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Sammanfattning 

Denna studie undersöker vad det är som gör att elever i grundskolan kan upplevas ha 

svårigheter med ämnet matematik i år 4, när de inte visade det i år 3. De lärare som tar emot 

eleven i en övergång ifrågasätter de lärare som undervisat eleven under tidigare år. För att få 

information om vad det är som händer med elevers matematikkunskaper i övergången, valde 

jag att genomföra intervjuer med lärare som är behöriga i matematik. Varje lärare måste ha 

arbetat både med elever i år 3 och elever i år 4, med avgränsningen att läraren inte följt med 

eleverna från år 3 till år 4, utan haft sin anställning i respektive stadie. Eftersom det inte finns 

en färdig teori kring vad som påverkar elevens matematikkunskaper, har jag valt att göra 

kvalitativa intervjuer med inspiration från Grundad teori. Det gör att intervjuerna har formats 

av varje lärare med utgångspunkt från en intervjuguide som inte varit styrande. I analysen av 

intervjuerna, framkommer det att det är i förändringen som sker runtomkring eleven i 

övergången som svårigheter med matematiken uppstår. Eleven får träffa nya lärare med 

annorlunda förhållningssätt och undervisningsmodeller mot det de är vana vid tidigare. 

Matematikundervisningen förändras från att ha innehållit praktiskt material och färggranna 

matematikböcker som eleven skriver i till att bli mer teoretisk. Vidare förändras 

kunskapskraven i läroplanen och det visar sig att lärare i de olika stadierna inte är insatta i 

varandras läroplaner. Det leder till att det blir ett glapp i undervisningen i matematik från år 3 

till år 4. Ramtiden påverkar matematikundervisningen utifrån att matematikämnet innehåller 

många olika områden som läraren ska lär ut till eleverna. Lärare hanterar detta olika. Några 

matematiklärare fokuserar på att varje elev ska ha lite kunskap inom varje område. Andra 

matematiklärare koncentrerar sin undervisning på att varje elev ska befästa de delar som tas 

upp inom matematikämnet. Det leder till att eleven inte hinner bearbeta varje område som 

ingår i matematikämnet. Ofta splittras klasser i år 3 och det bildas nya klasser i år 4. Då 

blandas elever som undervisats på olika sätt samman. Den nya läraren ska försöka möta den 

blandade gruppens olika förmågor i ämnet matematik. Förändringen kan ge konsekvenser för 

eleven, så att eleven får svårt att ta emot undervisningen från den nya läraren.  
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Abstract  

This study investigates why pupils in elementary school may show difficulties with the subject 

of mathematics in year 4 when they did not show it in year 3. The teachers who receive the 

student in a transition question the teachers who taught the student in previous years. To get 

information about what happens to students' mathematical skills in transition, I chose to conduct 

interviews with teachers who teathes mathematics. Each teacher must have worked with 

students in year 3 and students in year 4, with the delimitation that the teacher did not follow 

the students from year 3 to year 4, but had their employment in each stage. Since there is no 

complete theory of what affects the student's mathematical knowledge in the transition, I have 

chosen to make qualitative interviews with inspiration from Grounded Theory. This means that 

the interviews have been formed by each teacher based on an interview guide that has not been 

governing. In the analysis of the interviews, it appears that it is in the change that occurs around 

the pupil in the transition as difficulties with mathematics arise. Students can meet new teachers 

with different approaches and teaching models to what they are used to in the past. Mathematics 

teaching changes from having included practical material and colorful math books that the 

learner writes in to become more theoretical. Furthermore, the knowledge requirements in the 

curriculum change and it turns out that teachers in the different stages are not familiar with each 

other's curricula. This leads to a gap in mathematics education from year 3 to year 4. The time 

frame affects mathematics teaching, based on the fact that the mathematical subject contains 

many different areas that the teacher will teach to the students. Teachers handle this differently. 

Some math teachers focus on each student having some knowledge in each area. Other math 

teachers focus their teaching on the fact that each student is to consolidate the parts that are 

included within the mathematical subject. This means that the student can not process some of 

the areas included in the mathematical subject. Often classes are split between year 3 and 4 and 

new classes are formed. Then students are mixed up in different ways. The new teacher will try 

to meet the various skills of the mixed group in the subject of mathematics. The change may 

have consequences for the pupil, so that the student may find it difficult to receive the teaching 

from the new teacher. 

Keyword  
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1. Inledning 

När jag var tolv år lekte jag skola där jag som lärare jag förhörde mig själv på läxor. Efter det 

tog det arton år innan jag bestämde mig för att utbilda mig till lärare. Då var mitt mål att bli 

speciallärare. Jag hade bara en vag uppfattning om vad det innebar, eftersom jag inte hade 

insikt i vad en speciallärare gjorde, men målet var att alla barn ska bli sedda och få den hjälp 

de behöver. Efter tretton år som lärare valde jag att läsa vidare till speciallärare i ämnet 

matematik. 

Elevhälsoteamet på den 4 – 9 skola där jag arbetar har startat upp ett samarbete med den f – 3 

skola som lämnar över sina elever till oss. Lärare från de båda elevhälsoteamen träffas en 

gång i månaden och diskuterar kring hur barn med svårigheter ska lämnas över på bästa sätt, 

så att det inte blir en prövoperiod där de nya lärarna ska hitta och skapa nya rutiner för dessa 

elever. Under dessa diskussioner kommer ofta andra områden upp, som matematikämnet. Här 

diskuterar gruppen hur det kommer sig att de elever som i år 3 upplevs förstå och arbeta med 

ämnet matematik på ett fungerande sätt, plötsligt i år 4 inte förstår och har svårt att följa de 

nya lärarnas undervisning. De elever som diskuteras har sällan samma svårigheter, vilket gör 

att det inte går att dra en enkel slutsats om vad problemet består av. Med utgångspunkt ur 

detta vill jag ta reda på vad som händer i övergången mellan år 3 och år 4 som påverkar 

elevers förmåga att ta till sig och visa kunskaper i ämnet matematik. Den här studien gav mig 

möjlighet att forska kring denna problematik.  

Lgr 11 (2011, sid 16) hävdar att de olika skolformerna ska samverka med varandra på ett 

förtroendefullt sätt. Det är viktigt att utbyta kunskaper, information och erfarenheter för att 

eleven ska få ett sammanhang, en kontinuitet och en progression i sin utveckling i ett långsiktigt 

perspektiv. För att förbereda övergångarna mellan år 3 och år 4 i grundskolan ska det finnas 

samarbetsformer så att elever och deras föräldrar känner sig trygga (Lgr 11 2011). Skolverkets 

stödmaterial kring övergångar (2014) tar upp övergången mellan år 3 och år 4 som ett av de 

mest kritiska stegen en elev tar inom sin skolgång. Det sker stora förändringar organisatoriskt, 

genom nya lokaler, nya lärare och nya klasskamrater. Undervisningen påverkas ofta genom 

större arbetstyngd, mer text i läromedlen, mer läxor och även större krav på elevens kognitiva 

förmåga. Det står att eleven kan utveckla stödbehov om den nya organisationen inte kan anpassa 

verksamheten utifrån de förmågor eleven har när det gäller läsning och matematik. För att ta 

reda på mer kring övergången inom ämnet matematik genomförde Lundberg och Sterner (2009) 

en undersökning där de följde elever i år 3 och vidare till år 4 i grundskolan.  I år 3 genomförde 

de matematiska tester med elever och intervjuade lärare om elevers uppgiftsorientering. Detta 
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följde de sedan upp det i år 4. Lundberg och Sterner (2009) fann ett samband mellan svårigheter 

i ämnet matematik och problem med uppgiftsorienteringen. Men Lundberg och Sterner (2006) 

är osäkra på om uppgiftsorientering påverkar elevers förmåga att lära in matematik eller om 

svårigheter att lära in ämnet matematik påverkar eleven så att svårigheter i uppgiftsorientering 

uppstår. I ordet uppgiftsorientering ingår begreppen uppmärksamhet, motivation och 

koncentration (Lundberg & Sterner 2009). För att få en förståelse för varför elever får svårt med 

matematik i år 4, har jag valt att använda dessa begrepp som en ingång i detta arbete. Genom 

att få förståelse för problem relaterade till övergångar kan det bli lättare för speciallärare och 

lärare att ta emot och möta grundskoleelever i år 4 och hjälpa dem igenom den första tiden i 

ämnet matematik så att eleven inte hamnar i svårigheter. 

Det är lite forskning gjord kring övergångar mellan år 3 och år 4 i grundskolan med inriktning 

mot ämnet matematik. Det leder till att jag kommer att vara öppen för olika tankar kring vad 

som ligger bakom fenomenet när jag genomför denna undersökning. Hartman (2001) skriver 

att forskning kan börja i en frågeställning som uppstår ur ett personligt dilemma, så som mina 

tankar kring matematikämnet och övergången mellan år 3 och år 4 i grundskolan.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som gör att elever kan upplevas ha 

svårigheter med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3. För att få svar på frågan 

behöver jag veta hur undervisningen ser ut i år 1 - 3 och i år 4 - 6. Vad är det som skiljer 

stadierna åt när lärare undervisar i ämnet matematik? Kan det påverka hur elever lär in och visar 

upp sina matematikkunskaper? Eftersom de lärare jag har tänkt intervjua arbetat i både år 3 och 

i år 4 med ämnet matematik kan de själva ha tankar kring vad som påverkar elever i övergången 

från år 3 till år 4. För att få förståelse för detta har jag tagit fram följande frågeställningar: 

• På vilket sätt arbetar lärare med ämnet matematik i år 3? 

• På vilket sätt arbetar lärare med ämnet matematik i år 4? 

• Vad har lärare för erfarenhet av övergången mellan år 3 och år 4 i ämnet 

matematik och vad anser de är anledningen till att svårigheter uppstår i ämnet i år 

4? 

3. Litteraturgenomgång 

I denna del kommer jag att ta upp olika texter som styrker det resultat som jag kommit fram till 

i denna studie. Jag delar in detta kapitel i ”Hur yttre och inre villkor påverkar eleven i den nya 
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kontexten”. Under denna rubrik finns ytterligare underrubriker för att förtydliga de yttre och de 

inre villkoren. Vidare presenterar jag förändringen som sker mellan år 1 - 3 och år 4 - 6 i Lgr 

11 under rubriken ”Hur förändras det matematiska innehållet från år 3 till år 4?”.  

3.1. Yttre och inre villkor påverkar eleven i den nya kontexten 

Eftersom eleven oftast kommer som en okänd individ till år 4 behöver en lärare vara medveten 

om flera faktorer för att uppnå en gynnsam undervisning. Östergren (2015) använder yttre och 

Inre villkor för att tydliggöra vad som kan påverka att svårigheter i ämnet matematik uppstår. 

Till de yttre villkoren hör de tidigare erfarenheter som eleven har med från den tidigare 

skolgången och från hemmet och det den nya skolan kan påverka genom sin organisering kring 

eleven. Inre villkor, som språk, logiskt tänkande och minne, är svårare för lärare att påverka, 

men de finns med och lärare måste ta hänsyn till dem (Östergren 2015).  

Samspelet mellan de inre verktygen och den yttre världen kallar Partanen (2007) internalisering. 

Det är detta samspel som eleven förväntas utveckla under sin skolgång. Barnet har tidigare fått 

hjälp av sina föräldrar att skapa samband mellan saker och ord. Detta leder till konsekvenser 

för lärare i klassrummet, eftersom varje elev har sitt eget sätt att koppla orden till fenomenen. 

Pedagogerna behöver använda både de inre och de yttre verktygen för att skapa ett sammanhang 

så att varje elev skapar en koppling till den nya kunskapen (Partanen, 2007). Det har visat sig 

att sambandet mellan de tidigare kunskaper som eleven har med sig och de förmågor eleven 

visar i skolan är större inom området matematik än inom läs- och skrivområdet. (Engström 

2015).  

Enligt Partanen (2007) är det viktigt för eleven att befästa ord genom erfarenheter och genom 

kopplingar till elevens egna vardagsbegrepp. Det lilla barnet använder sig av ett egocentriskt 

språk, ett enkelt språk som talas högt och håller barnets koncentration och uppmärksamhet på 

det den håller på med. Genom att göra på detta sätt tränar barnet sin förmåga att styra sig själv 

och utvecklar sitt språkliga tänkande samt även sitt kognitiva tänkande. Barnet utvecklar med 

tiden det inre språket, men för att lära behöver barnet pendla mellan de olika språken. I skolans 

kräver lärare ofta att elever ska arbeta tyst och då används endast det inre språket, vilket gör att 

kunskapen inte befästs på ett sätt som lärare tänkt sig. Partanen (2007) tar upp problemlösning 

i matematik som en kognitiv funktion som eleven utvecklar genom det egocentriska språket. 

Även den äldre eleven behöver använda sig av det egocentriska språket för att kunna lösa 

problem. Vuxna använder sig av det egocentriska språket i situationer när de behöver extra stöd 

i sitt tänkande (Partanen, 2007).  
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3.1.1. Yttre faktorer som kan påverka eleven i övergången. 

Skolverket betonar vikten av god överlämning så att inte viktig information kring en elev går 

förlorad. Detta gäller särskilt elever i svårigheter. Skolverket (2014) skriver att övergången 

mellan skolor är en stor händelse för alla barn, då de ställs inför nya krav och utmaningar på 

den nya enheten. Övergången till år 4 är ett av de största stegen enligt Skolverket (2014). Då är 

det ofta mycket som blir nytt. Eleven kanske byter skola och får nya lärare, det kanske även blir 

ämneslärare. Eleven kan få nya klasskamrater, det blir mer text att läsa och det kan bli mer 

läxor. I Skolverkets text (2014) står att lärare framhåller att det är den mest kritiska övergången 

av alla inom skolan, när det gäller matematikämnet. Lillvist och Wilder (2017) använder bron 

som en metafor för att beskriva hur övergången kan påverka en elev. Bron symboliserar själva 

övergången som kan se olika ut för varje individ. Bron kan vara stabil och tydlig eller ranglig 

och osäker, den kan vara bred och tillåta många att passera samtidigt eller smal så att endast en 

i taget kan ta sig över. En del elever kan behöva ha med sin förälder eller en trygg känd pedagog 

vid övergången, andra elever springer lätt över bron med glädje och förväntan. För en del elever 

kan bron behöva repareras och förberedas. Några elever kan behöva pröva att gå på bron några 

gånger innan de vågar gå över till andra sidan. Andra elever kan vara höjdrädda och behöva 

hjälp att komma över känslan för att få en bra start. (Lillvist & Wilder, 2017). 

I Skolverkets text (2014) står det att kommunen har i uppdrag att ta fram rutiner som ska ligga 

till grund för övergångarna (Bilaga 1). Rektorn har sedan ansvar för att säkerställa övergången 

mellan olika stadier. För att undanröja hinder kan lokala handlingsplaner tas fram i samråd med 

elevhälsoteamet. Speciallärare har en viktig funktion i överlämnandet mellan skolor eftersom 

speciallärare kan ge en samlad bild över olika elevgrupper (Skolverket, 2014). För att detta ska 

bli genomfört på ett bra sätt krävs en struktur så att alla är medvetna om vilka elever som 

samverkan ska ske kring. Samtidig måste det finnas en samsyn som ger förståelse för de olika 

professionernas arbetsuppgifter och det krävs en samsyn mellan de överlämnande pedagogerna 

och de mottagande pedagogerna för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt 

(Skolverket, 2014). Skolverket (2014) ger förslag på rutiner både till den överlämnande skolan 

och till den mottagande skolan (Skolverket, 2014, sid 42, 43). Till exempel bör den mottagande 

skolan ge en generell information kring hur arbetet i den nya skolan ser ut. Information till 

vårdnadshavare i år 3 kan ske genom att representanter från den mottagande skolan deltar på 

föräldramöten och vid utvecklingssamtal. Det ger både vårdnadshavare och elever möjlighet att 

ställa frågor och delge information till den mottagande skolan (Skolverket, 2014). 
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Partanen (2012) skriver att lärare kan få i uppdrag av elevhälsan att göra en kartläggning eller 

en utredning av en elevs behov. Utifrån utredningen eller kartläggningen ska sedan elevhälsan 

och lärare tillsammans diskutera och göra en analys av elevens stödbehov. Skjuter man fram 

det förebyggande arbetet och analysen uteblir kan det leda till att skolan får göra akuta insatser 

längre fram i elevens skolgång (Partanen, 2012).  

Specialpedagogik (2017) tog upp övergångar mellan åk 3 till åk 4. I några artiklar intervjuades 

lärare och en elev om vad de personligen ansåg om steget i övergången mellan olika stadier i 

grundskolan. Tidningen Specialpedagogik (2017) tar upp några olika faktorer som påverkar 

eleven i övergången. I år 4 är det oftast ämneslärarsystem, vilket innebär att eleven möter flera 

olika lärare på en och samma dag. Kunskapskraven i läroplanen ökar markant. Skoldagen blir 

längre. Eleven byter skolsal flera gånger under dagen. Textmängden ökar och undervisningen 

blir mer abstrakt i till exempel matematik. Mer prov och bedömning sker i år 4. Tankarna hos 

lärare och elev stämmer väl överens med det Skolverket (2014) tar upp i sin text.  

McDonough och Sullivan (2014) beskriver vilka svårigheter det finns med att få unga elever 

att uttrycka sina tankar kring matematik. De tar upp att yngre elever gärna svarar utifrån det de 

tror att den vuxna vill höra. I sin undersökning har de använt tre olika metoder för att få svar på 

sina frågor. Först genomförde de en öppen semistrukturerad intervju där de använde sig av en 

speglande teknik. Det innebar att de likt en papegoja återgav de få ord eleven yttrade. Det visade 

sig ge god effekt genom att eleven gav fler svar. McDonough och Sullivan (2014) hävdar att de 

genom detta sätt inte färgade elevernas svar utan att elevens själv styrde det som blev sagt i 

intervjun. Vidare använde sig författarna (McDonough & Sullivan, 2014) av bilder. Eleverna 

fick se på fotografier, rita egna bilder och se videofilmer som handlade om matematikämnet. 

Eleverna uttryckte sina känslor och tankar kring matematikämnet genom att rita bilder. Den 

tredje och sista metoden var textbaserad. Eleven blev ombedd att läsa, sortera och komponera 

en text genom att skriva kring matematikämnet (McDonough & Sullivans, 2014). Resultatet av 

studien tyder på att lärare behöver använda flera olika metoder för att få en förståelse för vilka 

kunskaper och upplevelser eleven bär med sig inför ämnet matematik. I Bergstens m.fl. (2015) 

studie intervjuades lärare och studenter om hur de ser på övergången mellan gymnasium och 

högskola när det gäller ämnet matematik. I undersökningen visar Bergsten m.fl. (2015) att 

studenterna ser skillnad på vad som krävs av dem när de går från grundskolan till gymnasiet. 

Enligt studien upplever studenterna att det blir en högre arbetsbelastning med högre studietakt. 

De upplever även att matematikämnet ändrar karaktär och att det krävs ett större engagemang 

av studenten för att få förståelse för det som behandlas under genomgångarna. Lärarna säger att 
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de studenter som tar eget ansvar lyckas bäst (Bergsten m.fl., 2015). Detta tyder på att det finns 

liknande fenomen mellan de olika övergångarna. 

3.1.2. Yttre och inre förhållningssätt påverkar på eleven. 

Hur lärare undervisar och vilket engagemang lärare visar påverkar elevens 

matematikutveckling (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, 2000). Genom att lärare har tålamod 

och är förstående mot en elev i en situation där eleven inte förstår, hjälper lärare eleven framåt. 

För att fånga elevens intresse och ge positiv förstärkning bör lärare koppla undervisningen mot 

vardagen. (Samuelsson, 2005). I en klass finns det ofta en mental åldersspridning på upp till 5 

år fast alla är födda under samma årtal. Detta gör att undervisningen behöver ha en bredd som 

fångar upp alla elever vart de än befinner sig (Engström, 2015).  

Partanen (2007) tar upp två undervisningsmodeller, det ena är medierad modell och det andra 

är direkt modell. Genom den medierade modellen sker utveckling via de yttre verktygen, 

språket och genom socialt samspel. I den medierade modellen utvecklar eleven förmågan att 

resonera och får arbeta genom att diskutera och ställa frågor. Den direkta modellen handlar om 

att delge uppgifter till eleven som ska lösas. Det har visat sig att när målet är att eleven ska 

arbeta klart vissa sidor i matteboken så tappar eleven känslan för innehållet i ämnet matematik. 

Eleven ser bara att den ska göra vissa uppgifter men ser inte meningen med det. Att arbeta på 

detta sätt leder till att eleven inte kan sätta matematik i ett sammanhang utanför skolan. Eleven 

har lärt sig men inte utvecklats, eleven har inte fått sätta ord på vad som händer och kan därför 

få svårt att generalisera (Partanen, 2007).  

Partanen (2007) anser att när en lärare uppträder auktoritärt och anser sig veta hur eleven ska 

lära utan att fråga, kan det uppstå en bristande tilltro hos eleven. Eleven hämmas i sin utveckling 

och blir osjälvständig. Det leder till mindre samtal kring det som ska läras och man missar 

utvecklingszonen hos många eftersom språket inte stimuleras.  

Engvall (2013) påpekar i sin studie att det finns en mängd undervisningsmodeller men det finns 

inte en modell som är den enda rätta. Engvall (2013) tar upp Ernest (1991) studie där fem olika 

undervisningsmodeller framkommer. The industrial trainer är den första och här betraktar lärare 

ämnet matematik som något som är sant och att matematikämnet är beroende av regler. Lärares 

förhållningssätt är auktoritärt och det viktiga är att eleven har en god arbetsmoral. Förmågan att 

klara av matematikämnet anses vara ärvd och utvecklas genom ansträngning. Det här kan man 

kalla den ursprungliga skolan där eleven anses vara ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap. 
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Ernest (1991) skriver att inom denna modell anses eleven bli distraherad av att använda annat 

material än papper och penna.  

Nästa modell kallar Ernest (1991) för technological pragmatist vilket innebär att läraren 

betraktar ämnet matematik som något som inte får ifrågasättas. Kunskap inom matematikämnet 

är värdefullt och fokus ligger på handlingen som eleven utför, det är resultatet som är det 

viktiga. Eleven anses vara ett trubbigt föremål som ska formas till en god matematiker. Här är 

lärares uppgift att forma matematikundervisningen så att den blir relevant för det kommande 

arbetslivet. Genom att visa eleven vikten med kunskap inom ämnet matematik i yrkeslivet 

skapar lärare en ökad motivation hos eleven. Elevens möjlighet att bli en god matematiker anses 

vara ärvd. Inom denna modell skriver Ernest (1991) att det är viktigt med praktisk erfarenhet, 

lärare ska ge eleven möjlighet att forma sin kunskap genom att experimentera med olika 

material och ha tillgång till hjälpmedel. 

Old humansit är den tredje av Ernest (1991) modeller. Den anses vara konservativ och liberal i 

sitt upplägg. Lärare ser matematikämnet som en kropp av ren kunskap. Matematikämnet anses 

uppbyggt av regler i en hierarkisk ordning som ska överföras till nästa generation. Målet är att 

eleven ska komma så långt som möjligt inom matematikämnet och lärares roll är att inspirera 

och förklara ämnet matematik för klassen (Ernest 1991). Enligt Engvall (2013) ska läraren inom 

denna modell motivera eleven genom visuella redskap och annat material men det är inte eleven 

som använder detta utan bara lärare. Eleven får använda boken, pennan och annat som kan 

hjälpa till att utföra matematikämnet.  

Den fjärde modellen är rent liberal och Ernest (1991) benämner den progressive educator. Här 

ligger fokus på procedur och att matematikkunskapen ska vara personlig. Här är värderingar, 

empati, omtanke, vårdande av matematikämnet i centrum. Matematikämnet är romantiserad 

och det är en mjuk hierarki som är riktad mot en välfärdsstat. Eleven är i centrum och lärare ska 

se på eleven som en vilt växande, oskyldig blomma. Lärare ska variera undervisningen inom 

ämnet matematik och behandla den med omtanke och kärlek (Ernest 1991). Enligt Engvall 

(2013) ska eleven utvecklas till en expert genom att utforska ämnet självständigt med 

vägledning av lärare. Tonvikten ska ligga på matematikkunskapen som ett språk, det är 

processerna i själva problemlösningen som är det viktiga inom skolans matematik. Själva 

innehållet i matematikundervisningen är inte lika viktig som symbolisering och generalisering. 

Lärares roll är att utmana eleven i sitt lärande och att ge eleven möjlighet att utvecklas genom 

aktiviteter som stimulerar till upptäckande och undersökning. Lek och diskussion är viktigt och 

kan leda till nya tankegångar hos eleven (Engvall 2013). 



8 
 

Public educator är den femte modellen som Ernest (1991) tar upp. Den här modellen är 

demokratisk och grundar sig på social konstruktivism. Den sociala rättvisan ligger till grund för 

den matematiska synen liksom frihet och likvärdighet. Det är viktigt med social medvetenhet 

och engagemang i det sociala livet. Matematikkunskapen är en kulturell produkt som inte är 

fixerad. Lärares uppgift är enligt Engvall (2013) att utveckla elevens förmåga att lösa 

matematiska problem som är anknutna till det verkliga livet. Kunskapen i matematik ska 

upplevas som något eleven använder i sin tillvaro och den ska utvecklas så att eleven blir 

engagerad och ser att matematik ingår i samhället (Engvall 2013).  

Corno och Anderman (2016) påpekar att en elev som anser att förmågan att lyckas med ämnet 

matematik är utvecklingsbar och att det lönar sig att träna och att delta i aktiviteter för att lära 

sig mer, lyckas bättre med matematikämnet än en elev som känner sig nedslagen av ett misstag 

och tror att det inte lönar sig att träna mer (Corno & Anderman, 2016). Genom att hjälpa en 

elev att inse att en utmaning är till för att övervinnas och att den leder till utveckling och ny 

kunskap, kan lärare ge eleven möjlighet att utvecklas inom ämnet matematik (Corno & 

Anderman, 2016). 

3.1.3. Yttre och inre förväntningar påverkar eleven. 

Fuchs och Fuchs (2007) hävdar att när läraren visar höga förväntningar påverkas även de elever 

som har inlärningssvårigheter i matematikämnet. I Fuchs och Fuchs (2007) studie undersöker 

de två grupper av elever genom att jämföra deras kunskaper utifrån läroplanen i matematik i 

början av studien. Under studiens gång visade de elever med goda kunskaper i den ena gruppen 

en god utveckling medan de svaga eleverna fortsatte att följa sin utvecklingskurva. I den andra 

gruppen utvecklades båda dessa grupper positivt. De båda undervisande lärarna använde olika 

modeller i sin undervisning. Läraren i den grupp där alla elever utvecklades, använde korta 

instruktioner och hade höga förväntningar på att eleverna i gruppen skulle genomföra sitt arbete 

och att alla skulle lära sig. Den andra läraren motiverade genom att berätta att den kommande 

uppgiften skulle bli rolig.  

I Forsberg och Westberg (2007) undersökning framkommer det att lärare i år 3 och lärare i år 

4 har olika förväntningar på vad en elev ska kunna i ämnet matematik i slutet av år 3. Genom 

olika diagnostiska tester framkommer det att det inte finns någon rödtråd i hur lärare i år 4 tar 

vid i sin undervisning. Resultatet av de genomförda diagnoserna överraskade de lärare som 

deltog i undersökning.  Det visade sig att de områden i matematiken som lärare ansåg vara av 

mindre vikt och på grund av det inte lagt tid för undervisning kring, var de områden som 

eleverna i undersökningen visade bäst resultat på. Där emot visade resultatet i undersökningen, 
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att områden där lärare hade höga förväntningar på elevens prestation gav ett sämre resultat. 

Resultatet av denna undersökning stämmer inte med nedanstående teorier kring förväntningar. 

Expectancy-Value Theories är en teori som handlar om hur förväntningar påverkar en persons 

sätt att hantera olika situationer. I en provsituation påverkas en elev av de inre förväntningar 

som eleven själv har och de yttre förväntningar som omgivningen har på hur eleven ska lyckas. 

Förväntningarna uppkommer ur hur eleven tidigare har presterat och påverkas av elevens eget 

intresse av till exempel matematik. Har eleven en positiv inställning blir förväntningarna på 

prestationen högre men har eleven en negativ inställning så blir förväntningarna på prestationen 

lägre (Wentzel & Wigfield 2009). Denna teori anser att föräldrar påverkar sitt barns motivation 

och prestation genom sina förväntningar och sitt sätt att uppföra sig. Wentzel och Wigfield 

(2009) hänvisar till en studie gjord av Parsons, Adler och Kaczala (1982) där de fann att ju mer 

föräldrar förväntade sig att barnet skulle prestera bra i ämnet matematik desto mer positiva 

tankar har barnet kring sin egen matematiska kompetens. Det var till och med så att relationen 

mellan föräldrars förväntningar och elevens tankar kring sin förmåga, hade större påverkan på 

eleven, än elevens förväntningar på sig själv utifrån den tidigare prestationen. 

Partanen (2007) skriver om förväntningar som vuxna har på elever, både hemma och i skolan. 

Förväntningar kan vara bra, men de kan också hämma när eleven inte utvecklas som vuxna runt 

omkring har tänkt. Omedvetet kan de vuxna sänka kraven vilket kan hämma elevens utveckling. 

För att de ska ske en optimal utveckling i en specialundervisningssituation bör lärare därför ha 

positiva förväntningar på elevens prestationer, menar Partanen (2007). 

3.1.4. De inre kunskaper eleven bär med sig påverkar inlärningen. 

Geary (2013) skriver att nyckeln till intelligens är möjligheten att förstå abstrakt information. I 

den abstrakta delen ingår förståelsen av relationen mellan siffror och proceduren eleven 

använder när eleven räknar med siffror. Geary (2013) skriver också att elevens förmåga att se 

skillnad på två grupper med föremål som skiljer sig åt i antal utvecklas med åldern och påverkas 

av elevens egen mognad. Förmågan att koppla talet till en plats på tallinjen är viktig att ha 

utvecklat. Har eleven inte förstått att en siffra hör till ett visst antal kan det vara svårt att få 

siffran på rätt plats på tallinjen. Denna förmåga kräver en hög förmåga av koncentration i och 

med att eleven ska minnas siffran och försöka placera den på den mentala tallinjen. En elev 

med matematiksvårigheter har ofta svårt med koncentrationen och även med intelligensen. 

Enligt Geary (2013) är det svårt att veta om det är koncentrationen som påverkar intelligensen 

eller tvärt om.  
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En elevs inlärning påverkas om den tidiga undervisningen inte är befäst. Det beror på att den 

matematiska undervisningen är kumulativ, vilket innebär att undervisningen byggs upp i en viss 

ordning med begrepp och modeller som bygger på varandra. (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 

2015).  

Hudson och Miller (2006) tar upp tre olika kunskapsområden, konceptuell förståelse, deklarativ 

kunskap och procedurell kunskap. Dessa olika kunskapsområden kräver olika typer av 

kognitiva förmågor eller kunskaper som påverkar elevens möjlighet att bygga på med ny 

kunskap. Har inte eleven utvecklat dessa kognitiva förmågor eller kunskaper inom ämnet 

matematik kan det förklarar hur svårigheter kan uppstå när eleven går vidare inom skolans 

system.  

Konceptuell förståelse handlar om att grunden måste vara accepterad av eleven för att eleven 

ska kunna gå vidare och bygga på de olika delarna inom ämnet matematik. Till exempel inom 

additionen så ska två grupper av föremål kopplas ihop med siffror. Har inte eleven gjort denna 

koppling blir de andra räknesätten svåra att begripa. Andra delar som ingår i den konceptuella 

förståelsen är kunskapen om de geometriska formerna, olika lägesord och siffrornas 

positionsord (Hudson & Miller, 2006).  

Att ha deklarativ kunskap innebär att eleven har automatiserat olika delar inom ämnet 

matematik. Till exempel kan eleven klockan, tiokamraterna, multiplikationstabellerna med 

mera. Många barn kan sakna detta och då hämmas möjligheten att gå vidare med utveckling 

inom olika områden i ämnet matematik och eleven tillgodogör sig inte procedurer och strategier 

för svårare uträkningar med de fyra räknesätten (Hudson & Miller, 2006). 

Att eleven kan olika procedurer när eleven ska genomföra uträkningar är också viktigt för den 

fortsatta inlärningen av olika delar inom ämnet matematik. Eleven ska klara av att lösa 

matematiska problem genom att bearbeta problemet stegvis i en viss ordning. Innan en elev har 

memorerat till exempel tiokamraterna använder eleven en given procedur för att lösa uppgiften. 

Vid dessa tillfällen kan eleven vara hjälpt av ett konkret material för att addera ihop de olika 

delarna till ett tiotal (Hudson & Miller, 2006). Har inte eleven den deklarativa kunskapen när 

eleven börjar år 4 behöver eleven ha tillgång till ett mer praktiskt material.  

För att en elev ska klara av att lösa matematiska problem behöver eleven ha utvecklat förmågor 

inom ovanstående områden och klara av att använda dem i en reell kontext. I problemlösning 

ingår att kunna räkna kritorna i sin låda, att lösa ett lästal, att kunna räkna ut rabatten vid ett 

inköp, eller att anpassa ett recept som är baserat på 4 personer till att gälla 6 personer. Att klara 
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av att använda den konceptuella förståelsen, kunskaperna och strategierna är det slutgiltiga 

målet i matematisk utbildning enligt Hudson och Miller (2006). 

3.1.5. Yttre faktorer som påverkar en elevs motivation 

För att bli motiverad behöver eleven både tydliga mål, förståelse för hur arbetet ska genomföras 

och hjälp på vägen. Målen behöver vara gemensamma så att eleven känner sig delaktig, har 

lärare för otydliga mål tappar eleven motivationen. Saknas mål kan eleven känna att det ställs 

orimliga krav på den. Risken blir då att eleven tappar sin nyfikenhet, motivation och sitt hopp 

(Partanen, 2007). Genom samtal, frågor och fantasi kan man som pedagog försöka förstå 

elevens tankar och bygga upp en motivation att klara utmaningen. Eleven behöver känna att 

den lär för sin egen skull och göras medveten om när den är nöjd med sitt arbete (Partanen, 

2007). 

Paratnen (2007) refererar till Vygotskij (1978) när han betonar att tänkandet förändras när lärare 

sätter ord på det och i samspel med eleven utvecklar ny kunskap. Den zon inom vilken eleven 

har sin största förmåga att utvecklas benämns som den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 

1978). Det krävs att eleven blir utmanad inom den utvecklingszon som den inte redan behärskar, 

utan att eleven för den skull utmanas över det område som den har förmåga till. När eleven inte 

blir utmanad till ny kunskap blir det tråkigt och eleven blir omotiverad. Men blir uppgifterna 

för svåra och kraven för stora kan eleven tappa motivationen. Trots försök och hjälp av både 

lärare och föräldrar lyckas inte eleven när nivån blir för hög det kan sluta med att eleven känner 

sig meningslös. Partanen (2017) skriver att en elev som befinner sig i sin utvecklingszon 

upplever mening och visar både intresse och engagemang. Två elever som upplevs ligga på 

samma kunskapsnivå kan ha olika vardagskunskap, vilket leder till att läraren behöver ställa 

frågor till varje elev för att hitta hur läraren ska planera sin undervisning för att utmana inom 

elevens utvecklingszon. Det gäller för lärare att hitta rätt verktyg och ge rätt vägledning för att 

nå utveckling (Partanen, 2007).  

Lärare behöver hjälpa eleven att skapa engagemang, motivation och nyfikenhet. Det kan lärare 

göra genom att bygga broar så att lärandet kan gå från klassrummet till elevens verklighet och 

tillbaka igen. Då ger lärare eleven en möjlighet att relatera och fantisera kring det den lär sig 

(Partanen, 2007). För att hjälpa eleven att bli medveten om hur eleven lärde i en viss situation 

kan lärare använda sig av lärande samtal. Med lärarens hjälp kan eleven använda sig av det 

sättet att lära i en annan situation. Partanen (2007) kallar det för generaliserande lärande. Genom 

scaffolding eller kommunikativa stöttor hjälper lärare eleven att ta mer och mer ansvar för sitt 

eget lärande (Säljö 2016). Detta sker genom att läraren hjälper eleven att bryta ned uppgiften i 
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deluppgifter så att uppgiften blir lättare att hantera. Eleven kommer att kunna utveckla detta till 

en egen planering så att eleven vet hur den ska påbörja, genomföra och avsluta sitt arbete. Får 

inte eleven denna hjälp uteblir förmågan att klara sig själv och eleven kan känna sig ”lämnad i 

sticket” och tappa motivationen (Partanen 2007 s. 115).  

3.1.6. Elevens förmåga att koncentrera sig påverkar inlärningen. 

För att en elev ska klara av att kontrollera sina impulser, medvetet hålla kvar uppmärksamheten 

och kunna fokusera, både minnas vad som ska göras och genomföra det och ha arbetsminnet 

under kontroll, behöver eleven hjälp. Genom samspel kan eleven få vägledning i hur eleven ska 

gå tillväga med sin uppgift. Genom samspelet hjälper lärare eleven att utveckla sin 

problemlösningsförmåga och genom det blir eleven mer avancerad i sina tankar (Partanen, 

2007). Enligt Partanen (2007) behöver en ofokuserad elev hjälp att sätta ord på hur man 

påbörjar, genomför och avslutar en uppgift. Självreglering kan ställas i jämförelse med 

koncentration och enligt Partanen (2007) nås det genom att eleven blir medveten om sig själv 

och sitt lärande. Elever som har föräldrar som tagit sig tid att vara nyfikna och diskutera olika 

frågor med barnet, hjälper det att öka sin koncentration och kognitiva kompetens (Partanen, 

2007).  

3.1.7. Matematikångest påverkar matematikinlärningen  

Ashcraft och Moore (2009) hävdar att matematikångest sällan har någon koppling till ångest i 

allmänhet utan är en speciell typ av ångest som riktar sig just mot matematik. Det finns inget 

som säger att matematikångest har med låg prestationsförmåga att göra. När det handlar om 

matematik finns det elever som är mycket intelligenta och ändå drabbas av ångest. Faktorer 

som kan påverka att ångest uppstår är bland annat låg självkänsla, svårighet med 

nummerseende, svagt arbetsminne och lågt resultat inom matematik (Ashcraft & Moore 2009). 

Kartal mfl (2016) har tittat på hur studenter påverkas av olika typer av tester. Det visar sig att 

elever som muntligt kan visa sina kunskaper men misslyckas när det kommer till prov, får 

ångest i provsituationer. Andra situationer när en elev kan uppleva ångest är när det blir 

tävlingsmoment inom matematik, även om det är en lek. Några drabbas av ångest även i sin 

vardag när det gäller att hålla ordning på siffror och uträkningar (Ashcraft & Moore 2009). 

Lärare kan påverka att ångest uppstår genom att ha ett negativt beteende mot eleven eller 

ifrågasätter eleven i en matematiksituation (Samuelsson 2005). Studenter har berättat om 

situationer när de fått i uppdrag att lösa ett tal på tavlan och skammen de har känt när de inte 

lyckats. Den skammen har lett till undvikande av matematik och ångest inför att gå in i 

klassrummet inför en matematiklektion (Ashcraft & Moore 2009). Föräldrar som ställer höga 
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krav och är oförstående till sitt barns matematikkunnande kan också bidra till att ångesten 

uppstår (Ashcraft & Moore 2009).  

När eleven kommer till år 4 i grundskolan blir ämnet matematik mer abstrakt och det är oftast 

då svårigheter med matematikämnet uppstår och eleven kan börja känna ångest. (Almqvist, 

Malmqvist & Nilholm 2015).   

När en elev känner ångest i samband med matematik påverkar det eleven arbetsminne, vilket 

gör att eleven har svårare att ta till sig det eleven ska lära sig i matematik (Ashcraft & Moore 

2009). 

3.2. Hur förändras det matematiska innehållet från år 3 till år 4. 

Läroplanens (Lgr 11, 2011) syfte för matematik spänner över år 1 till och med år 9. Förmågorna 

tillsammans med det centrala innehållet påverkar kunskapskraven som bygger upp matematik. 

   

Figur 1. Från Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik (Skolverket 2012, sid. 6) 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska elever sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och modeller, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska modeller för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematiks uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Det centrala innehållet är uppdelat så att år 1 - 3, år 4 - 6 och år 7 - 9 har sina respektive mål att 

nå. Det centrala innehållet har följande rubriker: ”taluppfattning och tals användning”, 

”algebra”, ”geometri”, ”sannolikhet och statistik”, ”samband och förändring” och 



14 
 

”problemlösning”.  Jag kommer att ge ett exempel på förändring i övergång från år 3 till år 4 

under respektive rubrik (Lgr11. 2016, sid 56 - 57) 

Taluppfattning och tals användning 

I år 1 - 3 beskrivs till exempel: ”naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp 

och hur de kan användas för att ange antal och ordning”.  

I år 4 - 6 står det ”rationella tal och deras egenskaper” utan någon vidare förklaring (Lgr11. 

2016, sid 56 - 57).  

Naturliga tal är hela tal där eleven ska få förståelse för i vilken ordning de kommer och hur 

många enheter ett tal står för. De rationella talen är de bråktal som finns mellan de hela talen. 

Utvecklingen som ska ske hos eleven är att eleven ska få förståelse för att det finns tal i många 

olika storlekar mellan de hela talen. Det krävs att eleven har utvecklat den konceptuella 

förståelsen för att eleven ska kunna ta till sig och förstå de rationella talen.  

Algebra 

I år 1 – 3 ska eleven lära sig ”matematiska likheter och likhetstecknets betydelse”, för att i år 4 

- 6 få förståelse för ”enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för 

eleven.”  

Progressionen från år 3 till år 4 består här av att eleven ska få förståelse för hur en ekvation kan 

se ut. Ekvationerna blir mer abstrakta och förstår inte eleven likhetstecknets betydelse, blir 

ekvationerna obegripliga (Lgr11. 2016, sid 56 - 57). 

Geometri  

Under denna rubrik ska eleven lära sig olika geometriska figurer. I år 3 är det tvådimensionella 

figurer som ska läras in och i år 4 ska eleven lära sig de tredimensionella figurerna. I år 3 ska 

eleven lära sig olika måttenheter. I år 4 – 6 är ”modeller för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas” målet ska vara uppfyllt i 

år 6. I år 3 ska eleven lära sig att använda skala på enkla objekt detta utvecklas sedan i år 4 – 6 

då eleven ska kunna använda skala i vardagsnära situationer. Symmetri introduceras i år 3 och 

eleven fortsätter arbeta med det i år 4 – 6 utan någon synbar utveckling av området. Eleven i år 

4 – 6 ska också lära sig jämföra, uppskatta och mäta vinklar (Lgr11. 2016, sid 56 - 58).   

Sannolikhet och statistik 
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I år 1 – 3 introduceras denna del genom ”slumpmässiga händelser i experiment och spel” och 

genom att lära ”enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och 

beskriva resultat från enkla undersökningar” (Lgr11. 2016, sid 56 - 58).   

Här sker en stor utveckling under år 4 – 6. En elev ska kunna förstå ”sannolikhet, chans och 

risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. 

Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök”. Eleven ska också kunna läsa av 

”tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller 

och diagram”. Det blir nya begrepp i år 4 – 6 och eleven ska klara av att tolka det den ser. För 

att kunna tolka och analysera behöver eleven ha utvecklat den abstrakta förmågan. 

Samband och förändring 

Inom detta område ska en elev i år 1 – 3 kunna ”olika proportionella samband, däribland dubbelt 

och hälften” (Lgr11. 2016, sid 56 - 58).  

En elev i år 4 – 6 ska bland annat kunna utveckla förståelse för ”proportionalitet och procent 

samt deras samband”. Inom detta innehåll ska även eleven kunna om Grafer och 

Koordinatsystem. Det här är ett stort utvecklingsområde under år 4 – 6. Att få förståelse för 

procent ställer krav på att eleven har utvecklat den deklarativa förmågan eftersom 

multiplikationen tar stor plats inom detta område. En elev som inte har förståelse för 

multiplikationstabellerna får använda stor del av arbetsminnets kapacitet till att utföra 

beräkningarna. Det leder till att eleven får använda mycket tid till själva uträkningen och får 

mindre tid över till förståelsen. Inom området procent ska även eleven göra kopplingar mellan 

bråk, antal och även få förståelse för att det kommer att finnas flera sorters enheter samtidigt. 

Till exempel ska eleven kunna räkna ut hur stor rabatt det är på en summa. Då använder eleven 

både procent och kronor i samma uträkning. 

Problemlösning 

Här är innehållet exakt lika för de både 1 – 3 och 4 – 6. Eftersom det blir mer text inom alla 

ämnesområden i år 4 – 6 så innebär det att även om innehållet inom problemlösning är det 

samma så kommer det att finnas mer tal i textform i år 4 – 6. Det ställer krav på att eleven har 

en god läsförståelse annars blir uppgifterna svåra att förstå (Lgr11. 2016, sid 56 - 58).   

I kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket 2011: a) finns det tips på hur lärare 

konkret kan genomföra lektioner praktiskt med spel och annat material för år 1 – 3. I de högre 

åren finns inte sådana tips utan här ska lärare koppla matematik till verkligheten. 
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Kunskapskraven (Lgr11, 2016, sid. 60) redovisas genom att det är löpande text med beskrivning 

av vilka mål som ska nås med i ”huvudsak fungerande” modeller hos eleven i år 3. Eleven ska 

genomföra till exempel mätningar på ”ett enkelt sätt”. Eleven ska ”samtala och beskriva 

tillvägagångssätt”. Eleven ska också ”kunna föra och följa resonemang om valda modeller osv”. 

I den här delen finns utskrivet att eleven ”ska kunna de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0 

- 20” samt ”kunna använda skriftliga räknemetoder där svaren ligger inom heltalsområdet 0 - 

200.” När det gäller bråk ska eleven kunna ”de enklaste bråken genom att dela upp helheten i 

delar och ange dessa i enkel bråkform” (Lgr11. 2016, sid. 60). 

De kunskapskrav (Lgr11. 2016, sid. 61) som gäller för eleven i år 4 får lärare bryta ned från de 

kunskapskrav som finns för de olika betygskriterierna för år 6. Begrepp som används för 

betyget E är i ”huvudsak fungerande sätt” och eleven ska föra ”enkla och till viss del 

underbyggda resonemang” med ”viss anknytning till sammanhanget”. Eleven ska ha 

”grundläggande kunskaper om matematiska begrepp”. Här finns inga angivna talområden, inte 

heller står det uttryckt vart gränsen går för geometri, sannolikhet, statistik eller något annat 

område. Det är svårt att se hur mycket eller lite eleven ska kunna av de olika delarna, i år 6 det 

står endast på vilket sätt eleven ska hantera de olika delarna för att nå de olika betygskriterierna 

(Lgr11 2016, sid 61).  

4. Metod 

I denna del presenterar jag metodansats, urval, genomförande, analys och forskningsetiska 

överväganden.  

4.1. Val av metod 

Min studie handlar om att undersöka vad det är som gör att elever kan upplevas ha svårigheter 

med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3. Jag kunde gjort en kvantitativ studie 

genom att jämföra resultat från diagnoser som elever gör i år 3 med samma diagnos i år 4. 

Utifrån resultaten kunde jag då se om eleverna har sämre förståelse för matematiken i år 4. 

Eftersom denna studie är genomförd på förhållandevis kort tid så var det inte genomförbart. I 

stället har jag genomfört intervjuer med lärare eftersom jag vill ta reda på hur de beskriver och 

reflekterar över vad som kan vara orsaken till att lärare upplever att grundskoleelever har sämre 

kunskaper i ämnet matematik år 4 än i år 3. Enligt Bryman (2011) använder forskaren en 

kvalitativ metod när forskaren har en frågeställning som kan generera en ny teori inom det 

sociala området. Vilket är målet med denna studie. Forskningen är induktiv när forskaren är 

intresserad av hur, i detta fall, lärare tolkar och uppfattar händelser i den sociala verkligheten. 
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Enligt Hartman (2001) gör forskaren en planering för hur svaret på forskningsfrågan ska nås. 

Jag tog fram en struktur för hur arbetet under våren 2017 skulle genomföras för att hålla 

tidsramen för arbetet.  

Jag har valt att genomföra min undersökning med inspiration av Grundad teori. Thornberg och 

Forslund, Frykedal (2016) anser att det är bra att använda Grundad teori när forskaren vill arbeta 

med ett empiriskt material där ansatsen intresserar sig för interaktioner och sociala händelser. 

Det passar väl med syftet med denna studie, det vill säga vad är det som gör att grundskoleelever 

kan upplevas ha svårigheter med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3. Enligt 

Hartman (2011) kan forskare som vill utforska ett område där det inte finns en given teori för 

vad problemet består av, använda sig av Grundad teori. Det är svårt att hitta texter som berör 

övergången i grundskolan mellan år 3 och år 4 och framför allt med inriktning mot ämnet 

matematik vilket motiverar valet av Grundad teori. Genom att samla in data och analysera dessa 

kan ett samband framkomma vilket kan generera till en generell hypotes (Hartman 2011). 

Charmaz (2016) uttrycker att Grundad teori ger flexibla strategier för att analysera den data 

som forskaren får fram genom sin undersökning.  

Enligt Glaser (2010) ska forskaren inledningsvis inte läsa litteratur som berör det forskaren valt 

att studera eftersom det styr forskarens tankar åt ett speciellt håll. Det kan leda till att forskaren 

missa det som egentligen ligger bakom den nya teorin som ska genereras. Tanken är att 

forskaren ska läsa annan litteratur som sedan kan visa sig användbar när teorin börjar ta form. 

Thornberg (2012) problematiserar detta sätt att se genom att framhäva att forskaren inte är ett 

blankt papper utan kunskap inom det tänkta forskningsområdet. Att inte ha fördjupat sig i ämnet 

som ska undersökas kan leda till att forskaren uppfinner hjulet igen på grund av sin okunskap. 

Det angreppssätt som Glaser (2010) förespråkar kan leda till att forskaren anses som lat och 

Grundad Teori kan betraktas som en enkel teori utan förankring i litteratur enligt Thornberg 

(2012). Vidare lyfter Thornberg (2012) att forskar kommer att få svårt att hitta områden att 

forska kring där forskaren ännu inte har läst någon litteratur inom ämnet. Det finns forskare 

som kommit fram till nya hypoteser genom att gå vidare med de ställningstagande som tidigare 

forskare framhävt i sin forskning. Utifrån Charmaz (2008) motsäger sig den sociala 

konstruktivismen inom Grundad teori idén om att forskaren ska inleda forskningen utan någon 

förkunskap och utan tankar kring ämnet.  

Rather than being a tabula rasa, constructionsists adovcate recognizing prior knowledge and 

theorietical preconceptions an subjecting the to girorous scrutiny (Charmaz, 2008, sid 402). 
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Charmaz (2008) uttrycker att Grundad teori ställer frågorna vad och varför till studien som ska 

utföras och frågan hur till det material som framkommer under studiens gång. Charmaz (2008) 

står för en social konstruktivistisk del av Grundad teori som undersöker: 

(1)The realtivity of the resaercher´s perspectives, potions, practices, and reserch situation, (2) 

the researcher´s reflecivitity; and (3) dipitions of social constructionsin the studied world 

(Charmaz, 2008, sid 398). 

Utifrån dessa tankar valde jag att läsa litteratur kring övergångar. Tidigare i utbildningen 

fördjupade jag mig kring matematiksvårigheter och fick med mig tankar kring hur svårigheter 

kan uppstå. Bland annat den text där jag hämtat begreppet uppgiftsorientering (Lundberg & 

Sterner 2009). Dessa tankar fick jag försöka ta avstånd ifrån så att jag inte överförde dem till 

intervjupersonerna.  

 Glaser (2010) förbereder den oerfarne forskare på att det kan vara svårt att formulera en ny 

teori men forskningen kan ändå vara relevant.  

4.2. Urval 

Målet med denna studie är att undersöka vad det är som gör att elever kan få svårt med 

matematik i år 4 när de inte hade det i år 3. Hade denna studie sträckt sig över flera år skulle 

jag ha kunnat intervjua elever i år 3 och följa upp dessa i år 4 för att få barnens perspektiv på 

övergången. Eftersom det inte är genomförbart väljer jag att intervjua lärare. För att få 

användbara svar på frågorna väljer jag att vända mig till lärare som är behöriga i matematik och 

som har undervisat både i år 3 och i år 4. Ytterligare en avgränsning är att de inte ska ha följt 

en grupp elever från år 3 till år 4 utan de ska ha undervisat i år 1 - 3 och i år 4 - 6 utan koppling 

mellan dessa. Bryman (2011) kallar detta för målstyrda urval och urvalet ska vara tydligt 

kopplat till forskningsfrågan. I denna studie är urvalet icke slumpmässigt (Trost, 2010). Det 

innebär att jag valt ut de personer som deltagit i intervjuerna. Jag började med att fråga lärare 

jag är bekant med. Tre lärare tackade ja. Vid två tillfällen sköts två intervjuer upp. Första gången 

blev jag sjuk och vid det andra tillfället uppstod förhinder av olika slag för Lärare 2 och 3. 

Vidare mailade jag till 4 olika rektorer i mitt närområde. Jag berättade om min undersökning 

och bad att få intervjua personal som stämde in på beskrivningen av min målgrupp. Jag fick 

svar från alla rektorer och jag mailade till alla de adresser jag fick. Ingen av dessa lärare svarade 

att de var intresserad. Det gjorde att jag fick använda mig av förslag på pedagoger som de 

lärarna jag intervjuade gav mig. Jag kontaktade två lärare via ett matematiknätverk och två 

lärare via dialogrutan på Facebook. Fenomenet att hitta nya kontakter via befintliga kontakter 
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kallar Bryman (2011) för snöbollseffekten. De lärare som tillfrågats via mail har fått ta del av 

ett missivbrev (Bilaga 2) de övriga har fått muntlig information om de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2010), dessa redogör jag för längre fram i kapitlet. 

I min undersökning har jag intervjuat sju personer som alla arbetar inom samma medelstora 

kommun i Sverige. Skolorna ligger både i tätbebyggda områden och på landsbygden. Det är 

både stora och små skolor som är representerade i undersökningen. Varje lärare har matematik 

i sin utbildning. 

Lärare 1 har undervisat i 15 år. Hon började undervisa i de lägre åldrarna och har sedan 

undervisat i år 4 – 6 under större delen av sin läkarkarriär. 

Lärare 2 har undervisat i 15 år. Hon började undervisa i de lägre åldrarna och undervisar nu i 

år 4 – 6. 

Lärare 3 har undervisat i 20 år. Ett år arbetade hon med matematik i år 4 de övriga åren har hon 

undervisat i år 1 – 3. 

Lärare 4 har undervisat i 6 år. Hon började att undervisa i år 3 och har sedan undervisat i år 4 – 

6.  

Lärare 5 har undervisat i 4 år. Han började i år 3 och har sedan arbetat med år 4 – 6. 

Lärare 6 har undervisat i 4 år. Hon började i år 4 och har sedan arbetat i år 1 – 3. 

Lärare 7 har undervisat i 16 år. Hon började med en åldersblandad grupp från år 3 – 6. Sedan 

har hon arbetat flera år med år 3 och vidare med år 4 – 6. 

Eftersom jag har klippt sönder och sorterat intervjuerna utifrån de koder och teman som 

framkommer har jag inte benämnt några lärare i resultatdelen. 

4.3. Datainsamlingsmetod 

Enligt Hartman (2001) kan forskaren inom Grundad teori använda sig av många olika 

datainsamlingsmetoder t.ex. intervjuer, tidningar och föreläsningar. Dessa metoder finns med 

i denna studie. Hartman (2001) tar upp att forskaren kan ta med material som finns i tidigare 

undersökningar. Jag har tittat i tidigare arbeten som jag gjort under mina studier för att hitta 

inslag och förslag till författare som passar in i denna studie. Det är enligt Hartman (2001) 

viktigt att anteckna företeelser och det personer säger för att skapa ett material som Glaser 

(2010) kallar memos. 
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Jag har valt att göra intervjuer med lärare och utgått ifrån en intervjuguide som inte är 

styrande eftersom jag ska försöka finna nya infallsvinklar på mitt problem. Frågorna är 

formade så att de lärare jag intervjuar ska berätta hur de undervisade tidigare i den årskurs där 

de inte undervisar längre och sedan styr jag frågorna så att den lärare jag intervjuar berättar 

om hur undervisningen ser ut där läraren undervisar just nu. I frågorna finns invävda frågor 

kring begreppen uppmärksamhet, motivation och koncentration. Utgångstanken med 

undersökningen låg i dessa begrepp, men undersökningen visade att det var andra orsaker som 

ligger bakom grundskoleelevens upplevda svårigheter i matematik i år 4.  

Charmaz (2008, sid. 403) problematiserar arbetet med datainsamlingen genom att använda 

Grundad teori. Hon skriver: 

A 21st-century social constructionist grounded theory rests on certain principles, as I have 

implied earlier. Thus grounded theorists who adhere to this position: 

 • Treat the research process itself as a social construction  

 • Scrutinize research decisions and directions 

 • Improvise methodological and analytic strategies throughout the research process 

 • Collect sufficient data to discern and document how research participants construct their 

lives and worlds. 

 

Charmaz (2008, sid 405) hänvisar till Sanders (1995) för att förtydliga att Grundad teori är vid 

och kan användas på många olika sätt: 

Using grounded theory strategies means responding to emergent questions, new insights, and 

further information and simultaneously constructing the method of analysis, as well as the 

analysis. No set of rules can dictate what a researcher needs to do and when he or she needs 

to do it 

4.4. Genomförande 

Den första intervjun var tänkt att bli en provintervju. Dalen (2007) kallar detta för en pilotstudie 

där man prövar sina frågor. Den första lärarens svar visade sig vara relevanta och utvecklande 

för min studie så jag valde att ta med den i mitt resultat. Charmaz (2014) anser att nyckeln till 

bra intervjuer ligger i de öppna intervjufrågorna och att det är viktigt att följa upp oförutsedda 

undersökningsområden, synpunkter och tips som den intervjuade ger. Enligt Charmaz (2014) 

används olika typer av intervjuer i Grundad teori för att ringa in det område som undersöks. 

Det visade sig att den första intervjun påverkade hur jag ställde frågor i de följande intervjuerna 

och ändrade min infallsvinkel i vad som påverkar elevers matematikkunskaper i övergången.  

Tre av intervjuerna har genomförts i personernas hem. Tid har bokats enbart för intervju och 

jag har lämnat varje lärares hem direkt efter genomförd intervju. Fyra intervjuer genomfördes 

på respektive lärares arbetsplats. Tre av dessa intervjuer skedde ostört medan den fjärde 

intervjun fick avbrytas för att byta rum. Läraren utgick ifrån att vi skulle kunna sitta ostört i 
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personalrummet men det kom in lärare för att hämta kaffe, vilket påverkade flytet i intervjun. 

Det gjorde att vi valde att fortsätta intervjun i ett mindre samtalsrum. 

Tiden för intervjuerna var mellan 30 till 45 minuter. Under intervjun skrev jag ned det som 

sades på datorn. Jag har tidigare arbetat som sekreterare så jag skriver förhållandevis snabbt på 

datorn. Jag skrev blandat stödord och meningar beroende på hur fort den jag intervjuade 

pratade. Tystnaden som uppstod när jag skrev färdigt en del av intervjun gjorde att 

intervjupersonerna kunde tänka vidare och jag fick mer information under tiden jag skrev. 

Samtidigt kan detta ha varit störande för den person jag intervjuade, det var ingen av de 

intervjuade lärarna som kommenterade detta. Jag använde mig av min mobiltelefon för att spela 

in intervjun. Anteckningarna i datorn hade jag sedan som stöd när jag transkriberade varje 

intervju. Det underlättade mycket eftersom jag har en hörselskada och annars måste be min man 

om hjälp när jag transkriberar. Den första intervjun tog ca 8 timmar att transkribera och 

resulterade i 19 sidor. Vid den intervjun antecknade jag inte på datorn och alla pausar och små 

ifyllnadsord samt mina egna frågor och kommentarer antecknades i transkriptionen. De övriga 

fem intervjuerna som spelades in tog 5 timmar att transkribera. Jag kompletterade de redan 

ifyllda anteckningarna som jag gjort på datorn vid varje intervjutillfälle. Jag valde att inte fylla 

i paus, små ifyllnadsord eller mina egna frågor när jag kompletterade intervjuerna på datorn. 

Den tredje intervjun genomfördes utan att spela in utifrån intervjupersonens önskemål. Jag 

antecknade tre sidor under intervjun. En av intervjuerna skedde utan att anteckna på dator och 

en intervju skedde utan inspelning. Glaser (2010) anser att en inspelning kan störa den som 

intervjuas så att personen inte vill delge allt. Men eftersom jag har en hörselskada behöver jag 

ha något att falla tillbaka på om jag märker att min text inte låter rimlig när jag läser igenom 

den. vid flera tillfällen stängde jag av inspelningen när personerna ville anförtro något som 

personen inte ville skulle finnas inspelat. Det handlade om information gällande kollegor och 

rektorer. 

4.5. Analys 

Corbin (2009) anser att det finns många olika inriktningar inom Grundad teori. Det enklaste 

kan vara att se Grundad teori som ett kompendium av olika metoder med liknande procedur 

men där data och analys behandlas olika (Corbin, 2009). Glaser (2010) är en av grundarna till 

teorin, han förklarar att Grundad teori inte är logisk utan grundar sig helt på det empiriska som 

framkommer. Det går inte att tvinga in en logik i det som framkommer utan det är bara att följa 

med och ändra riktning om det krävs (Glaser, 2010).  Detta stämde väl när jag analyserade 

intervjuerna och det framkom att de begrepp jag valt att starta upp intervjuerna med inte var de 
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begrepp som de lärare jag intervjuade ansåg var avgörande för problematiken med övergången 

och påverkan på elevens kunskaper i matematikämnet. Målet med Grundad teori är att betona 

deltagarnas erfarenheter och att redovisa beteendemönster som är relevanta och 

problematiska för deltagarna (Glaser 2010 sid. 132).  När jag som forskare kommer framåt och 

skapar nya begrepp har jag märkt att de nya begreppen passar in i alla de intervjuades 

berättelser. Dessa begrepp kallar Glaser (2010) för koder. Jag började med att söka efter koder 

genom att använda mig av de ord som ligger till grund för undersökningen. Detta kallas för 

substantivkodning (Fejes & Thornberg, 2016).  En kod är en del av intervjun som jag tolkar in 

under följande begrepp ”matematik”, ”intresse”, ”motiverad”, ”koncentrationssvårigheter” 

”arbetssätt/ material” och meningen ”övergång mellan år 3 och år 4”. För att klara av att bryta 

ned texten till dessa koder fick jag söka reda på synonymer för orden: intresse, motiverad och 

koncentrationssvårigheter. Under analysarbetet av intervjuerna gick jag tillbaka till 

synonymerna för att bli säker på under vilken av dessa koder som texten i intervjun passade. 

Under första intervjun fann jag att relationer var avgörande för hur matematik utvecklade sig 

under år fyra. Denna kod var svår eftersom lärarna inte använde begreppet i sig utan jag fick 

analysera det som sades. Koden ”arbetssätt/material” valde jag senare att dela upp i två koder 

eftersom det visade sig att det inte alltid hörde ihop. Men i den slutliga omkodningen gick de 

tillbaka i en enhet. I vid ytterligare en omkodning skapades nya begrepp: ”förhållningssätt”, 

”förväntningar”, ”kultur”, ”svårigheter”, ”tid” och ”elevhälsa” som jag tillförde till de övriga 

koderna. Detta sätt att arbeta på kallar Glaser (2010) för öppen kodning, forskaren letar efter 

alla möjliga begrepp som finns i det insamlade materialet. Här ifrån fortsätter forskaren att 

jämföra materialet och söka efter kärnkategorin, detta kalla Glaser (2010) för selektiv kodning. 

Genom att gång på gång gå igenom material hittade jag kärnkategorin som jag döpt till 

förändring.  

Charmaz (2014, sid 125) punktar upp strategierna för att koda materialet på följande sätt:  

• Breaking the data up into their component parts or properties 

• Defining the actions on which they rest 

• Looking for tacit assuptions 

• Explicating inplicit actions and meanings 

• Chrystallizing the significance of the points 

• Comparing data with data 

• Identifying gaps inte data 

 

Fejes och Thornberg (2016) beskriver flera olika kodfamiljer. Den kodfamilj denna 

undersökning faller in under heter ”Orsaker-förutsättningar-konsekvenser”. Kodfamiljen 

hjälper till att förklara händelser och skapa en modell utifrån termer som: orsaker, skäl, 
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förklaringar, förutsättningar, kontext, konsekvenser, resultera i, skapa, utfall, villkor, funktioner 

eller prediktioner (Fejes & Thornberg, 2016. sid. 56) 

Jag har valt ut ordet konsekvenser ur kodfamiljen ”orsaker-förutsättningar-konsekvenser” för 

att beskriva på vilket sätt eleven påverkas av förändringarna som sker vid övergångarna mellan 

år 3 och år 4. Alla sju lärare berörde mer eller mindre varje kod under respektive intervju.  

4.6. Etiska aspekter 

Bryman (2011) tar upp flera etiska principer som man bör följa när man gör en studie som 

denna. Vetenskapsrådet (2010) står bakom dessa krav: 

Informationskravet handlar om att deltagarna har rätt att ta del av vad syftet med studien är och 

hur jag kommer att använda materialet som jag har samlat in. De lärare som deltagit i min studie 

har alla fått veta vad syftet är och de kommer att få ta del av rapporten.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar har rätt att säga ifrån om att delta. De lärare jag har 

intervjuat har alla haft möjlighet att säga ifrån. De kan ha blivit påverkade att delta eftersom de 

känner mig sedan tidigare.  

Konfidentialitetskravet innebär att jag inte får lämna ut någon information kring de lärare som 

deltar. Var och en av lärarna har blivit informerad om att jag inte kommer att skriva ut namn på 

skolan eller på någon lärare som deltagit, en del har frågat en extra gång innan de svarat på 

mina frågor.  

Nyttjandekravet innebär att det material jag har samlat in endast får användas i forskningssyfte. 

Det som finns inspelat kommer att raderas efter att denna uppsats blivit godkänd. Flera av 

lärarna har frågat extra om detta. 

4.7. Metoddiskussion 

Valet av Grundad teori har gjort att jag fått en annan inriktning på mitt resultat än om jag valt 

en annan teori. Sökorden koncentration, motivation och uppmärksamhet visade sig inte vara 

det som lärare ansåg påverka matematikämnet i övergången. Grundad teori utgår från att det 

empiriska materialet, i mitt fall intervjuerna, styr resultatet. Genom att analysera materialet kom 

jag fram till att förändringarna inom arbetssätt, förväntningar, förhållningssätt, kunskapskraven 

och den tid som finns för matematik påverkar eleven på många sätt. Förändringar blev min 

kärnkategori och utifrån den valde jag kodfamiljen ”orsaker-förutsättningar-konsekvenser” 

eftersom den kodfamiljen tydligt beskriver det som lärare uttrycker under intervjuerna. Glaser 

(2010) beskriver hur forskaren bryter ner intervjuerna till koder, strukturerar upp dem genom 
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selektiv kodning och gör ett teoretiskt urval som skapar substantiva koder. Kärnkategorin 

framkommer ur den samling koder som besvara frågan hur kan elever upplevas ha svårigheter 

med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3.  

Jag har använt mig av en intervjuguide (Bilaga 1) för att ha något att utgå ifrån när jag startade 

upp mina intervjuer. Enligt Charmaz (2014) används olika typer av intervjuer i Grundad teori 

för att ringa in det område som undersöks. Bryman (2011) påpekar att det är bra att använda 

olika typer av uppföljningsfrågor i en kvalitativ intervju och att låta den som intervjuas styra 

intervjun i olika riktningar för att fånga in fenomenet som söks. Jag har använt mig av 

preciserade frågor, tolkande frågor och tystnad för att få lärare att tänka lite mer och hitta tankar 

som inte kommer upp direkt när frågan ställs. Att både skriva och spela in intervjuerna visade 

sig vara en bra kombination för mig. Det underlättade transkriberingen när jag redan hade ett 

sammanhang som gjorde att jag kunde fylla i de ord jag inte kunde höra. Charmaz (2014) hävdar 

att en intervju är situationsbunden och förhandlas fram. Det innebär att informationen som 

läraren ger i stunden kan se annorlunda ut vid ett annat tillfälle och på en annan plats. Eftersom 

jag endast intervjuat sju lärare innebär det att den information som kommit fram i den här 

studien inte gäller för alla lärare och elever. 

De personer jag har intervjuat arbetar på olika stora skolor och både i tätbebyggda områden och 

på landsbygden i en medelstor kommun. På det sättet har jag försökt att fånga in variationen i 

hur arbetsplatsen ser ut så att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Kravet för att delta i 

undersökningen var att varje lärare ska ha undervisat i år 3 och i år 4 med matematik utan att 

ha följt klassen i övergången. Utifrån denna tanke formades frågor i intervjuguiden (Bilaga 1) 

för att både fånga upp hur läraren arbetat i den årskurs de inte längre undervisar i samt hur 

läraren arbetar i den klass som läraren undervisar i just nu. Det visade sig att en lärare undervisat 

i år 3 när läroplanen Lpo 94 gällde. Jag har valt att inte ta med den lärares tankar kring år 3 

eftersom läraren uppmärksammade mig på att det har skett en relativt stor förändring av 

arbetssättet hos lärare i år 3 sedan dess. Den nya läroplanen efterfrågar andra förmågor hos 

eleven och annorlunda sätt för läraren att lära ut. En lärare har arbetet i år 3 men inte som 

matematiklärare. Den lärare kunde bidra med andra tankar kring övergången som ändå är av 

vikt för den här studien. 

Enligt Glaser (2010) är målet med Grundad teori att hitta beteendemönster som är 

problematiska och relevanta för de personer som intervjuas. Resultatet visar på att det finns 

beteendemönster hos lärare som påverkar övergången mellan år 3 och år 4. Detta står det mer 

om i avsnittet diskussion. 
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5. Resultat 

I resultatet redovisas det de intervjuade lärarna uttryckte kring vad det är som gör att elever kan 

upplevas ha svårigheter med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3. Resultatet 

presenteras med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar. Först beskrivs de 

arbetsmodeller och det arbetsmaterial de intervjuade lärare i år 3 använder i ämnet matematik. 

Därefter beskrivs lärares arbetsmodeller i år 4 och vilket material de använder i ämnet 

matematik. Avslutningsvis presenteras det de intervjuade lärarna uttryckte kring övergången 

mellan år 3 och år 4 samt vad de anser kan vara anledningen till att svårigheter i ämnet 

matematik uppstår. Den sista punkten är uppdelad i underrubriker utifrån de koder som 

framkom i analysen av arbete. De olika underrubrikerna är förväntningar, förhållningssätt, 

läroplanen och tid. Resultatdelen avslutas med ett resonemang kring huruvida koncentration, 

motivation och intresse påverkar elevens matematikkunskaper i övergången. 

5.1. Arbetsmodeller och arbetsmaterial i år 3. 

Lärare i den här studien hävdar att eleven har en klasslärare som undervisar i de flesta ämnena 

i år 3 i grundskolan. Det innebär att lärare kan styra arbetet så att den kan välja att ha längre 

lektionspass eller ta rast mitt i ett pass vilket hjälper elever i deras matematikutveckling 

eftersom de får tid att reflektera över det nya de arbetar med. En lärare uttryckte att …på 

lågstadiet kan man styra själv så att man tar rast senare när det fungerar bra för eleven. Enligt 

lärare kunde elever på detta sätt få tid för att diskutera kring raster eller konflikter. När elever 

väl kommit igång med att räkna så behöver inte arbetet med matematiken avbrytas för att ta rast 

enligt schema utan kan låta elever arbeta den tid som de behöver för att nå målet med lektionen. 

En lärare anser att det behövs tydlighet i hur matematik genomförs för att inte röra till det för 

eleven. Läraren uttrycker det så här: alltid ett avsnitt i taget så att man inte blandar en massa 

olika saker för mycket. Den här läraren anser att den undervisningsmodellen gör att eleven får 

förståelse för den delen av matematikämnet som eleven arbetar med just nu. 

Undervisningen i matematikämnet i år 3 är många gånger konkret. Vilket innebär att läraren i 

matematik låter eleven använda olika typer av praktiskt plockmaterial för att förtydliga 

undervisning för eleven. En lärare uttrycker det så här: Det känns lite som om man på lågstadiet 

i trean har mycket mer praktiskt på något sätt. Vad jag har upplevt så har man mer 

mattematerial av något slag. Klossar eller pengar o ja massor med sådant. Den här läraren 

anser att elever behöver ha tillgång till konkret material för att stärka sin matematiska inlärning. 

En annan lärare i den här studien uttrycker att arbetsmaterialet behöver varieras för att eleven 

ska få förståelse för det matematiska innehållet så att det går att knyta an till verkligheten. 
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Eleven får använda Centicuber, stavar i trä, sortera och dela upp tal, tiobasmaterial. Elever 

får även använda Stickor och knyter snodd runt för att visa tiotal. Läraren fortsätter 

beskrivningen med att berätta att läraren använder Pengar på smartboarden och att man måste 

variera så att elever förstår att tiotalet inte bara är pengar. Här förtydligar läraren att tiotalet 

existerar i många olika former och det finns elever som har svårt att se det. 

Lärare i studien hävdar att eleven i år 3 får skriva direkt i en mattebok som innehåller bilder i 

färg. Arbetssättet lockar elever och de upplever att det är roligt. En lärare uttrycker det så här 

mycket beror det på att de jobbar i läromedel där dom kan skriva ned själva svaret, oftast 

färgglada bilder, det brukar vara knep och knåp. Alltså i trean ha man fortfarande den här 

arbetsglädjen i matematik. Arbetet med matematikämnet bedrivs på ett sätt som tilltalar eleven 

och lockar eleven att vilja arbeta. I boken vävs det in lite knep och knåp för att få eleven att 

använda sin matematikkunskap utan att bara färdighetsträna.  

5.2. Arbetsmodeller och arbetsmaterial i år 4. 

Enligt de lärare jag intervjuat förändras arbetssättet med matematikämnet när elever går över 

från år 3 till år 4. I år 4 träffar elever nya lärare som undervisar i specifika ämnen. En lärare 

uttrycker det så här: Dom får en mattelärare alltså som bara har matte med dom. Läraren menar 

att ämneslärare är mer insatt i matematikämnet och i många fall även mer intresserad av det än 

en klasslärare. Men ämnesläraren träffar eleven vid färre tillfällen, vilket kan leda till att 

ämneslärare inte känner eleven på samma vis som en klasslärare.  

Vidare resonerar en annan lärare i studien kring att det i år 4 inte finns tillgång till matematiskt 

plockmaterial i klassrummet på samma sätt som i år 3. Det leder till att de elever som är i behov 

av plockmaterial för att underlätta det matematiska räknandet blir särbehandlade, genom att 

lärare plockar med material till just den eleven. En lärare uttryckte det så här: Dom ville ju 

räkna på fingrarna länge och dom ville… plockmaterial tyckte några kanske va fånigt och 

löjligt för det hade ju inte alla andra. Läraren hävdar att när plockmaterialet inte längre finns 

naturligt i klassrummet så känner sig eleven annorlunda när inte alla elever använder samma 

material. Då är det lättare att använda fingrarna att räkna med eftersom de inte syns på samma 

vis.  

Undervisningen i matematikämnet i år 4 sker oftast utifrån en lärobok. Läroboken tar upp 

många nya moment som eleven inte är bekant med. En lärare uttrycker:  Alltså som andra nya 

krav, dom börjar med nya saker som de kanske inte haft innan. Läraren uttrycker att 

förändringen mellan år 3 till år 4 påverkar eleven: Det är nog mer text för dom att ta in och 
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läsa. En annan lärare i studien uttrycker att: Det känns som ett ganska stort hopp emellan trean 

och fyran i alla fall när man kollar läroböcker och så där. Ytterligare en lärare i studien 

förtydligar skillnaden genom att säga att I mellanstadiet så där den tjocka boken och sen så är 

det mer texttal. Flera lärare i studien upplever att eleven måste läsa mer text och förstå vad som 

står för att kunna genomföra uträkningarna.    

Lärare i den här studien uttrycker att arbetet med matematikboken i år 4 innebär att eleven ska 

lära sig hantera en huvudbok, ett skrivhäfte och en linjal. Det leder till att eleven behöver lära 

sig att behärska flera moment i matematikämnet för att utföra matematiska beräkningar och det 

blir komplicerat för eleven.  

-Ja då blir det svårare för då måste man ju skriva i ett räknehäfte plötsligt. Då blir det mer att 

hålla reda på, mer saker att hitta, mer saker att ta fram o sen så ska man komma på hur sakerna 

ska ligga på bordet för att det ska gå att skriva i räknehäftet. Så att man inte har det längst bort 

ifrån sig och att det man ska läsa närmast magen. Ja så ska man dra streck med linjal innan 

man skriver och allting. 

Av citatet ovan framgår att lärare upplever att när ett skrivhäfte introduceras för eleven leder 

det till att eleven behöver lära sig hållbara strategier. Eleven ska hitta allt material som hör till 

matematikundervisningen. Sedan ska materialet placeras på bänken så att det blir lätt att 

använda. Efter det ska eleven veta hur eleven ska skriva i häftet. Exempelvis poängteras att 

elever behöver lära sig dra raka streck med en linjal. En annan lärare förtydligar vilka strategier 

eleven behöver för att skriva korrekt i skrivhäftet. Bland annat behöver elever förstå vad 

begreppen kolumn och rad innebär samt att förstå varför det är viktigt att skriva uppgifter och 

lösningar tydligt i skrivhäftet. En lärare i studien påpekar: 

-Att jobba med vad en kolumn och en rad va, för det hade dom inte vetat innan. Se till att det 

blir enhetligt att dom måste skriva upp tal och lösningar det hade dom jätte svårt för. Dom ville 

ju liksom bara kunna komma till summan och skriva ned den.  

Lärare i studien anser att förändringen från att ha skrivit i huvudboken till att skriva i ett 

räknehäfte ställer till problem för eleven eftersom eleven inte är van vid att visa uträkningarna. 

Eleven vill helst fortsätta att endast skriva svar. Flera lärare i studien uttrycker att det är 

problematiskt att läroboken får en så central roll i matematikundervisningen, eftersom det 

påverkar eleven.  
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5.3.  Förändring i övergången mellan år 3 och år 4. 

Under denna del redovisar jag vad lärare i denna studie uttryckt om förändringen som sker i 

övergången när det gäller koderna: förväntningar, förhållningssätt, läroplanen och tid. Varje del 

redovisas var för sig. 

5.3.1. Förväntningar hos olika parter 

Lärare i år 3 och i år 4 har olika förväntningar på varandra. Lärarna ser också att föräldrar och 

elever har förväntningar på det som händer i övergången till år 4. I respektive intervju uttrycker 

lärare detta på olika sätt. 

5.3.1.1 Elevers förväntningar i övergången till år 4 

Lärare i den här studien anser att elever kan påverkas i sin självkänsla när det gäller matematik, 

på grund av förändringen i arbetssätt som sker mellan år 3 och år 4 i grundskolan. 

Kunskapskraven ställer högre krav på eleven i år 4. En elev som i år 3 presterade på ett mer än 

godkänt sätt enligt kunskapskraven i år 3, kan i år 4 känna att den inte har de kunskaper som 

lärare förväntar sig att eleven ska ha enligt de nya kunskapskraven för år 4 - 6. Det kan leda till 

en negativ påverkan på elevens upplevelse av ämnet matematik. En lärare anser att:  

…har man [eleven i år 3] upplevelse som positiv, man upplevs som duktig, man klarar av treans 

kurs i matematik och så kommer man upp till fyran och så är kraven så mycket högre så man 

kanske inte blir godkänd i det ämnet. Då tappar man lite motivationen. 

Lärare i studien påpekar att glappet mellan kunskapskraven i ämnet matematik från år 3 till år 

4, gör att eleven inte anses nå kunskapskraven i år 4. Det kan påverka elevens motivation för 

arbetet med matematikämnet. En annan lärare i studien anser att eleven kan få en annan bild av 

ämnet matematik på grund av förändringen av fokus. Tidigare arbetade eleven med 

plockmaterial och spelade spel för att lära sig. Enligt intervjugruppen arbetar elever I år 4 mer 

med matematikböcker och det krävs en procedur för att genomföra matematikuppgifter på ett 

korrekt sätt. En lärare uttrycker det så här…man [eleven som börjar i år 4] kanske tror att man 

kommer och kan mycket, att det ska bli mer böcker då. Det kan ju istället bli att det inte är så 

roligt längre, att bara sitta med böcker. Läraren menar att eleven kan känna att den klarade 

ämnet matematik med det arbetssätt som används i år 3 men när fokus blir att arbeta med 

matematikboken utan stöd i annat material kan eleven känna att det blir svårt och då är inte 

matematikämnet rolig längre. 
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5.3.1.2. Föräldrars förväntningar  

Föräldrar kan ha förväntningar på vad det kan innebära att börja i år 4. Dessa förväntningar kan 

grundas på egna erfarenheter av skolan och erfarenhet av om ett äldre syskon tidigare har gått 

på skolan. Lärare i undersökningen påpekar att de känner av föräldrars förväntningar och kan 

se att det påverkar eleven. En lärare uttryckte det så här: Föräldrar förväntar sig ju mer än på 

lågstadiet. Så att det blir en sån skillnad, det påverkar också. Lärare i undersökningen anser att 

föräldrarnas förväntningar ökar när det ställs högre krav i skolan. 

5.3.1.3. Lärares förväntningar. 

De lärare jag intervjuat arbetar idag i år 3 eller i år 4 men de bär med sig erfarenheten från den 

andra årskursen. Den erfarenheten används när dessa lärare diskuterar vilka förväntningar som 

kan uppstå. Förväntningarna diskuteras utifrån flera olika perspektiv. En lärare hävdar att det 

är olika kulturer bland lärare i år 1 – 3 respektive 4 - 6.  Hon förklarar att det är en mer 

omhuldande kultur i år 3 medan ämnet är mer i centrum i kulturen hos år 4. Hon uttrycker det 

som följer: Övergångarna ja, jag måste säga att det kulturella tror jag, hur man ser sig själv 

som lärare som lågstadielärare, vad man förväntar sig, som lågstadielärare, att elever ska 

kunna. Läraren anser att förväntningarna på hur en lärare i år 3 ska vara och på vad en elev i år 

3 ska kunna påverkas av kulturen som gäller i år 1 – 3. En annan lärare i studien hävdar att det 

är skillnad på lärares förväntningarna beroende på om lärare arbetar i år 3 eller i år 4. Läraren 

påpekar att förväntningarna vad elever ska kunna är stor skillnad på, om man är på lågstadiet 

och mellanstadiet…. Lärare förstärker med att det är ”stor skillnad” på förväntningarna 

beroende på vilket stadie eleven går i. Nästa lärare i studien använder sin erfarenhet av att ha 

arbetat i år 4 och sedan börjat arbeta i de lägre årskurserna i sina reflektioner. Flera lärare i 

undersökningen påpekar att förväntningarna på vad eleven ska kunna i år 4 inte sammanfaller 

med det lärare i år 3 har hunnit arbeta med i matematikämnet. 

-Framförallt då när man jobbar på mellanstadiet kan det ju va så att man funderar lite på 

varför elever inte kan det man förväntar sig att de ska kunna i fyran. Och sen när man är på 

lågstadiet då känner man direkt så här att det är inte alls så mycket tid som man kanske hade 

för matte som jag hade trott. 

Lärare i studien anser att tiden för undervisning i ämnet matematik i år 3 inte räcker till för att 

genomföra och befästa de områden som lärare har tänkt sig. Förväntningarna som lärare hade i 

år 4 stämde inte överens med verkligheten i år 3. Lärare i undersökningen upplever att det blir 

ett bekymmer i år 4 när eleven inte kan det som lärare förväntar sig. Några lärare nämnde 

konkret vad som kan vara ett bekymmer och att det kan leda till negativa förväntningar kring 
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elever som kommer i år 4. En lärare i studien uttrycker att När du [läraren] börjar prata 

multiplikation då ska du [eleven] veta vad det är för nånting. Läraren förväntar sig att eleven 

ska kunna och förstå multiplikation och fortsätter genom att säga alltså jag // tycker att man ska 

använda rätt begrepp och inte lulla till det. Läraren påpekar att det kan bli missförstånd när 

eleven inte har tränat på att använda rätt begrepp i år 3, läraren förväntar sig att eleven ska förstå 

vad läraren pratar om i år 4. En annan lärare i studien uttrycker sin förväntan av att eleven ska 

kunna genomföra en uträckning genom att rita upp det som framkommer i den matematiska 

frågeställningen, och genom det få en tydlig bild av vad som efterfrågas. 

-Att få upp en elev i fyran där det inte finns i deras tankar att de ska rita en bild. Ja men rita, 

rita staketet. Ska det vara ett staket? Ja men om du ska sätta upp stolpar på det här staketet, 

lite så, då kanske jag kan tycka. 

Läraren påpekar att när eleven i år 3 skriver i boken och inte tränar på att formulera egna tankar 

skriftligt blir det en stor förändring i att utföra matematik i år 4. När förväntningarna är olika i 

de olika lärargrupperna kan det leda till att det uppstår konflikter mellan dem. En lärare i studien 

som arbetade både i år 3 och i år 4 samtidigt kände av detta. Läraren hävdar att: 

sedan de här konflikterna det vet jag, då när jag gick emellan, då på mellanstadiet om dom 

[elever i år 3] lär sig ju ingenting. Och på lågstadiet, dom [lågstadielärarna] kunde inte fatta, 

men lärare går ju efter läroplanen och gör så här. 

Lärare i år 4 i undersökningen anser att elever kommer från år 3 med för lite kunskap i ämnet 

matematik medan lärare i år 3 anser att de undervisar enligt den kursplan som gäller för dem 

och förstår inte varför det inte räcker till. Utifrån det lärare i studien uttrycker så har inte lärare 

i de olika stadierna insyn i varandras kursplaner och arbetssätt. Istället blir det negativa 

förväntningar som påverkar kollegiet, vilket i sin tur även påverkar elevers 

matematikutveckling. Inom skolledningen finns det en medvetenhet kring förväntningar hos de 

olika lärargrupperna. En rektor har valt att arbeta för att få en samsyn och skapa rimliga 

förväntningar. En lärare förklarar hur det är tänkt på den skolan: -Nu ska lärare börja ha såna 

här träffar över gränserna eller hur man ska säga Läraren uttrycker att kollegorna i år 1 – 6 

ska ha gemensamma ämnesträffar i matematik. Lärare påpekar hur det ska påverka samsynen 

vad lärare ska förvänta oss av varandra hur man arbetar, vad lärare gör för nånting så att 

lärare ska bli mer medvetna. Genom att skapa en insyn i varandras arbete förväntar sig 

ledningen att lärare ska bli mer medvetna om vad elever kan eller bör kunna. 
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5.3.2. Förhållningssätt hos olika parter 

Förhållningssättet hos elever, föräldrar och lärare påverkar elevens matematikutveckling på 

olika sätt.  

5.3.2.1. Elevens förhållningssätt 

Lärare i undersökningen påpekar på vilket sätt de upplever att elever förhåller sig till 

matematikämnet i år 3. En lärare uttrycker Jag tror att skolan fortfarande är väldigt rolig på 

lågstadiet. Läraren menar att eleven inte ser kraven ännu och att skolan är rolig. Det gör att 

elevens förhållningssätt till matematikämnet är positiv. En lärare i studien påpekar att dom 

[elever] är väldigt glada när dom kommer till fyran också // men jag kan märka att elever 

tappar intresset lite så. Läraren menar att det händer något med elevens förhållningssätt till 

matematikämnet under år 4 som gör att ämnet matematik inte är intressant på samma sätt som 

i år 3. En annan lärare i studien anser att det är skillnad på hur elever förhåller sig till 

matematikämnet idag mot för några år sedan.  

-Jag upplever att många elever tycker att det [ämnet matematik] är väldigt tråkigt, väldigt 

onödigt. Jämför jag elever för några år sedan så kan jag tycka att dom har lite mindre tålamod 

nu. Det är jobbigt att dom [lärarna] ställer krav på mig [mig är i det här fallet eleven]. 

Läraren menar att elever idag inte vill ha krav på sig och att de har mindre tålamod när 

uppgifterna är svåra att förstå. Eleven förhållningssätt gör att matematikämnet blir tråkig och 

svår. 

5.3.2.2. Föräldrars förhållningssätt 

Lärarna i undersökningen uttrycker att kraven i ämnet matematik ökar i år 4. De betonar att det 

beror på att omdömen i matematikämnet delas ut varje termin och i år 6 kommer eleven att få 

betyg. Under de individuella utvecklingssamtalen där man gör upp en plan för eleven (IUP-

samtal), kan föräldrar yttra sig på ett sådant sätt att eleven känner att den inte behöver anstränga 

sig för att nå kunskapskraven i matematik. Enligt lärare i undersökningen kan en förälder 

exempelvis uttrycka Jag var också dålig på matte vilket kan leda till att eleven tänker att pappa 

var lika dålig så jag behöver inte anstränga mig. Lärare menar att förälderns förhållningssätt 

kan påverka hur eleven förhåller sig till ämnet matematik. 

5.3.2.3. Lärares förhållningssätt i år 3 respektive år 4?  

Lärare i denna studie uttrycker att lärares sätt att förhålla sig kan påverka eleven i 

matematikundervisningen. En lärare påpekar att det finns mer omtanke på lågstadiet. Läraren 

uttrycker att Man kanske inte gör det på mellanstadiet. Det är väldigt fokus på ämnet mer. 

Lärare menar att i år 3 tar lärare hänsyn till annat kring eleven medan lärare i år 4 har större 
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fokus på matematikämnet, vilket innebär en förändring för eleven i hur lärare förhåller sig till 

dem i år 3 respektive år 4. 

En lärare i studien påpekar att lärare i år 3 och i år 4 har olika roller. En lärare som är mentor 

till en elev i år 4, lär inte känna eleven på samma vis som en klasslärare i år 3, eftersom mentorn 

inte träffar eleven på alla lektioner. Att det inte blir lika personligt mot elever tycker jag på 

mellanstadiet. Man är mer mot ämnet. Läraren i undersökningen fortsätter med att påpeka att 

lärare i år 4 träffar inte elever lika mycket som en [lärare i år 3], man har inte lika stor kunskap 

om kanske bakomliggande orsaker. Lärare i studien menar att lärares förhållningssätt påverkas 

både av att lärare är ämneslärare med fokus på matematikämnet men även av att lärare inte 

träffar eleven i andra ämnen. Läraren menar att detta kan leder till att lärare inte känner till vad 

som påverkar eleven.  Intervjupersonen säger också att det kan vara positivt när lärare får 

undervisa i de ämnen som lärare själva är intresserade av, Samtidigt som man blir mer 

spetsinriktad och kanske har fokus på det man är intresserad av kan göra det bättre sätt än om 

man kanske har fem sex olika ämnen. Läraren menar att lärares förhållningssätt med fokus på 

ämnet, kan leda till att lärare genomför undervisningen på ett bättre sätt. 

En annan lärare i studien beskriver hur hon förhåller sig till matematikämnet i början av år 4, 

för att överföra en positiv känsla för ämnet matematik till eleven. 

-Jag tror att min framtoning gör just att jag kan köpa elever. Och när man liksom rör sig lite i 

korridorerna. Nej men vad kul att lärare ska ha matte ihop, vad kul att just lärare ska träffas. 

Lite det här att man pratar om, det här är ett roligt ämne. 

Läraren menar att det egna förhållningssättet påverkar hur eleven upplever matematikämnet, 

eleven får en känsla av att det är roligt att gå till en matematiklektion. Eftersom lärares 

förhållningssätt påverkar eleven, kan det vara avgörande för hur eleven förhåller sig till ämnet 

matematik. En lärare påpekar att Man måste tycka om matte som lärare. Sedan är ju matte ett 

av de svåraste ämnena att undervisa i. Förbereda, rätta och planera. Själva utförandet är ju 

roligt. Läraren anser att det är viktigt att förhålla sig positiv till ämnet matematik eftersom det 

är mycket runt omkring som påverkar undervisningen. Nästa lärare i studien hävdar att När det 

gäller matten för min del så behöver mer en kick i rumpan en spark i rumpan mer än vad jag 

behöver i de andra ämnena. Men det är ju det egna intresset, faktiskt. Läraren menar att 

matematik inte är det ämne som är mest intressant för den honom. Läraren hävdar att 

förhållningssättet till ämnet matematik påverkar hur engagerad han blir i förberedelse och 

genomförande. Ytterligare en lärare i studien anser att det är viktigt att själv visa att det är roligt 
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med matte. Oh sen gäller det att se till att dom inte misslyckas för då blir ju matte tråkigt och 

dåligt o trist. Den här lärarens förhållningssätt handlar om att göra matematikämnet intressant 

och se till att elever lyckas med det de gör. 

Lärare i studien påpekar hur lärare bör förhålla sig när de tar emot elever i år 4. En lärare i år 3 

hävdar att lärarna i år 4 behöver möta elever på den nivå de är. Du kan inte möta elever på en 

årskurs 4 nivå. Dom har inte använt matematik över sommaren utan man får backa tillbaka för 

att inte tappa dem på vägen. Läraren anser att elever glömmer bort delar av 

matematikkunskaperna under sommaren när de inte har arbetat med matematikämnet. Det 

behöver lärarna i år 4 förhålla sig till och inleda arbetet på en lägre nivå för att möte elever där 

de är. En lärare i år 4 anser att i början av år 4 bör lärare ta det lugnt o låta många lyckas. 

Prata mycket matte. Jobba sakta inte va stressad av att det snart är höstlov och sen jul och att 

boken måste jobbas ut. För det hinner man ändå. Läraren anser att lärare i år 4 bör förhålla sig 

lugna och försöka hitta elevens kunskapsnivå i matematikämnet så att eleven lyckas. Lärare i 

skolan får förhålla sig till att tiden för matematikämnet är begränsad och planera upp ämnet. 

Alla delar inom matematikämnet kan tas upp i undervisningen under de kommande terminerna. 

En annan lärare i undersökningen har synpunkter på hur lärarutbildningen påverkar lärare. När 

en lärare är utbildad i år 4 – 9 kan det hända att lärare inte vet hur undervisningen ser ut i år 3. 

Det kan påverka lärares förhållningssätt i år 4 enligt denna lärare: 

-Och sen så tänker jag att en brist kan va att det kommer fyr nio lärare som kanske inte är 

insatta i de här, och inte så intresserade av de, o inte har undervisat yngre barn, oh de kan ju 

skapa en försämring egentligen...i årskurs fyra. 

Läraren menar att en del lärare förutom att de inte är insatta i hur matematikundervisningen i år 

3 bedrivs, inte heller är intresserade av att ta reda på det. Vilket kan leda till att det uppstår ett 

glapp i matematikundervisningen för elever när de byter matematiklärare i övergången mellan 

år 3 och år 4 i grundskolan.  

5.3.4. Läroplanens betydelse. 

Under den här rubriken redovisar jag hur lärare i den här studien upplever att läroplanen är 

uppbyggd och att det kan påverka hur lärare agerar i de olika årskurserna.  

En lärare i denna studie hävdar att Läroplanen är vid och att det är upp till lärare att tolka det 

matematiska innehållet som elever ska lära sig. Man [lärare] tittar ju i läroplanen och ser. Den 

är ju också ganska vid, alltså det går ju att tolka där väldigt. Läraren menar att detta leder till 
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att lärare tolkar det matematiska innehållet olika. En annan lärare i denna studie hävdar att lärare 

i år 4 inte är insatta i kunskapskraven för år 3, men att det kan bero på att det inte finns tid till 

det. Jag tror inte många är insatta i läroplanen heller för vad man ska kunna i trean. // men det 

förstår jag också, man har ju nog med sitt. Läraren menar att insyn i varandras läroplan skulle 

underlätta övergången när det gäller ämnet matematik. Ytterligare en lärare i studien nämner 

att även om lärare är insatt i de olika kursplanerna och kunskapskraven så är det svårt att 

överbygga steget mellan år 3 och år 4. Läraren påpekar först och främst är det mycket stort 

glapp mellan treans kursplan och kunskapskraven i matematik jämfört med fyran, femman och 

sexan. Kraven är ju betydligt högre på mellanstadiet. En annan lärare i studien anser att 

skillnaden i hur kursplanerna ser ut påverkar eleven negativt eftersom det ställs högre krav i år 

4. En elev som uppfyller kunskapskraven i ämnet matematik i år 3 kanske inte når 

kunskapskraven i år 4. man [eleven själv] upplevs som duktig man klarar av treans kurs i 

matematik och så kommer man upp till fyran och så är kraven så mycket högre så att man 

kanske blir underkänd i det ämnet. Det kan ge negativ påverkan på elevens prestation i ämnet 

matematik. Nästa lärare i den här studien tänker ett steg längre kring hur kunskapskraven kan 

påverka eleven när det ställs högre krav och det ska leda till betyg i ämnet matematik: Det 

kanske inte är så lika, jag tänker på betyg och sånt, den [eleven] kanske blir mer medvetna och 

så i fyran också. Lärare menar att det kanske inte bara är förändringen i kursplanen som 

påverkar eleven, utan även medvetenheten om att eleven kommer att få betyg om några år. 

Eftersom lärare i år 4 inte alltid är insatta i kursplaner och kunskapskrav för år 3, anser de ofta 

att elever som kommer i år 4 har för lite kunskap i matematik. då på mellanstadiet o dom lär 

sig ju ingenting. Men lärare som undervisar i år 3 anser att de följer kursplanerna och att elever 

borde ha med sig det som krävs. Och på lågstadiet, dom [undervisande lärare i år 3] kunde 

inte fatta: men vi går ju efter läroplanen och gör så här. Läraren menar att lärare i år 3 arbetar 

efter läroplanen, men ändå anser lärare i år 4 att eleven inte kan det som lärare i år 4 anser att 

eleven borde kunna när den börjar år 4. 

5.3.5. Tid påverkar undervisningen. 

Under den här rubriken tar jag upp hur lärare i den här studien anser att tid påverkar 

undervisningen i ämnet matematik. Den tid som finns i timplanen påverkar vad lärare hinner 

med i sin undervisning. Ämnet matematik består av många olika områden som alla elever, från 

år 1 till år 9, ska hinna gå igenom. En lärare säger Det är så svårt med matten, man måste ju 

ändå hinna med dom här olika områdena och alla saker där. Varje lärare i den här studien 

hanterar matematikundervisningen olika. Några anser att det är viktigt att hinna med varje 
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moment, medan andra anser att det viktiga är att eleven befäster några moment. En lärare 

uttrycker att det är viktigt att de olika delarna inom ett matematikområde blir befästa och då 

hinner inte eleven bli bekant med varje matematikområde. …måste gå igenom allt det här så 

att det verkligen sitter. Så att vi inte stressar igenom allting. Då kanske det blir moment som 

man inte hinner. 

En annan lärare i studien hävdar att det blir en överraskning i år 3 när tiden för matematik börjar 

ta slut och vissa delar inom ämnet inte har blivit behandlade. Mens dom kanske i lågstadiet, där 

jag är nu, ja men det här kommer vi inte att hinna! Men hann vi inte med det här! Läraren 

menar att det uppstår en frustration när tiden inte räcker till.  

En lärare i studien gör ett antagande om att det blir mer undervisningstid i matematik i år 4 och 

att det påverkar eleven. Läraren anser att i år 3 används tid från matematiklektionen till att sitta 

i ring och diskutera vad som hänt på rasten och att läraren behöver lösa konflikter som uppstår 

mellan de yngre barnen. Läraren påpekar Så man förstår ju att sen när man kommer i fyran. 

Trean är jag inte riktigt säker på hur många minuter det är, det är väl lite mer minuter än det 

är i tvåan, men det är inte mycket mer. Lärare menar att det blir skillnad för elever när de får 

mer tid för matematik när de börjar i år 4. Lärare uttrycker att elever kanske inte orkar med att 

arbetat längre stunder. 

En lärare i studien diskuterar kring hur övergången mellan år 3 och år 4 skulle kunna göras på 

ett bättre sätt. Läraren påpekar att det vore bra om lärare som ska ta emot elever från det lägre 

stadiet besöker eleverna i den avlämnande klassen. Läraren uttrycker Och dom som ska ta fyror 

och sjuor dom är ju oftast upptagna med betygsättning i sexan och nian, det är det som är ett 

problem. Läraren kommer fram till att organisationen ställer till problem eftersom de lärare som 

ska ta emot elever i år 4 har nationella prov på våren i år 6 och ska sätta betyg på de elever som 

de sedan lämnar över till år 7.  Då finns det inte tid för besök hos år 3 som skulle kunna hjälpa 

till att överbygga förändringen i övergången mellan år 3 och år 4.  Man skulle kunna göra besök 

redan då [på hösten innan]. Läraren fortsätter diskutera när det skulle kunna gå att genomföra 

besök. Läraren kommer fram till att det går för lång tid mellan besöket i år 3 och skolstarten i 

år 4. 

5.4. Påverkas elevers matematikkunskaper av elevens koncentration, motivation och 

intresse? 

Det visade sig att de lärare som jag intervjuat inte ansåg att matematikkunskaperna påverkades 

av elevers koncentrationssvårigheter. Det varierade hur lärare hanterade elever med 
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koncentrationssvårigheter och varje elev hanterade matematikundervisningen olika. Det fanns 

inte något tydligt tecken på att just koncentrationen var det som påverkade 

matematikkunskaperna i år 4. Lärare ansåg att elevers intresse för matematik minskade i år 4, 

men de ansåg samtidigt att intresset för själva skolgången minskade under år 4 så att detta skulle 

vara något som endast gällde ämnet matematik fanns det inget tecken på. Motivationen 

påverkades inte heller av övergången till år 4. Lärare beskrev att de behövde anstränga sig för 

att motivera elever för att få dem intresserade av matematikämnet men det gällde i år 3 också. 

Lärare förklarade att det bland annat kunde bero på att elever kunde ha mer kunskap i ämnet 

matematik än sina kamrater och att det var svårt för lärare att hantera det i klassrummet. Det 

gjorde att den mer begåvade eleven fick arbeta med egna uppgifter i boken och de blev inte 

inspirerade av det.   

6. Diskussion  

Under rubriken diskussion har jag valt att lägga resultatdiskussionen, studiens tillförlitlighet 

och bidrag, därefter kommer förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som gör att elever kan upplevas ha 

svårigheter med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3. Jag utgick ifrån följande 

frågeställningar: 

• På vilket sätt arbetar lärare med ämnet matematik i år 3? 

• På vilket sätt arbetar lärare med ämnet matematik i år 4? 

• Vad har lärare för erfarenhet av övergången mellan år 3 och år 4 i ämnet 

matematik och vad anser de är anledningen till att svårigheter uppstår i ämnet i år 

4? 

I analysen av resultatet visar det sig att det är förändringen som sker i arbetet med 

matematikämnet i år 3 till år 4, som kan vara den påverkande faktorn som leder till att elever 

har svårt att följa undervisningen i den nya klassen. Jag diskuterar förändringen under 

rubrikerna undervisningsmodellens påverkan på eleven samt elevens förståelse för 

matematikämnet påverkas av förväntningar, förhållningssätt, läroplanen och den tid lärare har 

tillgång till. 
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6.1.1. Undervisningsmodellens påverkan på eleven 

När lärare i den här studien uttrycker hur undervisningen i ämnet matematik genomförs i år 3 

respektive år 4 framträder förändringen som sker mellan årskurserna. I år 3 har eleven endast 

en lärare att förhålla sig till. I år 4 kan eleven träffa flera olika ämneslärare under en skoldag 

vilket ställer krav på att eleven kan anpassa sig till olika undervisningsmodeller. När eleven 

byter lärare i övergången mellan år 3 och år 4, byter eleven även undervisningsmodell och det 

kan ta tid för eleven att lära sig förstå den nya lärarens sätt att undervisa. Det styrks av Partanen 

(2007) samt Ernest (1991) som påverkar att eleven påverkas av den undervisningsmodell 

läraren använder. 

Eftersom klasslärare i år 3 tillbringar hela skoldagen tillsammans med eleverna i klassen känner 

klasslärare till varje elevs kunskapsförmåga inom matematikämnet. Klassläraren har därför 

möjlighet att utmana elevens matematikkunskaper så att eleven tar ett steg vidare i sin 

utveckling. Enligt Partanen (2007) och Vygotskij (1978) innebär det att lärare har möjlighet att 

utmana eleven inom den proximala utvecklingszonen. När lärare arbetar på det sättet känner 

sig eleven motiverad och matematik blir meningsfull (Partanen, 2007och Vygotskij, 1978). 

Förändringen som sker i år 4, då eleven får ämneslärare i matematik, kan leda till att läraren är 

mer insatt i ämnet matematik. Vilket gagnar elevens matematikutveckling. Konsekvensen som 

kan blir är att ämnesläraren i år 4 inte lär känna eleven lika väl som klassläraren i år 3 och då 

kan det vara svårt för läraren att känna till elevens utvecklingsområde. Det kan också leda till 

att en elevs svårigheter inte blir kända av matematikläraren.  

Det framkommer att arbetsmaterial och olika plockmaterial används för att eleven ska få 

förståelse för det område som behandlas på matematiklektionen i år 3. I år 4 tar matematikboken 

stor plats i undervisningen och plockmaterialet är inte längre en självklar del av undervisningen. 

Förändringen i hur det praktiska materialet hanteras kan leda till att elever som ännu inte 

utvecklat förmågan att räkna utan plockmaterial får svårt att följa undervisningen. Dessa tankar 

stärks av Geary (2013), Hudson och Miller (2006), Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) 

som påpekar att matematikämnet är kumulativt och varje matematisk förmåga behöver vara 

befäst för att nästa del ska kunna byggas på. Konsekvensen kan bli att eleven upplevs ha 

svårigheter med matematikämnet när det istället handlar om att alla delar inte är befästa ännu. 

Boken i år 4 består av mer text och färre färggranna bilder. Eleven ska lära sig skriva sina 

anteckningar i ett skrivhäfte och använda sig av linjal. Förändringen gör att eleven i början av 

år 4 behöver träna på dessa olika delar vilket tar tid ifrån matematikundervisningen. 

Konsekvensen blir att eleven får ta ansvar för flera saker och följa nya instruktioner för att 



38 
 

lyckas flytta informationen i huvudboken till räknehäftet. När arbetsminnet blir upptaget av att 

genomföra procedurerna för att genomföra matematiken, kan den matematiska kunskapen bli 

blockerad. Eleven behöver tillgång till arbetsminnet för att hämta upp de befästa kunskaperna 

ur långtidsminnet för att genomföra beräkningarna. 

Konsekvensen av förändringen av arbetssätt, arbetsmaterial och bok kan bli att eleven får ägna 

tid åt själva utförandet istället för inlärningen av ämnet matematik. Det kan utveckla en 

osäkerhet hos eleven när eleven ska använda sina matematikkunskaper. I och med att lärare i år 

4 har mer fokus på det som ska läras ut och hur det ska läras ut kan de elever som inte har 

kommit så långt i sin utveckling ha svårt att förstå den matematik som lärs ut. Här kan 

undervisningen ske utanför den proximala utvecklingszonen vilket gör att lärare upplever att 

eleven har svårigheter i matematik.    

6.1.1.1 Yttre påverkan på eleven i år 3 och år 4 

I år 3 befinner sig eleven i en känd miljö eftersom eleven tillbringat de första skolåren där. Det 

leder till att eleven vet vad som förväntas av den och eleven kan uppleva både yttre och inre 

struktur. Enligt Partanen (2007) innebär det att eleven kan hålla fokus på sitt arbete och behöver 

inte använda sin energi till att förstå det som händer runt omkring.  

Eftersom miljön, lärare och i vissa fall även kamraterna är nya för eleven i år 4, så blir både den 

yttre och den inre strukturen till att börja med otydlig för eleven. Detta kan enligt Melby-Lervåg 

och Hulme, C. (2012) leda till att arbetsminnet påverkas av allt det nya och blir upptaget med 

att fundera över vad som förväntas av eleven. Det kan vara en av anledningarna till att eleven i 

år 4 upplever att den inte har fått undervisning inom olika områden av matematikämnet. Om 

det tar för lång tid för eleven att anpassa sig till det nya kan eleven missa delar av 

undervisningen, vilket leder till att den blir osäker på sin matematiska kunskap. Detta 

sammanvägt med att undervisningen blir mer abstrakt i år 4 kan, enligt Almqvist, Malmqvist 

och Nilholm (2015) leda till att eleven får ångest inför ämnet matematik.  

6.1.2. Elevens förståelse av matematikämnet påverkas av förväntningar, 

förhållningssätt, läroplanen och den tid lärare har tillgång till. 

De lärare jag har intervjuat uttryckte på olika sätt att det är fler olika faktorer som påverkar 

elevens matematikkunskaper i övergången mellan år 3 och år 4.  
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6.1.2.1 Elevens syn på matematik påverkas av förväntningar från lärare, föräldrar och 

eleven själv. 

I analysen av resultatet framkommer att lärares förväntningar på elever påverkas av hur 

kursplanen är utformad. Flera lärare tar upp att elever som kommer till år 4 inte har med sig 

den kunskap som lärare förväntar sig. Konsekvensen kan bli att undervisningen hamnar utanför 

den proximala utvecklingszonen så att eleven upplevs ha svårigheter som den egentligen inte 

har.  

I undersökningen framkommer att föräldrars förväntningar ökar när eleven börjar i år 4, utifrån 

kunskapskrav som eleven ska nå och att eleven får betyg i år 6. Det skapar krav på eleven att 

prestera i ämnet matematik. Samtidigt framkommer att föräldrar yttrar att de inte heller 

presterade på en bra nivå i ämnet matematik, även det kan påverka barnet i 

undervisningssituationen. Enligt Parsons, Adler och Kaczal (1982) så har föräldrars 

förväntningar på sina barn större påverkan på elevens prestationer än de tidigare prestationerna 

som eleven har visat. Konsekvensen av föräldrarnas förväntningar blir att de påverka hur eleven 

arbetar med matematikämnet.  

Wentzel och Wigfield (2009) menar att elevens förväntningar på sig själv uppkommer ur 

elevens tidigare prestationer. Eftersom eleven inte presterar på den nivå som läraren i år 3 ansåg 

stämmer inte bilden av att vara en duktig elev längre. Konsekvensen kan bli att eleven hamna i 

en inre konflikt och att självförtroendet i utförandet av matematikämnet påverkas negativt.  

6.1.2.2 Förhållningssättet hos lärare och eleven påverkar elevens matematikkunskaper.  

Det framkommer att lärare har olika förhållningssätt både inom de olika årskurserna och mellan 

de olika stadierna. Enligt Ernest (1991), Partanen (2007) och Engvall (2013) kopplas lärares 

förhållningssätt till olika undervisningsmodeller och varje lärares undervisningsmodell ger 

eleven olika kunskaper. Att lärare förhåller sig olika kan ge konsekvenser när en elev går över 

från år 3 till år 4 genom att eleven får möta en ny lärare med ett annorlunda förhållningssätt. 

Konsekvensen kan bli att elevens mottaglighet för matematikämnet påverkas, eftersom eleven 

måste lära sig att förstå den nya lärares sätt att förhålla sig till matematikämnet. Lärare har även 

olika stort engagemang för ämnet matematik. Samuelsson (2005) menar att en lärares förståelse 

för eleven och vilket tålamod lärare visar, påverkar elevens förmåga inom matematikämnet 

(Samuelsson, 2005, Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, 2000).  
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6.1.2.3  Läroplanens utformning ger konsekvenser. 

Eftersom kunskapskraven för matematik i år 1 - 3 och år 4 - 6 (Lgr11, 2016) inte är kopplade 

till varandra blir ett glapp i övergången mellan år 3 och år 4. Lärare är insatta i sin del av 

läroplanen och de kunskapskrav som finns där men inte i det andra stadiets läroplan. Det leder 

till att undervisningen i matematikämnet inte tar vid där lärare i år 3 avslutade. Enligt Hudson 

och Miller (2006) kan ett sådant glapp leda till att de olika förmågorna inom matematikämnet 

inte byggs på varandra. Det kan i sin tur leda till att eleven inte klarar av de olika matematiska 

beräkningarna.  

Lärare i studien anser att kunskapskraven är vida och svåra att greppa. I 4 - 6 finns inga mål för 

år 4 utan kraven som ställs är för år 6. Dessutom får lärare själv bestämma hur långt eleven ska 

nå i de olika delarna inom de matematiska områdena i det centrala innehållet (Lgr11, 2016, sid 

68). Eftersom målen för år 4 är så otydligt utskrivet är det upp till varje lärare att avgöra vad en 

elev i år 4 ska kunna. Konsekvensen kan bli att läraren använder läroboken i sin undervisning 

för att vara säker på att elever får med sig alla delar som krävs för betyget i år 6. Förändringen 

i hur läroplanen och de olika kunskapskraven ser ut kan leda till att eleven inte känner igen sig 

och blir osäker på sina matematikkunskaper. 

I studien framkommer att lärare i år 3 hanterat det centrala innehållet i läroplanen på olika sätt. 

En del lärare strävar efter att varje elev har insyn i alla delar och en del lärare strävar efter att 

varje elev befäster olika förmågor. Eftersom klasserna blandas mellan år 3 och år 4 blandas 

dessa elever och konsekvensen blir att varje elev har olika förutsättningar att lära in de nya som 

lärs ut inom matematikämnet i år 4. 

6.1.2.4 Brist på tid kan påverka matematikkunskaperna hos eleven. 

Inom ämnet matematik finns det många olika moment som ska tas upp för att eleven ska nå 

kunskapskraven. Lärare i år 3 och i år 4 tar upp att det är brist på undervisningstid inom 

matematikämnet. Konsekvensen blir att lärare hanterar de olika kunskapskraven olika. 

En lärare i år 3 påpekar att det är mindre undervisningstid i ämnet matematik än i år 4. Men 

enligt timplanen för skolorna inom denna kommun ska en elev i år 3 ha 142 minuter 

undervisning i matematikämnet under en vecka och en elev i år 4 ska ha 120 minuter 

undervisning i matematikämnet under en vecka. Det visar att en elev i år 3 har 22 minuter mer 

tid för studier i matematikämnet varje vecka. Att lärare upplever att det är mindre 

undervisningstid kan bero på att lärare använder matematikens lektionstid till att diskutera det 

sociala samspelet i år 3. En annan lärare uttrycker att det blir mer tid för matematik i år 4 och 
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att det kan ge konsekvenser för eleven eftersom den inte är van vid längre lektionspass. Flera 

lärare i studien anser att tidsbristen i år 3 ger konsekvenser för vad eleven har med sig till år 4. 

En lärare hävdar att det inte finns tid för att befästa alla matematiska delar om alla kunskapskrav 

ska behandlas. En annan lärare i studien anser att elever behöver befästa de olika momenten 

inom ämnet matematik och då hinner inte läraren gå igenom alla delar som finns i kursplanen. 

Lärare i den här studien som undervisar i år 3 anser att tid som borde användas till undervisning 

i ämnet matematik går till socialträning och diskussioner i elevgruppen. Genom att diskutera 

rasterna kan lärare hjälpa eleven att släppa det som hänt på rasten vilket gör att eleven kan 

fokusera på att genomföra matematik under den tid som är kvar av lektionen. När lärare väljer 

att inte diskutera konflikter kan de leda till att eleven inte klarar av att fokusera på 

undervisningen i matematikämnet. Den tanken stärks av Melby-Lervåg och Hulme (2012) som 

anser att händelser runt omkring tar kraft från arbetsminnet så att eleven tappar förmågan att 

pendla mellan långtidsminnet och arbetsminnet.   

Flera lärare tog upp att det var ämneslärare som undervisade i ämnet matematik i år 4. 

Ämneslärare har en viss bestämd tid för undervisningen i matematik och har ofta en lektion 

strax efter med andra elever. Det kan leda till att elever inte får den tid de behöver för att påbörja, 

genomföra och avsluta det arbete som lärare planerat att de ska hinna. Partanen (2007) anser att 

det är viktigt med den strukturen annars kan eleven sakna sammabandet i matematik och få en 

känsla av att matematikämnet är meningslös.  

6.1.3 Reflektioner kring studiens resultat. 

Enligt de intervjuade personerna i denna studie så kan den första tiden i den nya verksamheten 

i år 4 påverka elevens mottaglighet för matematik på många olika sätt. Enligt studien av 

Bergsten, Jablonka, Ashjari (2015) påverka övergångarna elever genom att det ställs högre kvar 

på eleven både när det gäller vad eleven ska hinna och hur matematik ser ut och undervisas. 

Dessa tankar stämmer väl överens med de förändringar som lärarna uttrycker kring övergången 

mellan år 3 och år 4. Utifrån att det krävs en kumulativ uppbyggnad av de kunskapsområden 

som Hudson & Millers (2006) tar upp, så finns det fler orsaker till att elever kan få svårt i år 4. 

Om en elev har brister i den konceptuella förståelsen eller den deklarativa kunskapen så bildas 

det luckor i eleven kunskap. När den nya läraren börjar sin undervisning utifrån att elever borde 

ha med sig vissa kunskaper till år 4 kan eleven får svårt att binda samman den nya 

undervisningen med sin egen kunskap. Detta styrks även av det Partanen (2007) som anser att 

vardagskunskapen kan göra att elever som upplevs ligga på samma nivå i matematik, ändå 

uppfattar det nya som ska läras in på olika sätt. När det samtidigt kan skilja upp till 5 år i mognad 
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mellan elever som går i samma klass, så är även spridningen hos elever stor (Engström, 2015). 

Geary (2013) anser att mognad och intelligens följs åt. Utifrån den forskningen kan det betyda 

att en del elever inte har utvecklat det abstrakta tänkande som matematik i år 4 ställer krav på. 

Det kan leda till att dessa elever har svårt att följa med i matematikundervisningen. Alla dessa 

delar kan göra att det tar lång tid för en lärare att hitta den nya elevens proximala 

utvecklingszon. Vilket är en viktig utgångspunkt i inlärningen enligt Partanen (2007) och 

Vygoskij (1978). Engström (2015) menar att det finns ett samband mellan de tidiga 

kunskaperna hos eleven och de förmågor som eleven visar senare i skolan. Det kan leda till att 

elever som har med sig de konceptuella och de deklarativa kunskaperna får förståelse för den 

nya matematik fortare än de elever som har brister i dessa kunskaper. Wyndhamn, Riesbeck, & 

Schoultz (2000) menar att lärares undervisning och engagemang är en stark faktor för hur en 

elev tar emot matematikundervisningen. Undersökningen visar att lärare har olika engagemang 

för matematikämnet och att det påverkar hur de förbereder och genomför undervisningen. 

6.2. Studien tillförlitlighet och bidrag. 

Den här studien bygger på intervjuer av 7 grundskollärares erfarenheter. Det innebär att 

studien inte kan anses representera alla lärare som undervisar i matematik i Sverige utan 

endast de lärare som deltagit i undersökningen. Trost (2010) påpekar att en liten studie är en 

miniatyr av en population. För att den ska kunna anses som rimlig krävs att urvalet är 

heterogent med inslag av personer som är avvikande så att det finns ett varierat inslag av 

intervjupersoner (Trost, 2010). Jag har valt ut de lärare som deltar i studien vilket gör att jag 

inte kan säga att jag har ett heterogent urval av deltagare. 

Föra att kunna säga att en studie är tillförlitlig ska alla intervjuer ha genomförts på exakt 

samma vis (Trost 2010). Det har inte skett i denna studie. Intervjuerna har genomförts på 

olika platser, både i skolor och i några personers hem, vilket gör att de olika intervjuade 

personerna kan ha känt olika påverkan av sin omgivning. Frågorna som jag har ställt har 

skiftat utifrån de intervjuades svar. Vilket gör att de olika intervjuerna har olika innehåll. Jag 

har registrerat svaren på tre olika sätt, enbart skriftligt, enbart via inspelning och både 

skriftligt och inspelning samtidigt. Jag kan ha påverkats i hur jag har tagit emot informationen 

från de intervjuade beroende på hur väl jag känner personerna jag har intervjuat. 

Syftet med studien var att undersöka vad det är som gör att elever kan upplevas ha svårigheter 

med ämnet matematik i år 4 när de inte visade det i år 3. Jag upplever att jag har fått svar på 

frågan. Förändringen i många olika parametrar i en övergång från år 3 till år 4 i grundskolan 

gör att många elever påverkas i hur de visar sina matematikkunskaper. Det visade sig att det 
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redan fanns studier som visade på det (skolverket 2014, m.fl.) men den här studien tittar på 

elevens kunskap i ämnet matematik specifikt. Jag anser att resultatet är användbart för mig 

som speciallärare i ämnet matematik. 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Min frågeställning var ” vad det är som gör att elever kan få svårt med matematik i år 4 när de 

inte hade det i år 3”. Jag anser att jag har fått svar på min fråga och fenomenet kommer sig av 

de förändringar som sker kring hela elevens skolgång. Hur ska jag kunna använda detta resultat 

i min roll som speciallärare? I examensförordningen SFS 2011:186 (Bilaga 5) står det att en 

speciallärare ska ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Det gör att insikten kring övergångar hjälper 

speciallärare att föra diskussioner med ledningen på de avlämnande och på de mottagande 

skolorna. Speciallärare kan framföra argument i elevhälsoteamet och skapa en insikt hos lärare 

som arbetar med elever i år 3 och lärare som arbetar med elever i år 4.   

Många av de svårigheter som lärare upplever med övergången diskuteras i Skolverkets 

stödmaterial (2014). Enligt Hultman (2015) har lärare svårt att ta till sig forskning som delges. 

Informationen hanteras och anpassas till kontexten, men det händer att den förvanskas och får 

en annan mening än vad som var tänkt. Hultman (2015) skriver också att det ofta förekommer 

utveckling inom skolan men att den är osynlig för de flesta (Hultman 2015). Det finns 

handlingsplaner kring övergångar både på kommunal nivå och på de olika skolenheterna men 

genomförandet hanteras oftast av ledningen på skolan tillsammans med elevhälsoteamet. Det 

gör att materialet blir osynligt för de lärare som arbetar ute i verksamheten. Många av de förslag 

till förändring eller utveckling som lärare gav i intervjuerna [detta är inte redovisat i denna text 

eftersom det inte passade i min kärnkategori] finns redan i Skolverkets stödmaterial (2014). 

Vilket är sorgligt eftersom arbetet kring övergångar inte genomförs på en sådan nivå att lärare 

känner sig delaktiga och får en förståelse för processen. Utifrån dessa tankar kommer en 

forskningsfråga fram som handlar om ”hur man gör stödmaterial och strukturer synliga för 

lärare”? Har lärare egna tankar kring hur de själva blir mer mottagliga för den information som 

finns? 
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Intervjuguide för examinationsarbetet 

 

Kön: 

Ålder: 

Antal år som lärare i respektive årskurs: 

 

• Hur många år undervisade du om matematik i år 3 respektive år 4? 

• På vilket sätt arbetade du? – med bok, utan bok, hur då i så fall? 

• Använde du praktiskt / konkret material? 

• Hur upplevde du elevers intresse för matematik? 

• Såg du någon skillnad i intresse hos en elev med koncentrationssvårigheter? 

• Minns du om någon / några elever upplevde omotiverade till att arbeta med 

matematik? 

• Hur motiverar du elever att räkna? 

• Ser du om det är någon speciell egenskap hos en elev som har svårt för 

matematik i år 4? 

• Minns du om du hade elever som hade svårt att räkna med addition, 

subtraktion eller multiplikation? 

• Är det något du minns särskilt väl kring matematik i år 3 resp. år 4. 

• Vad upplever du är skillnad med matematik från år 3 till år 4? 
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Missivbrev   Norrköping 2017-02-27 

Hej! 

Jag heter Lotta Palm och läser sista terminen på Speciallärarutbildningen i Linköping med 

inriktning mot matematik. Under denna termin ska lärare skriva vårt Examensarbete och jag 

har valt att skriva om övergången mellan år 3 och år 4. Vad är det som händer i övergången när 

lärarna i år 4 upplever att det är flera elever som har svårigheter med matematik men lärarna i 

år 3 har inte upplevt det så. För att ta reda på mer kring detta och få en möjlighet att arbeta 

förebyggande som speciallärare önskar jag genomföra intervjuer med lärare som har arbetat 

med matematik i både år 3 och år 4. Min tanke är inte att du som lärare har följt en klass från 

år 3 till år 4 utan att du under en period har arbetat med elever på lågstadiet och en period med 

elever på mellanstadiet i ämnet matematik. 

Allas tankar är värdefulla och du behöver inte förbereda dig på något sätt utan bara ge mig en 

halvtimme av din tid. Det gör ingenting om det var flera år sedan du bytte stadie, jag guidar dig 

med frågor så att du får hjälp att minnas. Min önskan är att få träffa dig när elever har gått hem 

och att lärare har ett enskilt rum att sitta i, så att lärare inte blir störda. Jag kommer att anteckna 

det lärare säger och använda delar av det i mitt arbete. Varken du eller skolan kommer att 

nämnas vid namn. Om du är intresserad så får du gärna ta del av mitt arbete när det är klart. 

Eftersom detta är frivilligt så kan du tacka ja nu och ångra dig senare. Intervjun önskar jag göra 

inom en månad från dagens datum.  

Maila mig på anncharlotte.palm@norrkoping.se och ge mig några förslag på tider du kan, jag 

kommer till din skola så du behöver inte ge dig iväg. 

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig med detta, med vänlig hälsning 

Lotta Palm 

0735205277 
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SFS 2011:186 

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 

YRKESEXAMINA 

Speciallärarexamen 

Omfattning 

Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten har 

fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Vidare ställs det krav på avlagd 

grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen 

eller motsvarande äldre examen. 

Speciallärarexamen ges med specialiseringar mot 

– språk-, skriv- och läsutveckling, 

– matematikutveckling, 

– dövhet eller hörselskada, 

– synskada, 

– grav språkstörning, och 

– utvecklingsstörning. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare 

avlagda examen omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet 

språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, 

krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande 

kunskaper. 

För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda 

examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet 

matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i 

stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. 

Mål 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 

– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt 

perspektiv, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 

och stimulans av denna, 

– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på vilken 

specialisering som valts, fördjupad kunskap om 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

2. barns och elevers matematikutveckling, 

3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga 

kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 

4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i 

relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 

5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga 

kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller 

6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga 

kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten 
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– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn 

och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

2. barns och elevers matematikutveckling, 

3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller 

hörselskada, 

4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada, 

5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, 

eller 

6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning, 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där 

barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller 

skoldagen, 

och 

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling 

ska också studenten 

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa modeller för att bedöma 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer 

och yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete)  

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Övrigt 

I examensbeviset ska det anges för vilken eller vilka verksamheter utbildningen 

är avsedd. Där ska också utbildningens specialisering anges. För 

speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

 

 


