiska lärmiljön. I studien har jag belyst det specialpedagogiska  

perspektivet på ett tvärvetenskapligt sätt för att få förståelse för vilka framgångsfaktorer det  

finns för elevers lärande i matematik utifrån forskningen och informanternas uppfattningar.  

Jag återkommer till studiens frågeställningar under mina huvudrubriker;  

matematiksvårigheter, prevention, interventioner samt framgångsfaktorer för elevers lärande i  

matematik. Genom en bred studie utifrån ett kritiskt perspektiv blev det tydligt att det finns  

framgångsfaktorer för elevers lärande enligt forskningen och speciallärarnas uppfattningar.  
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Jag återkommer till det under rubriken framgångsfaktorer.  Mitt mål var att få ta del av den  

vetenskapliga grunden i det aktuella området och lärarnas erfarenheter och uppfattningar av  

hur man kan förebygga, hitta nya möjligheter och underlätta alla elevers lärande i matematik.  

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god  

problemlösningsförmåga samt kommunikativa förmågor och färdigheter (McIntosh, 2008).   

METODANSATS OCH METOD  

När man vill beskriva människors uppfattning om ett visst fenomen är den kvalitativa  

metodansatsen särskilt lämpad (Dahlgren och Johansson, 2009). Valet av metod är relevant  

utifrån mina frågeställningar eftersom de semistrukturerade intervjuerna är en metod som  

lämpar sig bra när man ska beskriva människors uppfattning av ett visst fenomen. Det skulle  

möjligen ha varit bra att ha med någon fråga i intervjuguiden om provsituationer, om  

speciallärarna uppfattar att det finns någon metod som är bättre eller sämre för elever med  

matematiksvårigheter. Frågan kom till viss del upp i intervjuerna men då handlade det mer  

om att kartlägga elevernas lärande och behov innan och efter undervisningen, det hade kunnat  

få ett större genomslag om det hade funnits med i samtliga intervjuer. Fler informanter skulle  

ha gett studien ett bredare underlag, resultatet skulle troligen ha blivit fylligare om jag hade  

haft informanter från fler kommuner och det skulle ha breddat det empiriska underlaget. I de  

skolor som fanns med i mitt urval deltar speciallärare i Learning study och  

intensivundervisning i grupp. Det är olika förebyggande arbetssätt för att eleverna inte ska  

hamna i matematiksvårigheter. Fokus i intervjuerna lades på hur lärare uppfattar elevers  

matematiksvårigheter och tankar kring varför elever hamnar i matematiksvårigheter, hur man  

kan förebygga och motverka matematiksvårigheter och hur man kan hjälpa elever som har  

hamnat i matematiksvårigheter, för att komma fram till vilka framgångsfaktorer det finns för  

elevers lärande i matematik. Möjligheterna att tolka materialet var goda eftersom tematisk  

analys är en bra metod för ovana forskare, det är en relativt enkel metod för analys (Bryman,  

2011). Utifrån givna teoretiska utgångspunkter har jag tolkat insamlad data och jämfört den  

med tidigare forskning.   

  

MATEMATIKSVÅRIGHETER  

Den här studien behandlar matematiksvårigheter, orsakerna till funktionsnedsättningen är  

långt ifrån klarlagda, men på senare år har genetisk, neurobiologisk, neuropsykologisk och  

epidemiologisk forskning börjat intresserat sig för räknesvårigheter. Man behöver utreda om  
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svårigheterna utvecklas över tid, hur vanliga de är och hur de samspelar med sociala och  

pedagogiska faktorer. Det verkar finnas ett samband mellan räkneförmåga och senare  

framgång i livet när det gäller arbetstillfredsställelse. Det kan leda till bekymmer i  

vardagslivet när man har problem med enklare räkning (Lundberg & Sterner, 2009).  

Speciallärarna i den här studien har stor erfarenhet av att jobba med elever som befinner sig i  

matematiksvårigheter, de har i olika stor utsträckning och på olika sätt varit inkopplade i  

skolornas preventiva arbete samt i arbetet med interventioner.   

Definitionen av begreppet matematiksvårigheter blir inte så tydlig i intervjuerna även om det  

fanns informanter som definierar det som forskningen. Det framkommer i den tidigare  

forskningen och i intervjuerna att det är primärt att kartlägga vad det är som påverkar elevens  

prestationer i matematik för att skolan ska kunna hjälpa eleven på rätt sätt. Speciallärarna och  

forskningen poängterar även betydelsen av att matematiklärare har rätt utbildning för att  

kunna hjälpa på bästa sätt. Att de bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheter är  

multifaktiorella framkommer av flera studier, t.ex. Lundberg och Sterner (2009), Sjöberg  

(2006) och Engström och Magne (2003).   

Utifrån min frågeställning om vilka uppfattningar speciallärare har om matematiksvårigheter  

så blev det ganska tydligt i studien att de upplever att matematiksvårigheter är ett komplext  

begrepp som kan bero på många faktorer i elevens lärmiljö. De betonar att det är viktigt att  

lärarna snabbt identifierar elevens svårigheter. Informanterna har erfarenhet av att elever ofta  

saknar inre föreställningar av tal, att de behöver få hjälp med sitt matematiska tänkande och  

mer träning för att automatisera talfakta och de grundläggande begreppen i matematik. I  

forskningen finns följande definition av matematiksvårigheter, avsaknad av intuitiv  

matematisk förmåga, svårigheter med att hantera talbegrepp, talfakta, svårigheter med  

beräkningsprocedurer samt en bristande självtillit (Lundberg & Sterner, 2009). Enligt  

Engström (2000) kan det vara medicinska/ neurologiska, psykologiska, sociologiska eller  

didaktiska svårigheter, en eller flera svårigheter som påverkar att en elev hamnar i  

matematiksvårigheter.   

Undervisning  

Ett problem som litteraturen belyser är att elevers försämrade resultat i matematik delvis kan  

bero på att det finns en stor mängd lärare som undervisar i matematik som saknar behörighet.  

När lärare saknar kunskap och utbildning är det svårare för eleven att få hjälp att utvecklas  

vidare på bästa sätt (Samuelsson, 2013). Enligt informanterna och forskningen får inte  
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undervisningen samma kvalitet som om läraren har utbildning. Speciallärarna funderar på om  

förändringarna i lärarutbildningen påverkar undervisningen i matematik. De traditionella  

arbetsmetoderna i matematik när läraren har en genomgång vid tavlan, elevens tysta enskilda  

övande utifrån läromedlets exempel med ett rätt svar på varje uppgift är fortfarande inte helt  

ovanliga inslag i matematikundervisningen enligt forskningen och informanterna. Det innebär  

att alla elever förväntas lära sig på samma sätt och i samma takt och eleven ska anpassas till  

skolan och läromedlets struktur. Speciallärarna upplever att det är viktigt att skapa  

möjligheter i undervisningen så att elever får känna att de lyckas och att synliggöra deras  

lärande. Forskningen och informanterna betonar att det är viktigt med tidiga upptäcker och  

tidiga insatser.  

Arbetsminne  

Hjärnforskningen har de senaste decennierna visat att arbetsminnet spelar en avgörande roll i  

vårt lärande, kanske är det en av de viktigaste förutsättningarna för vår intellektuella  

utveckling (Björnström, 2012). Koncentrationssvårigheter är en av de funktionsnedsättningar  

som kan begränsa elevers lärande i matematik eftersom det innebär begränsningar i elevens  

arbetsminne vilket forskningen beskriver och speciallärarna uttrycker. De lyfter med andra  

ord att elever med en svårighet har en sårbarhet för att hamna i flera svårigheter. Även brister  

i arbetsro och i arbetsklimatet påverkar elevers lärande i matematik enligt informanterna.  

Elever som har svårt att lära sig att räkna kan hamna i matematiksvårigheter, det kan få  

konsekvenser även utanför skolan (Lundberg & Sterner, 2009). Speciallärarna reflekterar  

kring att läroplanen (Skolverket 2011a) ställer högre krav på eleven och att brister i  

arbetsminnet kan begränsa elevens lärande och att det kan vara svårt för dem att nå målen.  

Elevers arbetsminne begränsar lärandet i matematik, det kan i sin tur påverka elevers  

inställning till matematik samt den effektiva träningstiden. Sambandet blir tydligt i  

intervjuerna och i forskningen.   

Matematikångest  

Speciallärarna i studien beskriver att matematiklärarnas engagemang är viktigt för att stärka  

elevernas självförtroende. Lärarens betydelse för elever i matematiksvårigheter är  

framträdande i både forskningen och intervjuerna.   

  

Samtliga informanter upplever att det finns tydliga samband mellan elevens upplevelse av  

matematik och elevens resultat i ämnet. Om undervisningen bedrivs utifrån elevens behov så  



 
 

55 

är den anpassad till elevens förmågor och genom ett aktivt stöd från läraren så blir även  

lärandet tydligare för eleven, det i sin tur påverkar elevens självförtroende på ett positivt sätt.  

När kommunikationen i undervisningen ökar som lärarna beskriver det genom spel och  

elevaktiva arbetssätt motarbetar det, enligt Boaler (2011), elevers inställning om att de ”inte  

kan”.  Speciallärarna gör kopplingar mellan att den inre motivationen och upplevelserna i  

matematik påverkar elevens matematikutveckling. Enligt forskningen är elevernas självbild  

och självförtroende grundläggande för hur de ska lyckas i sin matematikutveckling.  

Inlärningssvårigheter i matematik kan till viss del bero på elevens inställning eller motivation  

utan att den behöver ha några grundläggande svårigheter att förstå matematik. Elevens  

negativa känslor ger eleven en negativ inställning till matematik, det kan leda till  

matematiska svårigheter (Berch & Mazzocco, 2007). Skolinspektionen uttrycker att det är en  

demokratisk rättighet att som elev få tillgång till bra matematikundervisning som ökar  

elevens självförtroende. En elev har knappast det matematikkunnande som förväntas för att  

”påverka och delta i samhället” om den har negativa känslor för matematik  

(Skolinspektionen, 2009).  

”Alla elever ska kunna lösa vanliga problem i vardagen. Matematikkunnandet ska bidra till självförtroende, kompetens och  
möjligheter att påverka och delta i samhället. Åtgärder för förbättring av undervisningen i matematik behöver genomföras på  
flertalet granskade skolor” (Skolinspektionen, 2009).  

Om elever i de senare skolåren saknar grundläggande matematikkunskaper kan det resultera i  

dåligt självförtroende och slutligen leda till ångest (Dowker, 2005). För att komma ifrån att  

elever utvecklar matematikångest är det enligt speciallärarna en fördel om eleverna får  

intensivträning i de yngre skolåren så att matematiken inte blir ångestladdad. Intensivträning  

som prevention kan gagna alla elevers matematikutveckling. Eftersom informanterna inte  

använder sig av begreppet matematikångest, så är det oklart vilka erfarenheter de har av det  

fenomenet, men de upplever att elevens matematikrädsla påverkar elevens prestationer.  

  

PREVENTION  

Undervisning   

I den här studien har jag också undersökt hur speciallärarna uppfattar att man kan undervisa  

så att elever inte hamnar i matematiksvårigheter, i intervjuerna framkommer det att flera  

speciallärare jobbar med specialundervisningen på ett förebyggande sätt genom  

intensivundervisning eller Learning study i den ordinarie undervisningen. Speciallärarna är  

delaktiga på olika sätt för att kunna förebygga att elever hamnar i matematiksvårigheter.  
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Litteraturen beskriver att matematiklärarnas didaktiska kunskaper är oerhört viktiga för  

elevens lärande och matematiska utveckling och att brister i det didaktiska området bidrar till  

att eleven inte alltid får det stöd och den tid som krävs för att eleven ska utveckla en  

grundläggande taluppfattning (Malmer, 1999). I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) kan man läsa att  

det är lärarens ansvar att eleven får strukturerad undervisning både i klassen och enskilt.  

Strukturerad undervisning ska vara kunskapsinhämtande på olika sätt. Läraren ska knyta an  

till undervisningens syfte och ha en struktur på undervisningen, även i utvärderingen av  

lektionerna (Skolverket, 2011b). Informanterna som har erfarenhet av intensivundervisningen  

som ett preventionsprogram uttrycker att eleverna lättare får inre bilder för talen och att det  

underlättar elevernas lärande. De satsar på att ha intensivundervisningen i årskurs 1 eftersom  

grunderna i matematik är så viktiga! Forskningen visar att skolan ska satsa på tidiga insatser  

för att eleverna ska få stöd och lyckas i sitt lärande så långt det är möjligt. De varierar  

perioderna i intensivundervisningen utifrån mål och behov. Preventionsprogrammet utgår  

också från motivation, genom matematikspel och samarbete med mattekompisar vill de att  

eleverna ska få uppleva att matematik är roligt. Undervisningen bygger på att de får uppleva  

matematiska samband och mönster med sina sinnen för att skapa inre bilder av matematiska  

sammanhang. Utifrån resultatet kan man dra slutsatsen att det får mest effekt för flest elever  

om intensivundervisningen sker i den ordinarie undervisningen på gruppnivå. Det som  

utmärker arbetssättet är ju att det ger specialläraren möjlighet att inkludera  

specialundervisningen i den ordinarie undervisningen och att den därför även uppfyller och  

ger det inkluderande undervisningsperspektivet goda förutsättningar. Det kräver en god  

tillgång på speciallärare som kan delta i undervisning men i studien visar det sig vara  

framgångsrikt att satsa på lärare med fördjupade kunskaper om undervisning och lärande  

eftersom måluppfyllelsen visar att det har effekt på elevers lärande. Utifrån speciallärarnas  

erfarenheter påverkar det elevers lärande så att speciallärarna inte behöver jobba med  

specialpedagogiska interventioner utanför undervisningen som sker i klassrummet. Det  

skapas möjligheter att anpassa undervisningen i klassrummet och ge eleverna den ledning och  

stimulans de har behov av för att utveckla sina matematiska förmågor.   

  

Artefakt  

Informanterna betonar att det är viktigt att matematiklärarna har förståelse för betydelsen av  

undervisning i det konkreta arbetet i matematik för att eleverna ska utveckla sina  

grundläggande färdigheter i matematik. Ett laborativt arbetssätt nämns ofta som en viktig del  

i en genomtänkt och varierad undervisning, men det ställer stora krav på läraren. Det kräver  
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kunskap så inte eleverna fastnar i att laborera med konkret material. Läraren måste planera,  

ha struktur och en tydlig pedagogisk idé så att eleverna får förståelse för talen genom att de  

får jobba med de olika representationsformerna konkret, halvkonkret, halv abstrakt och  

abstrakt representation i undervisning och övningar. Det är vikigt att de konkreta  

laborationsmaterialen alltid finns tillgängliga för de tidiga årskurserna så att eleverna som har  

behov av att fortsätta använda det kan göra det utan att det blir konstigt (Björnström, 2012).  

Forskningen och lärarnas erfarenheter visar att det är viktigt att eleverna känner att de har  

förtroende för läraren och att läraren ser elevens behov av konkret material. Läraren måste  

skapa en trygghet i klassrummet så att det finns ett tillåtande klimat så eleverna vågar berätta  

om de inte förstår. Lärarens intresse för ämnet och omsorg om eleverna har stor effekt på  

kvaliteten i elevernas lärande (Skolverket, 2013), något speciallärarna också betonade.  

Laborationer i matematik och konkret material leder inte automatiskt till att elever kan  

utveckla en matematisk förståelse, vilken hjälp eleverna får av det konkreta materialet är  

beroende av hur läraren styr innehållet. Det är viktigt att materialet stöder uträkningarna (Ma,  

1999). Eleverna behöver bygga upp mentala bilder utifrån konkret material (Anghileri, 2006),  

det tryckte speciallärarna på i intervjuerna. Arbete med konkret material ska stödja tanken  

och leda till elevens abstraktion (Löwing & Kihlborn, 2002). Konkretiserande material, t.ex.  

Numicon, inbjuder till att använda flera sinnen och det underlättar elevens lärande enligt  

speciallärarna. I litteraturen och genom informanterna i studien få vi ta del av att det är av  

stor betydelse att eleverna får utveckla sina inre föreställningar på ett konkret och laborerande  

sätt, eftersom den visuella upplevelsen av matematiska mönster kan få eleven att utveckla en  

förståelse av matematikens samband och begrepp. Det är extra viktigt för elever som riskerar  

att drabbas av matematiksvårigheter.  

  

Synliggöra behov  

I intervjuerna framkommer det ett ganska tydligt mönster: informanterna i den här studien har  

fokus på det främjande och förebyggande arbetet. De återkommer till att skolan bör ha fokus  

på att tidigt upptäcka och kartlägga elevers matematiksvårigheter, för att ge dem det stöd de  

är i behov av. De upplever precis som forskningen beskriver det, att det är i elevens lärmiljö  

som svårigheter uppstår. Det är skolan som måste ha verktyg så eleven får uppleva att den  

kan lyckas i matematik. Speciallärarna drar en parallell till att skolan måste ha den kunskap  

och kompetens som krävs för att ge eleverna ett professionellt pedagogiskt stöd.   
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De upplever också att det är lättare för lärare att engagera elever i elevaktiva och  

diskussionsinriktade arbetssätt både i en mindre och i en större grupp. De elevaktiva  

arbetssätten bygger på diskussioner, de är omtalade i forskningen, de beskrivs av  

informanterna och de har en sociokulturell prägling (Nilholm, 2007). Det ger eleverna tillfälle  

att träna och utveckla sina matematikkunskaper i samarbete och i samtal med andra.   

Tidigare forskning beskriver att lärare bör ha goda kunskaper i matematik, hålla sig  

uppdaterad på aktuell forskning, ha en positiv inställning till ämnet och uppmärksamma  

eleverna på den matematik som omger oss. Matematiklärare behöver uppmuntra eleverna att  

tänka, engagera eleverna med spel och aktiviteter, anpassa undervisningen, undvika enformig  

repetition och lägga mindre fokus på rätt svar och snabba uträkningar (Blazer, 2011). Enligt  

speciallärarna som jobbar med intensivundervisning, Learning study och även i den formativa  

bedömningen synliggörs elevernas behov på individ- och gruppnivå, det underlättar för  

läraren som snabbt kan hjälpa eleven på rätt sätt. Men det blir även tydligare för eleven att se  

var den befinner sig i sitt lärande och i sin utveckling.   

  

INTERVENTION   

Matematiska färdigheter är viktiga eftersom elever som har problem att lära sig de  

grundläggande färdigheterna i matematik är en riskfaktor som kan leda till höga kostnader för  

eleven och samhället. Elever som drabbas av matematiksvårigheter har särskilda  

utbildningsbehov, de får behov av särskilt stöd i sin utbildning. Utifrån forskningen om  

framgångsrik utbildning är det viktigt att utveckla interventioner som utvecklar elevers  

matematiska färdigheter så långt det är möjligt (Östergren, 2013). Min tredje frågeställning i  

den här studien handlar om hur speciallärare uppfattar att man kan ge elever som har  

hamnat i matematiksvårigheter stöd på ett framgångsrikt sätt i skolan. Jag har delat in  

diskussionen kring det i extra anpassningar, intensivundervisning och alternativa hjälpmedel.   

Extra anpassningar  

Undervisningen i matematik ska anpassas, lärmiljöerna ska vara designade efter elevernas  

individuella behov för att ge elever möjlighet att utvecklas enligt forskningen och  

informanterna. Det är inte eleverna som ska anpassas efter undervisningens och skolans  

behov. Enligt speciallärarnas erfarenheter är Learning study en metod som får positiva  

effekter eftersom eleven får en känsla av att den kan få hjälp vid behov, det beror ju på att  
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arbetssättet har fokus på lärande och att speciallärarresursen finns i den ordinarie  

undervisningen till viss del. Skolan har satsat på att speciallärarresursen är preventiv och  

främjar lärande i den ordinarie matematikundervisningen. Speciallärarna upplever att det får  

effekter för elevers lärande, det har bidragit till ett minskat behov av specialundervisning och  

åtgärdsprogram i matematik. Arbetssättet tydliggör elevens behov, det är en del av den  

formativa bedömningen och förhållningssättet. Formativ bedömning kan fånga upp  

problemen medan det finns tid för att anpassa undervisningen (Skolverket, 2013). Enligt  

forskningen är det viktigt att man är medveten om att matteprov kan vara obehagligt för  

elever som har hamnat i matematiksvårigheter, stressen stör koncentrationen och försämrar  

prestationen och det ökar oron och gör det svårt att tänka klart. Det innebär att skolan ska  

erbjuda eleverna det stöd de har i vanliga fall för att de ska få möjlighet att visa sina  

förmågor. Speciallärarna diskuterar generellt att vi måste anpassa matematikundervisningen  

så eleverna får möjlighet att utvecklas och lyckas i sitt lärande i alla situationer. Enligt  

speciallärarna i studien är det effektivt att göra fördjupade intervjuer med elever som har  

hamnat i matematiksvårigheter för att förstå elevens individuella behov.  

Intensivundervisning  

Enligt informanterna som har erfarenhet av intensivundervisning så är det en arbetsmodell  

som har visat sig vara framgångsrik för elevers lärande. I studien framkommer det att  

intensivundervisningen är ett strukturerat arbetssätt som kan vara ett individuellt  

interventionsprogram eller ett preventionsprogram på gruppnivå i den ordinarie  

undervisningen. Arbetssättet bygger på att elever ska utveckla en matematisk förståelse  

genom en strukturerad undervisning.   

  

I interventionsprogrammet genomförs undervisningen utifrån elevens behov utanför skoltid,  

speciallärarna upplever att det är en del i interventionsundervisningen som påverkar lärandet.  

De upplever att elevens inre motivation påverkas eftersom det är ett erbjudande om en  

undervisning som kan underlätta elevens lärande.  

   

Intensivundervisningen struktureras av speciallärare som undervisar för att elever ska  

utveckla sitt matematiska tänkande som kan leda till förståelse. I interventionsprogrammet så  

sker undervisningen en kortare period. Speciallärarna som jobbar med det upplever att det är  

ett effektivt arbetssätt och de kan se att det påverkar elevernas lärande, de får en hög  

måluppfyllelse i matematik. Informanterna designar intensivundervisningen i  
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interventionsprogrammet utifrån samtalet med eleven så att det får effekt på elevens lärande.  

Enligt speciallärarna och forskningen ska eleverna få den hjälp de behöver för att förstå  

grunderna i matematik för att utveckla sina förmågor och sina kunskaper. När speciallärarna  

beskriver hur de jobbar med intensivundervisning i matematik tar de upp att eleverna får mer  

effektiv träningstid utifrån sina behov. Det finns inga exakta uppgifter om hur mycket elever  

med specifika matematiksvårigheter ska träna och hur mycket undervisning de behöver. Men  

erfarna lärare rekommenderar att yngre elever får daglig intensiv träning i korta pass. Studier  

i Storbritannien har visat att individuell undervisning är mer effektiv än träning i smågrupper  

eller i helklass (Dowker, 2009). Läraren behöver planera träningen detaljerat i ett  

arbetsschema utifrån elevens behov med mål på kort och lång sikt och analysera insatserna  

och resultatet med eleven (Björnström, 2012). Det är möjligt att komma tillrätta med en hel  

del av dessa svårigheter genom tidiga pedagogiska insatser enligt Lundberg (Butterwort,  

2004).   

Alternativa hjälpmedel  

Elever som har hamnat i matematiksvårigheter behöver ha någon att prata med för att förstå  

sina svårigheter. Genom reflektioner kring alternativa verktyg kan eleven bli medveten om  

vilka möjligheter det finns att utvecklas och lyckas i sitt lärande genom tillgången och  

kunskapen om de alternativa hjälpmedlen enligt speciallärarna. Det är bra om eleven är  

delaktig i sitt skolarbete, utvärderar arbetssätt och metoder samt sitt lärande och sin  

utveckling (Ljunglad, (1999).  Kvalificerad träning och intensivundervisning räcker sällan  

hela vägen för elever med matematiksvårigheter, därför är det bra om träningen kombineras  

med pedagogiska verktyg och strategier som kompenserar delar av matematiksvårigheterna.  

Mattekort där man samlar basfakta kan vara till stor hjälp för elever som har svårt att lära sig  

formler och räkneprocedurer utantill. När de har färdiga lathundar kan de rikta sin energi mot  

att lösa problemen och tillämpa metoderna. Informanterna uttrycker att datorn är ett  

hjälpmedel som fångar elevernas uppmärksamhet och intresse och eleven får tillgång till  

visuell förstärkning. Även motoriska svårigheter underlättas när eleven jobbar med  

matematikboken i datorn enligt informanterna. Numera finns det webbaserade program och  

mattespel på olika nivåer och för olika åldrar så eleverna även får tillgång till att träna hemma  

(Björnström, 2012). Det finns många pedagogiska appar till Ipad som tränar olika förmågor  

på olika sätt, informanterna uppfattar att det ger eleverna variation i träningen och att det  

fångar elevens uppmärksamhet på ett framgångsrikt sätt. Flera av dem är både roliga och  

uppslukande enligt Björnström (2012). För ren färdighetsträning är datorn en utmärkt  
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träningskompis, ett utmärkt verktyg. Men för elever som räknar långsamt är det inte effektivt  

att ha tidspress som ingrediens i träningen (Björnström, 2012).   

  

FRAMGÅNGSFAKTORER  

  
Figur 7. Figuren visar vilka betydelsefulla faktorer jag har funnit i studien om framgångsfaktorer för elevers lärande i   
               matematik.  
  

Här följer diskussionen kring min fjärde fråga i studien; vilka framgångsfaktorer uppfattar  

speciallärare att det finns för elevers lärande i matematik? Jag har samlat  

framgångsfaktorerna som kom fram under tre rubriker utifrån forskningen och speciallärarnas  

uppfattningar; undervisning och formativ bedömning, kollegialt lärande samt skickliga  

matematiklärare.  

Undervisning och formativ bedömning  

Det elevaktiva arbetssättet som William (2013) beskriver har blivit en framgångsrik metod  

för elevers lärande på både individ- och gruppnivå, informanterna betonar det på olika sätt.  

De är överens om att det underlättar undervisningen i matematik, bedömningen av elevers  

kunskaper och behov samt ger eleverna möjligheter att utveckla sina förmågor i ett socialt  

samspel. Genom modeller blir eleverna tryggare, de får stöd av varandra i lärprocesserna och  

de får träna på att uttrycka sig muntligt och i skrift. Informanterna upplever att eleven får  
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vägledning och stimulans i lärandet eftersom modellen tränar dem på att kommunicera  

matematiska begrepp, de får beskriva vad de har tänkt och diskuterat! Man har fokus på  

lärprocesserna och de öppna frågorna utvecklar deras tänkande kring det aktuella dilemmat.  

Det gör att eleverna blir mer engagerade och motiverade för att delta på ett aktivt sätt i  

undervisningen. Eleverna tränar mer aktivt på att lyssna eftersom det blir viktigt att lyssna när  

alla ska vara med och tänka kring de öppna frågorna, det är inte bara de som vill svara som  

har en åsikt som är viktig. Allas åsikter blir viktiga. Det skapas tillfällen för läraren att få syn  

på om eleverna har förstått olika matematiska mönster och strukturer genom olika laborativa  

och elevaktiva arbetssätt. Speciallärarna uppfattar att det skapas nya möjligheter för alla  

elever i de elevaktiva arbetssätten eftersom lärandet i matematik synliggörs genom sina  

representationer i form av olika symboler och begrepp.   

En välstrukturerad undervisning och en aktiv lärare är de två grundläggande faktorer som  

behövs för att alla elever ska ha möjlighet att lyckas i matematikundervisningen (Lundberg &  

Sterner, 2004). Informanterna i studien beskriver arbetssätten de använder för att elever ska  

få en förståelse utifrån sin motivation och sina förkunskaper.  

   

Matematikdidaktiken ska vara ett tankeverktyg (Samuelsson, 2006) där grunden i all  

planering ska utgå från elevernas sätt att lära, deras kunskapsnivå samt i de mål som finns för  

undervisningen (Löwing & Kilborn, 2002; Samuelsson, 2006). Om undervisningen är  

strukturerad och bygger på elevernas förståelse kan aktiviteter underlätta även för elever i  

matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010). Strukturerad undervisning har stor effekt  

på elevers lärande (Hattie, 2009). Informanterna beskriver att intensivundervisning och  

Learning study innehåller en strukturerad undervisning som utgår från elevernas behov med  

fokus på lärande. Så oavsett om intensivundervisningen organiseras som ett  

interventionsprogram eller ett preventionsprogram upplever de att det är framgångsrikt för  

elevers matematiska utveckling och kompetens.  

  

Forskningen och informanterna är överrens om att det är viktigt att undervisningen har  

tydliga mål, att eleverna får handledning, att lärare uppmärksammar om eleverna förstår och  

att undervisningsstoffet behöver summeras och repeteras. Lärarens uppgift är att  

individualisera undervisningen till alla elever, det är en preventiv åtgärd och en förutsättning  

för lärande enligt informanterna och forskningen.   
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McIntosh (2008) förespråkar och beskriver en arbetsgång i matematikundervisningen där nya  

begrepp ska introduceras laborativt i aktiviteter där man samtalar om vad som händer.  

Eleverna ska sen beskriva vad de gör och läraren iakttar och uppmärksammar viktiga  

aspekter. Det laborativa arbetet i matematik ska hjälpa eleven med att skapa inre  

föreställningar. Elevens tankar beskrivs tillsammans med läraren. Då görs sambanden tydliga  

mellan aktiviteterna, orden och de skrivna symbolerna enligt  forskningen och informanterna.  

Matematiska test kan tydliggöra elevernas utveckling på individ-, grupp- och skolnivå, det  

kan vara en grund till lärarens långsiktiga planering. Det är viktigt att skolan har en  

förebyggande utgångspunkt i undervisningen för att undvika missuppfattningar och att elever  

hamnar i matematiksvårigheter. Lärare bör regelbundet reflektera över undervisningen för att  

kunna finna alternativa vägar till undervisning och lärande i matematik (McIntosh, 2008). I  

studien finns det speciallärare som använder sig av test i både Learning study och  

intensivundervisningen för att se om undervisningen ger det man hade som mål, lärarna  

träffas regelbundet och planerar och reflekterar. I intervjuerna och i litteraturstudien  

framkommer det att det är betydelsefullt för elevers lärande att de tar del av sina lärande  

processer. I den formativa bedömningen, Learning study och i intensivundervisningen på  

gruppnivå används ett arbetssätt då prov används som ett pedagogiskt verktyg för att  

synliggöra och stärka lärandet. Prov för bedömning och prov för inlärning är helt olika saker,  

det är inte så vanligt med diagnoser i matematik under de tidiga skolåren (Löwing, 2008). Det  

kan leda till att elever inte får den utmaning eller det stöd de behöver. Bedömning ska vara en  

del av undervisningen som ger eleven en bild av sitt lärande och sin kunskap. Vad eleven  

behöver utveckla och hur undervisningen kan bidra till att vara ett stöd i den utvecklingen  

(Skolverket, 2011b).   

  

Enligt Boaler (2011) ska eleven veta vad den ska lära sig och hur målet ska nås utifrån  

elevens kunskap för att det ska kunna betecknas som bedömning för lärande.  När lärarna ger  

feedback så sker en bedömning som leder till lärande, eleverna får aktivt arbeta med  

diskussionsvänliga uppgifter utifrån strategier som berör alla. Speciallärarna i studien ser  

positiva effekter på måluppfyllelsen när eleverna får stöd i lärandet utifrån sina behov genom  

intensivundervisning, både när den är individuell i ett interventionsprogram, men även när  

intensivundervisningen är på gruppnivå i ett preventionsprogram. Fördelen med att ha  

intensivundervisning som ett preventionsprogram är att elever kanske inte hamnar i  

matematiksvårigheter, samt att det går att hjälpa fler eftersom den är på gruppnivå. Enligt  
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Granström (2006) så ges eleverna bättre möjlighet att förstå innehållet om samarbete används  

som metod i undervisningen.   

Informanterna funderar kring grundskollärarutbildningen, hur den är förändrad och om det  

påverkar matematikundervisningen. Enligt forskningen finns det grundskollärare som är  

obehöriga att undervisa i matematik. Internationellt har det vuxit fram en diskussion om  

utbildningen av matematiklärare, lärarutbildningen har förändrats och likaså synen på  

matematikkunnandet och utvecklingen i matematik. Lärarutbildningsforskningen har nu  

fokus på vad som utmärker en god undervisning i stället för att som tidigare ha haft fokus på  

den gode läraren, eftersom det mer handlade om personliga egenskaper än om vad som  

konstituerar lärares professionella kunskap (McIntosh, 2008). I varje klass finns det ett par  

elever som har räknesvårigheter, men med rätt undervisning bär det oftast elevens lärande  

framåt (Björnström, 2012).   

Kollegialt lärande   

Timperley (2011) betonar att det bara är genom att en förändring sker i klassrummet som en  

förändring i elevens lärande utvecklas. En satsning på att förbättra måluppfyllelsen i den  

lärande organisationen i skolan kan inom en kommun vara på nationell- eller på skolnivå,  

men den får ingen effekt på elevernas måluppfyllelse om den inte leder till att något görs  

annorlunda i klassrummen. Det är förändringsprocesser som är svåra att genomföra eftersom  

det innebär attitydförändringar. Men i studien framkommer det att intensivundervisningen  

som preventionsprogram påverkar undervisningen för alla elever eftersom det är en  

strukturerad undervisning som utgår från motivation, laboration, samspel, kommunikation,  

upplevelse och egen träning. Informanterna upplever att det finns ett  

kompetensutvecklingsbehov i matematik för lärare som undervisar elever i de yngre åldrarna.  

Det är flera speciallärare som har haft bokcirklar som har utvecklat de pedagogiska samtalen  

och det kollegiala samarbetet med fokus på undervisning och lärande i matematik. Det har  

skapat tillfälle för lärare att samarbeta, ha professionella samtal och reflektioner kring hur  

man kan utveckla undervisningen. Regeringen och riksdagen vill att forskningen ska påverka  

skolornas undervisning och att det ska finnas ett vetenskapligt förhållningssätt i skolan. I  

skollagen (2010:800) står det att undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund och  

beprövad erfarenhet. Det är viktigt att vara medveten om att kunskapen som en lärare bygger  

upp utifrån den beprövade erfarenheten utvecklar det pedagogiska omdömet och den egna  

professionalismen (Skolverket, 2013).  Det är centralt att utveckla sin praktik för alla som  

utövar ett professionsyrke enligt forskningen och det är speciallärarna medvetna om.  
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Skolans arbete ska bygga på en vetenskaplig grund (Skollagen, 2010:800) och att arbeta för  

att forskning ska nå ut till den verksamhet som forskningen bedrivs inom borde ligga i allas  

intresse. I studien visar det sig att flera speciallärare leder bokcirklar kring aktuell forskning i  

matematik. Speciallärarna i studien har positiva erfarenheter av att leda olika bokcirklar kring  

arbetssätt och metoder som utgår från forskningen och den beprövade erfarenheten, det har  

visat sig vara framgångsrikt för undervisningen i matematik. Bokcirklarna ger lärarna tillfälle  

att diskutera lärande och undervisning, det leder till att de utvecklar arbetsmetoderna i  

matematik. På olika sätt beskriver informanterna att det utvecklas tillfällen för  

matematiklärarna att samarbeta för att hitta pedagogiska möjligheter för fler elever att nå  

målen i matematik. Genom bokcirklarna har de utvecklat olika modeller för samarbete och  

pedagogiska samtal kring elevers lärande. Det utvecklar skolans förebyggande arbete och det  

inkluderande perspektivet på lärande. Speciallärarna upplever att skolans  

kompetensutvecklande insatser kan få effekt för undervisningens kvalité och lärarnas  

kompetens. Forskningen visar att om vi förändrar undervisningen så har vi större möjlighet  

att förändra elevens lärande. De elevaktiva arbetssätten verkar vara att föredra när eleverna  

får jobba utifrån modeller för att träna i grupp, tillsammans med en kamrat, för att till sist  

vara redo för att jobba enskilt. Det kan göra att eleverna känner sig trygga i arbetssättet, det  

ger dem redskap att förstå och de får möjlighet att träna på att hitta strategier för hur de ska  

tänka när de jobbar med uppdrag i matematik.  

   

Speciallärarna deltar mer eller mindre aktivt i matematikundervisningen, det innebär ett  

skolutvecklande samarbete mellan lärare och att specialundervisningen integreras och ses  

som en resurs i den ordinarie undervisningen. Det innebär att det har utvecklats  

arbetsmodeller på flera skolor i den här studien så att elever i behov av särskilt stöd kan få det  

i på ett inkluderande sätt i den ordinarie lärmiljön. Genom att utnyttja den specialpedagogiska  

kompetensen på gruppnivå i den ordinarie undervisningen upplever speciallärarna att  

speciallärarresursen i matematik räcker till att undervisa de klasser som är i behov av särskilt  

stöd i matematik.    

Genom bokcirkeln i Learning study som både är en forskningsmetod och en modell för  

kompetensutveckling, synliggörs elevers lärande och innehållet i undervisningen på ett  

tydligt sätt. Det har utvecklat lärares sätt att planera på ett mer strukturerat sätt och att  

identifiera kritiska aspekter samt utveckla användandet av matematiska begrepp.  

Speciallärarna som jobbar med den här modellen upplever att den påverkar elevers lärande  
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och måluppfyllelse på ett positivt sätt. Det är en arbetsmodell då matematiklärarna  

samarbetar kring elevers lärande med fokus på undervisningens kärna, utvecklingen av  

elevers kunskaper och förmågor. En central utgångspunkt är att lärare måste erbjuda och visa  

på olika på alternativa strategier för att lära ut aspekter som är viktiga för att skapa förståelse  

av ett begrepp eftersom elever uppfattar fenomen och begrepp på olika sätt (Skolverket,  

2013). Learning study är en modell som utifrån elevens lärande kan leda till förändringar i  

undervisningen enligt informanterna.  

Skickliga matematiklärare  

Lärares kunskap och kompetens kring elevers lärande är enligt forskningen och speciallärarna  

av stor betydelse för att matematiklärarna ska kunna anpassa och variera undervisningen  

utifrån elevernas behov, så att de får möjlighet att utveckla sina förmågor. Skolverket skriver  

om betydelsen av variation och flexibilitet för att undvika det monotona i undervisningen för  

att elever ska behålla lusten att lära (Skolverket, 2003). Det är inte kursplanen eller  

läromedlet det hänger på om eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, det är läraren som  

är det viktigaste (Boaler, 2011). Lärarens undervisning ska vara aktiv och bygga på det  

grundläggande så att eleverna leds i lärandet så att de utvecklas och förstår matematik  

(Hansson, 2011). Enligt Löwing (2004) är det inte läroboken som är det stora hindret i  

undervisningen utan hur den används. Lärarkvalitet är den enskilt viktigaste faktorn i  

utbildningssystemet enligt William (2013). Med bättre relationer mellan lärare och elever  

skulle elever bli mer engagerade i sitt lärande och om lärare undervisar på ett elevaktivt sätt  

så engagerar eleverna sig lättare, det underlättar alla elevers lärande.   

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver att en skicklig lärare använder en mångfald av  

metoder för att lära ut och befästa kunskaper hos elever. Det gör att läraren kan lära ut på ett  

meningsfullt sätt och att undervisningen varieras och anpassas efter den specifika kontexten.  

Det handlar om att ha kunskaper om själva ämnet och att ha kunskaper om hur detta ämne  

undervisas. Håkansson och Sundberg (2012) samt informanterna belyser att det är centralt att  

lärare har uppsikt över och ansvarar för lärprocesserna, synliggör dem för eleven och att man  

väljer metoder efter både vad man ska lära sig och vem det är som ska lära sig. Att lärare har  

en bred kunskap om undervisning är en förutsättning för en god undervisning för alla elever.  

En skicklig lärare är en tydlig ledare för det lärande som pågår. Det är viktigt att lärare har  

verktyg för hur de ska stärka den lärarledda undervisningen (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Enligt forskningen är det centralt att man förstår att elevernas lärande starkt påverkas av hur  
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skolan agerar och hur lärare undervisar, det finns en sådan kraft i själva  

undervisningssituationen (Timerley, 2011).  

Vuxna kan inte alltid förstå hur barn tänker, några informanter berättade att de gör fördjupade  

intervjuer för att förstå elevens behov. Tidigare forskning visar att metakognition,  

medvetenhet om det egna lärandet, är viktig för ökad motivation och ökade prestationer,  

särskilt för lågpresterande elever (Legg & Locker, 2009). Begreppet metakognition nämner  

inte någon av informanterna att man arbetar med, även om en speciallärare beskriver sina  

samtal med elever då de diskuterar elevens känslor kring lärandet i matematik, se fig. 4. Det  

visar sig att forskningen och informanterna i studien har samma uppfattning om betydelsen  

av samarbetet och relationen mellan läraren och eleven och att elevens tankar påverkar  

elevens resultat i ämnet och hur eleven känner inför ett skolämne.  

Informanterna och forskningen belyser betydelsen av att lärare ger eleven återkoppling och  

tid för reflektion kring sitt lärande. Det relativt nya elevaktiva arbetssättet och den formativa  

bedömningen och undervisningen bygger ju på lärarens relationer till eleverna, ett samarbete  

mellan elever och läraren och eleverna. Enligt William (2011) är det ett framgångsrikt  

arbetssätt för elevers lärande som även informanterna beskriver. Återkopplingen i det  

formativa arbetssättet bygger ju också på förtroendet mellan eleven och läraren och synliggör  

lärandet.   

I den här studien visade det sig att informanterna hade goda erfarenheter av att jobba med  

intensivundervisning och laborativa material, forskningen och speciallärarna belyser vikten  

av att eleverna behöver utveckla inre bilder av talen så att de kan utveckla sin matematiska  

kompetens och sina förmågor. Informanterna beskriver att det är viktigt att eleverna får stöd  

så att de kan förstå och automatisera, så att de kan utveckla sin resonemangsförmåga och sin  

problemlösningsförmåga. Det finns kända missuppfattningar och svårigheter i matematiken  

som kan ge elever matematiksvårigheter, t.ex. talfakta, procedurkunskap och begreppslig  

förståelse.   

  

De flesta elever lär sig bäst genom arbete med utmaningar och problem med konkret  

material, genom att de får prata med varandra och läraren om vad de gör, genom att förklara  

hur de tänker. Om lärare ställer frågor som öppnar för variation och alternativ blir läraren  

uppmärksam på om det finns missuppfattningar kring elevens kunskaper, alternativen gör  

även eleven uppmärksam på problemet (Ljungblad, 1999). Det framkom i intervjuerna att  

speciallärare hade uppmärksammat att Learning study och den preventiva  
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intensivundervisningen gav matematiklärare nya möjligheter att möta elevernas behov i  

undervisningen.   

I min studie har informanterna fokus på de främjande lärmiljöerna i skolan. De är inställda på  

att förebygga svårigheter samt att stödja elever och lärare i lärprocesserna, d.v.s. att hitta  

alternativa vägar till lärande. Men det elevaktiva arbetssättet ger matematiklärarna eleverna  

modeller för hur de kan jobba med matematiken med hjälp av intränade strategier för hur  

man kan angripa problemlösning i matematik. Det ger eleverna trygghet att möta nya  

utmaningar som de stöter på i matematikundervisningen och de har större chans att våga delta  

på ett aktivt sätt och känna att de lyckas. De har stöd av kamraterna, det blir fokus på  

tänkandet i matematik det ger dem förståelse för att det finns flera sätt att tänka på! När  

eleverna är medvetna om vad de ska lära sig kan det få dem att ta mer ansvar och bli mer  

delaktiga genom reflektioner kring sitt lärande. Det kan få eleven att ta nästa steg i  

lärprocessen. Det synliga lärandet påverkar enligt Hattie (2007) och informanterna elevernas  

lärande så att de blir mer medvetna om att de utvecklas och att träningen ger resultat, det får  

dem att inse betydelsen av träningen. Det i sin tur leder till att matematikträningen blir mer  

meningsfull! Om man dessutom bygger broar i undervisningen till elevernas verklighet och  

deras intressen så kan det även få eleverna att bli nyfikna på matematikundervisningen enligt  

både forskningen och informanterna.   

Det finns stöd i forskningen (Timperley, 2011) kring att undervisningen ska vara varierad och  

att lärandets kraft finns i undervisningen och att den traditionella undervisningen inte är att  

föredra eftersom den är mer styrd utifrån ett läromedel, eleverna blir passivare och mer  

utelämnade i sin matematikutveckling och i sitt lärande. Enligt forskningen och  

speciallärarnas uppfattningar är skickliga matematiklärare skyddsfaktorer för att elever inte  

ska hamna i matematiksvårigheter samt en framgångsfaktor för att de ska lyckas i sitt lärande  

i matematik.  

  

SLUTSATSER  

Speciallärarna uttrycker att det är av stor betydelse att elevers matematiksvårigheter  

identifieras tidigt. De betonar att skolan har ett mycket viktigt uppdrag med att få elever att  

känna att de lyckas och att elevens utveckling synliggörs. Informanterna upplever att elevens  

prestationer påverkar deras inställning till matematik, en elev som inte klarar kunskapskraven  

får negativa känslor till matematik. Men det kan också vara omvänt att känslorna påverkar  
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elevens prestationer. På lite olika sätt uttrycker informanterna att eleverna aldrig får bra  

resultat utan en positiv inställning till matematik.   

Enligt forskningen kan elever få matematiksvårigheter i skolan på grund av undervisningen,  

pga. brister i undervisningen som kan bero på att lärares kompetens inte ger elever rätt stöd i  

lärandet. Ett kategoriskt synsätt på elever med svårigheter i matematik kan påverka lärarens  

sätt att ge eleven stöd. Ett relationellt tänkande kring elever som hamnar i  

matematiksvårigheter får lärare att reflektera kring vad det är som påverkar elevens lärande  

och vilket stöd eleven är i behov av. Det visar att samarbetet i skolan och de pedagogiska  

samtalen mellan lärare är viktiga så att man så långt det är möjligt undviker att elever drabbas  

av matematiksvårigheter. Det relationella synsättet på matematiksvårigheter ger skolan andra  

möjligheter att skapa ett effektivare lärande i undervisningen och designa lärmiljöer utifrån  

elevens behov. Eftersom det oavsett svårighet fodrar en kvalitativ undervisning för att  

utveckla elevens matematiska förmåga i en stimulerande sociokulturell lärandemiljö. Med  

barnens bästa i fokus handlar det om att förebygga så att elever inte drabbas av  

matematiksvårigheter.   

I den här studien kan man se att lärarens kompetens är en framgångsfaktor för elevers  

lärande, lärarens professionella kunskap om lärande och undervisning är av stor betydelse för  

att elever ska få rätt hjälp i sitt lärande. Lärare som har didaktisk ämneskompetens utvecklar  

en stor pedagogisk verktygslåda som ger dem redskap att möta elevers behov, det gör att de  

kan underlätta elevers lärande och ge dem det stöd de är i behov av. En framgångsrik  

matematikundervisning kräver ett tydligt ledarskap, tydliga mål, många olika  

matematikaktiviteter, hög förväntan på eleverna, återkoppling samt att elevens framsteg i  

matematikutvecklingen bevakas. Lärarnas teoretiska kunskaper måste omsättas i  

undervisningen och de måste ha kunskap om hur de strukturerar matematikundervisningen  

för att de ska utveckla elevernas grundläggande matematiska förmågor. Det är viktigt för att  

främja elevers lärande och utveckling i matematik, förebygga misslyckanden och minska  

antalet elever som lämnar skolan utan att nå målen. Enligt forskningen och informanternas  

erfarenheter har den kollegiala fortbildningen effekt på lärarnas kompetensutveckling. I  

studien framkommer det att Learning study är ett framgångsrikt kollegialt samarbete, lärarna  

delar med sig av sina erfarenheter, besöker varandras klassrum och uppmärksammar viktiga  

didaktiska frågor. Tillsammans utvecklar den sen de pedagogiska möjligheterna i  

undervisningen med fokus på elevers lärande. I den här studien är det speciallärarna som  

håller i bokcirklarna och leder de pedagogiska samtalen med sina fördjupade kunskaper i  
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specialpedagogik, det kan också vara en framgångsfaktor att olika kompetenser samverkar  

med olika kunskap och ansvar.  Kanske har det ökade kravet på dokumentation påverkat  

matematikundervisningen, kanske har matematiklärarnas arbetsbelastning med mer  

administrativa uppgifter blivit ett hinder för reflektion kring undervisningen och elevers  

lärande. Det kanske även begränsar tiden för samarbete.  

Språket är nyckeln till kunskap i alla ämnen, det innebär att vi måste vidga perspektivet på  

lärande i matematik. I internationella undersökningar t.ex. PISA, 2012  syns tydligt  

försämrade resultat i matematik och läsförståelse för svenska elever, vi behöver därför  

analysera och forska mer om framgångsfaktorerna kring elevers lärande.  Flera speciallärare  

lyfter att elevernas förmågor i matematik är viktiga, det är ju grunden till att eleverna ska  

kunna utveckla en förståelse som leder till en matematisk kompetens. Begreppsförståelse är  

att kunna visa en uppgift med flera representationer och förklara representationernas samband  

(J. Kilpatrick, 2001). För att erövra ett begreppsinnehåll och begreppsuttryck behövs ett  

språk, matematiken kan orsaka svårigheter eftersom det är andra ordningens språk, ett språk  

som till viss del är främmande för eleverna, det innebär att det är ett språk som inte används  

av eleverna dagligen. Det matematiska samtalet i klassrummet är grundläggande för att  

undervisningen ska vara effektiv och för att eleverna ska få en matematisk förståelse (J.  

Anghileri, 2006). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas och lär sig eleverna  

matematik genom att samtala och lyssna på varandra (Sjöberg, 2006). Enligt Vygotsky  

(1978) är det av större betydelse vad barnet gör tillsammans med andra än vad det kan själv  

eftersom det visar mer av barnets utveckling och framsteg. Det talar för att det formativa  

arbetssättet, undervisningen är en framgångsfaktor för elevens lärande, elever behöver vara  

aktiva och lära tillsammans, det förespråkar även speciallärarna. Min studie visar att  

forskningen och speciallärarna är eniga om att skickliga matematiklärare är den viktigaste  

framgångsfaktorn för att alla elever ska lära sig så mycket som möjligt. Informanterna i  

studien leder bokcirklar som har fokus på elevers lärande och att utveckla undervisning, det  

är ett steg i att höja kompetensen och utveckla samarbetet mellan lärarna.   

VIDARE FORSKNING  

Eftersom det finns relativt lite forskning om matematiksvårigheter och framför allt  

framgångsfaktorer för elevers lärande i matematik i Sverige finns det flera uppslag till vidare  

forskning. Jag har studerat speciallärares uppfattningar av matematiksvårigheter och  

framgångsfaktorer för lärande i matematik. En kompletterande, jämförande studie skulle  
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kunna göras för att se hur matematiklärarna uppfattar matematiksvårigheter, för att se om  

deras upplevelser kring framgångsfaktorerna för elevernas lärande skiljer sig från  

speciallärarnas. En sådan undersökning med matematiklärare skulle bredda kunskapsområdet  

ytterligare kring framgångsfaktorerna för elevers lärande i matematik.   

Det vore intressant att ta reda på hur omfattande matematiksvårigheter är bland svenska  

elever. Då skulle man kunna göra en kvantitativ forskning kring hur stor andel av svenska  

skolelever som har matematiksvårigheter. Utgångspunkt för en kvantitativ studie skulle även  

kunna belysa om det jag har funnit i det här arbetet genom mina informanter är representativa  

inom en större grupp av speciallärare.  

Matematiksvårigheterna blir tydligare när eleverna börjar i årskurs 4, där stämmer mina  

informanters erfarenheter med vad forskningen har kommit fram till. Att gå vidare med  

studier kring hur lärare i årskurs 4 arbetar för att motverka matematiksvårigheter, för att öka  

elevernas engagemang, motivation och självförtroende vore möjliga och intressanta  

uppföljningar av den här studien.  

Till sist skulle en vidareutveckling av den här studien kunna vara att utveckla ett  

preventionsprogram för att elever i de yngre åldrarna ska utveckla en matematisk förmåga  

tidigt, eftersom forskningen visar att tidiga insatser och ett förebyggande arbetssätt är en  

framgångsfaktor för lärande som även informanterna poängterar.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

  

Presentation av mig själv och mitt arbete  

Information om avidentifiering  

Information om att intervjun kan avbrytas när som helst  

Information om bandinspelning  

  

    Prevention –  

    Hur arbetar du/ ni för att elever inte ska hamna i matematiksvårigheter?  

  

• Finns det någon gemensam förebyggande plan på skolnivå/ organisationsnivå för hur man ska  
förebygga matematiksvårigheter?  

• Pedagogiska samtal kring det förebyggande arbetet  
• Bokcirklar/ forskningscirklar  
• Finns det kompetensutvecklings möjligheter för lärarna kring lärande och undervisning?   
• Vad är det viktigaste i det förebyggande arbetet, när eleverna ska utveckla sina förmågor i  

matematik?  
• formativ bedömning / långsiktiga mål- förmågor  / Betyg – Kunskapskrav - BFL  
• formativ undervisning / centralt innehåll   
• Betyg och bedömning –framgångsfaktor i det förebyggande lärandet     
• Vad kännetecknar en skola som är framgångsrik - vilket förebyggande arbete har betydelse  

för elevernas lärande?  
• Resurser / coach   
• Lärares kompetens / Ledarskap/ Engagemang / Relationer  
• Klasstorlek / Arbetsro/ Grupprocesser  
• Undervisning  
• Träningstid  
• Framgångsfaktorer  
• Riskfaktorer  
• Kan man förebygga att elever hamnar i matematiksvårigheter?  
  

     Hur identifierar ni och bedömer elevers förmågor i matematik?  

        

• Kartläggs behoven och förmågorna på gruppnivå?  
• Hur kartläggs elevens förmågor?  
• Vem kartlägger?  
• Sammanställs behoven på skolnivå?  
• Elever som riskerar att inte nå målen – hur gör ni?  
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• Åtgärdsprogram - Individnivå / gruppnivå?  
• Vem har ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får det?  
• Vilka elever får stöd av speciallärare/ specialpedagog?  
• Vilket stöd får elever som är i behov av särskilt stöd i matematik?  
• Hur identifierar man behoven på individnivå?  
• Vilka elever får Åtgärdsprogram?  
• Undantagsregeln – pysparagrafen  
  
  
Matematiksvårigheter  

• Hur definierar du matematiksvårigheter?  
• Vilka svårigheter brukar elever med matematiksvårigheter ha?  
• Speciella områden/ förmågor / begrepp som är svåra?  
• Vilka orsaker/ faktorer gör att elever hamnar i matematiksvårigheter?  
• Upplever du att det är vanligt att elever enbart har svårigheter i ämnet matematik?  
• Anser du att det är många som har specifika svårigheter i matematik?  
• Vad innebär specifika svårigheter i matematik?  
• Hur skiljer sig elever med specifika svårigheter i matematik från elever som har generella  

svårigheter i matematik?  
• Är det vanligt att eleverna med generella matematiksvårigheter har allmänna svårigheter i  

lärandet i många ämnen?  
• Matematiksvårigheter – Språk/ elever med svenska som andra språk  
• Hur påverkar läs- och skrivsvårigheter elevers lärande i matematik? Finns det samband?  

  

    Interventioner   

• Gruppnivå / Individnivå  -jobbar du i gruppen, med en liten grupp eller individuellt med  

elever?  

• Hur kartläggs elevens behov av särskilt stöd  

• Har du erfarenhet av att det finns framgångsfaktorer på gruppnivå/ individnivå för elever i  
matematiksvårigheter, vilka arbetssätt har effekt? Så eleven kan lyckas bättre i sitt lärande  

• Skolans organisation – hur organiseras stödet för elever som har hamnat i  
matematiksvårigheter?  

• Vilka organisatoriska lösningar främjar elever som hamnat i matematiksvårigheter   
• Vilka hinder upplever du att det finns när du ger stöd till elever i matematiksvårigheter  
• I vilken ålder anser du att elever ska få stöd i matematik?  
• När får eleven stöd? Hur ofta? Hur länge? Extra matematikträning eller träning i stället för  

matematikundervisningen i klassen?   
• Hur utformas stödet till elever i matematiksvårigheter?  
• Hur hjälper du elever som har svårigheter?   
• Använder du elevens vardag i matematikundervisningen?  
• Vilka hjälpmedel använder du dig av för att hjälpa eleverna?  
• Alternativa hjälpmedel - It/ dator-dataprogram / Ipad –appar   
• Problemlösning? Hur ofta?  På vilket sätt?  
• Konkret material  / Visuellt stöd?  
• Vad anser du har störst betydelse för elevers läroprocess när de har hamnat i  

matematiksvårigheter?  
• Specialundervisning i matematik- vad innebär det?   
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• Hur tycker du att det ska det utformas på skolnivå, gruppnivå, individnivå?Vad är  
Specialpedagogiskt stöd i matematik?  

  

 Framgångsfaktorer för elevers lärande i matematik  

• Vilka är framgångsfaktorerna för elevers lärande i matematik enligt dina erfarenheter?  
• Hur skulle du vilja organisera matematikämnet för att  bidra till att fler elever ska lyckas i sitt  

lärande i matematik vilket skulle bidra till en högre måluppfyllelse  
           *Skolnivå  

           *Gruppnivå  

           *Individnivå  

        

• Ge exempel på vad du anser att är av störst vikt i den grundläggande  
matematikundervisningen för att elever inte ska hamna i matematiksvårigheter  

• Lärmiljö  
• Arbetsformer  
• Undervisning / arbetsro  
• Formativ bedömning lärande  
• Lärarskicklighet / kompetens / ledarskap  
• Relationer/ förtroende  
• Betyg  
• Motivation  
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Bilaga 2  

Missivbrev  

  

En undersökning om framgångsfaktorer och matematiksvårigheter i grundskolan  

I min aktuella studie har jag som syfte att undersöka vilka framgångsfaktorer det finns för  

elevers lärande i matematik och vilka orsaker det finns till att elever hamnar i  

matematiksvårigheter. Ditt deltagande är viktigt för undersökningen eftersom dina  

erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla för att få en bredare bild av varför elever hamnar  

i matematiksvårigheter.  

Det är mycket värdefullt för mig att få ta del av din uppfattning inom detta område och jag är  

därför mycket tacksam för att du vill ställa upp i en intervju.  

Mitt syfte med intervjuerna är även att få kunskap om hur du arbetar med elever som har  

matematiksvårigheter, samt hur man kan förebygga så elever inte hamnar i  

matematiksvårigheter.  

Kommer att förhålla mig till vetenskapsrådets fyra allmänna etiska principer  

(Vetenskapsrådet, 2004). Vilket innebär att jag inte kommer att nämna några namn på några  

lärare eller uppge vilka kommuner som jag har undersökt. Allt material kommer att behandlas  

konfidentiellt och deltagandet är frivilligt. Intervjuerna går att avbryta när som helst, de  

kommer inte att innefatta frågor av privat eller etisk känslig natur. De insamlade uppgifterna  

kommer endast att användas för forskningsändamålet.  

Jag är mycket tacksam för att du vill delta, TACK för din hjälp!  

Med vänliga hälsningar  

Lena Landers  

Lena.landers@xxxxxxxx.se  

070-xxxxxxx  
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Bilaga 3  

  

Kort fakta om informanter  

Lärarna i den här studien har lite olika grundutbildning och lite olika påbyggnadsutbildning.  

Två av lärarna är 1-7 lärare, två är mellanstadielärare och två är lågstadielärare i grunden. Det  

de har gemensamt är att de är lärare och att de har vidareutbildat sig på olika sätt. Två är  

speciallärare med inriktning på matematik, två är specialpedagoger och två har läst olika  

kurser i matematikdidaktik. De har alla stor kunskap och erfarenhet av att jobba med elever  

som befinner sig i matematiksvårigheter som befinner sig i behov av särskilt stöd i  

matematik. De har alla på olika sätt jobbat med elever i årskurs 1-6. I arbetet har jag valt att  

kalla lärarna för speciallärare eller informanter eftersom de har ett annat uppdrag på skolorna  

än att jobba som matematiklärare.   
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Bilaga 4  

  

MATEMATIKSVÅRIGHETER  

  
Figur 1.  

  

  

  

PREVENTION  

  
Figur 2.  

  

  

  

INTERVENTIONER  

  

Figur 4.  
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PREVENTION 
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MATEMATIK-
SVÅRIGHETER 

Undervisning Arbetsminne Självkänsla 
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FRAMGÅNGSFAKTORER  

  

Figur 5.  
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Bilaga 5  

  

Begrepp- och ordförklaringar  

Det finns en del begrepp inom matematikämnet men det råder en viss otydlighet i  

diskussioner som rör matematikundervisning. I studien förekommer en del matematiska  

begrepp, de förtydligas till viss del i texten men de kommer att klargöras nedan.  

  

Automatiserade talfakta: De beräkningar som har memorerats i långtidsminnet. När  

beräkningarna är automatiserade anges svaret snabbt och man behöver inte längre räkna för  

att hitta svaret (Dowker, 2005).  

  

Begreppslig kunskap: Det är matematiska ord och begrepp men även förståelsen av tal och  

sambanden mellan tal t.ex. positionssystemet och tallinjen (Dowker, 2005).  

  

Metakognition: Individens medvetenhet om sitt eget lärande (Legg & Locker, 2009).  

  

Matematisk kompetens, matematisk kunskap: Består av av fyra delar,  

problemlösningsförmåga, talfaktakunskaper, procedurkunskaper och begreppslig förståelse  

(Dowker, 2005).  

  

Artefakt: Pedagogiska laborativa material som används för att elever ska förstå matematiska  

samband och illustrera och konkretisera matematiska begrepp. Det ger eleven ett visuellt stöd  

som hjälper eleven att utveckla en matematisk kompetens (Rystedt & Trygg, 2005).   
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