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Sammanfattning 

Abstract 

Elever med låga prestationer i matematik är en av svensk skolas stora utmaningar. Forskningen 

är inte entydig om begrepp och definitioner gällande matematiksvårigheter. Samstämmighet 

finns dock gällande att olika villkor kommer att påverka elevers matematikutveckling antingen 

på ett gynnsamt eller missgynnande sätt. Syftet med denna studie är att undersöka verksamma 

matematiklärares uppfattningar om elevers matematiksvårigheter och lärarnas 

orsaksförklaringar. Syftet är också att identifiera skillnader i uppfattningar beroende på om 

lärare arbetar med yngre eller äldre elever. Metoden i denna kvalitativa studie är 

fokusgruppsintervjuer. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv.  

Empirin analyseras genom en tematisk analys. I analysen identifieras följande teman; talet om 

matematiksvårigheter, svårigheter finns i alla ämnen, förståelse är målet, vikten av en stabil 

grund, matte är svårt, det förändrade samhället, vikten av att tala matte, matteboken som 

hinder, gruppens negativa processer, vikten av att konkretisera, lärarens viktiga funktion, 

stödinsatser för lärande, andra svårigheter ligger bakom, olika fallenhet, stödjande föräldrar, 

lust att lära matematik samt eleven har låsningar. Slutligen redovisas de skillnader som 

återfunnits i empirin.  

Studiens slutsatser är att lärarna använder begreppet matematiksvårigheter oavsett 

svårighetsgrad eller hur dessa visar sig. Begrepp saknas för att uttrycka skillnader i 

svårigheterna. Lärarna uppfattar att matematiksvårigheter oftast förekommer tillsammans med 

svårigheter i andra ämnen. Denna studie visar att lärarna har ett relationellt perspektiv på 

matematiksvårigheter. De ser matematiksvårigheterna som ett komplext fenomen där faktorer 

som påverkar matematikutvecklingen återfinns på många olika plan.  
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1. INLEDNING

Matematik spelar en viktig roll i samhället. Efter ämnet svenska är matematik det ämne som är 

störst i svensk skola (Engström, 2015). Matematik är det enda ämnet som finns på schemat i 

världens alla skolor (Sjöberg, 2006). Enligt Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) ska 

kunskaper i matematik ge individen förutsättningar att fatta välgrundade beslut och att vara 

delaktig i samhällets beslutsprocesser. Rittle-Johnson, Fyfe, Hofer, och Farran (2016) anser att 

kunskaper i matematik har en avgörande betydelse för akademisk och ekonomisk framgång i 

livet.  

Elever med låga prestationerna i matematik är en av svensk skolas stora utmaningar. Det 

handlar inte enbart om hur effektiv undervisningen är utan också om att skapa en rättvis skola 

där undervisningen passar alla elever och även de som lär långsamt (Engström, 2015).  

Forskare har visat att olika villkor kommer att påverka elevers matematikutveckling antingen 

på ett gynnsamt eller missgynnande sätt. Lewis (2014) anser att genom att ha en helhetsbild av 

individen kan man ringa in vad svårigheterna beror på.  

Forskningen är inte samstämmig om begrepp och definitioner gällande matematiksvårigheter. 

Detta skapar svårigheter eftersom det är oklart om det är samma fenomen som studeras (Lewis 

& Fisher, 2016). Det är därför svårt att säga hur många elever i svensk skola som har svårigheter 

inom matematikämnet.  

Eftersom oklarhet kring begreppen och gränsvärden råder väljer jag att i denna studie göra 

följande definition: Jag kommer att använda begreppet specifika matematiksvårigheter då det 

gäller stora svårigheter inom endast ämnet matematik. Allmänna matematiksvårigheter 

kommer att användas då det handlar om svaga prestationer i allmänhet som en del av den 

normala variationen. Jag använder begreppet matematiksvårigheter när jag syftar på både 

allmänna och specifika matematiksvårigheter. 

Jag har under min utbildning och i mitt arbete som lärare funderat mycket på 

matematiksvårigheter och vad det är som gör att en elev får svårigheter i ämnet matematik. Jag 

har därför valt att fördjupa mig inom detta område.  

Syftet med denna studie är att studera matematiklärares uppfattningar om matematiksvårigheter 

och möjliga orsaker till dessa svårigheter. Jag vill även undersöka om det finns skillnader i hur 
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matematiklärare förklarar elevers svårigheter beroende på om man undervisar yngre eller äldre 

elever. För att uppfylla detta syfte har jag valt att göra fokusgruppsintervjuer. Studien omfattar 

två fokusgruppsintervjuer, en med lärare som arbetar i lågstadiet och en med lärare som arbetar 

i mellanstadiet. 

Som teoretisk utgångspunkt i denna studie används det sociokulturella perspektivet. 

Perspektivet betonar att utveckling sker i en aktiv process tillsammans med andra (Woolfolk & 

Karlberg, 2015). De tre specialpedagogiska perspektiven; det kompensatoriska perspektivet, 

det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet kommer att fungera som 

tolkningsbakgrund för hur lärare uppfattar matematiksvårigheter och dess orsaker.  

Som blivande speciallärare kommer jag att möta elever som drabbas av olika typer av hinder 

inom matematikämnet. I examensordningen för speciallärare (SFS 1993:100) framgår att 

specialläraren ska ha både en insikt i områdets vetenskapliga grund samt dess relation till den 

beprövade erfarenheten. Denna studie tar del av tidigare forskning kring matematiksvårigheter 

och förklaringsmodeller till varför en elev hamnar i matematiksvårigheter. Den tidigare 

forskningen ställs i relation till den beprövade erfarenheten som finns på fältet. 

Min förhoppning med denna studie är att kunna bidra till en djupare förståelse för fenomenet 

matematiksvårigheter. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamma matematiklärares uppfattningar om 

elevers matematiksvårigheter med fokus på lärarnas uppfattningar om orsakerna till 

svårigheterna. Jag har för avsikt att även undersöka om det finns skillnader i hur 

matematiklärare förklarar elevers svårigheter i matematik beroende på om de undervisar elever 

på mellanstadiet eller elever på lågstadiet. Genom en kvalitativ intervjustudie med 

fokusgruppsintervjuer ska jag uppfylla detta syfte. 

Mina forskningsfrågor är: 

Vilka uppfattningar om matematiksvårigheter har matematiklärare? 

Finns det skillnader i matematiklärares uppfattningar om matematiksvårigheter beroende på 

elevernas ålder? 

Vilka olika orsaksförklaringar till att en elev får matematiksvårigheter presenterar 

matematiklärare? 

Finns det skillnader i matematiklärares orsaksförklaringar av elevers matematiksvårigheter 

beroende på elevernas ålder? 
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3. TIDIGARE FORSKNING OM MATEMATIKSVÅRIGHETER OCH DESS 
ORSAKER 

 

I avsnittet tidigare forskning kommer jag att redogöra för forskningsläget vad gäller 

matematiksvårigheter, möjliga orsaksförklaringar till svårigheterna samt lärares uppfattningar 

av fenomenet. Forskningsläget inom matematiksvårigheter är omfattande och komplext. I 

litteraturöversikten kommer några relevanta nedslag att göras för att visa på fenomenets 

komplexitet och dess skilda förklaringsmodeller. 

Forskningen som denna studie presenterar har valts ut på tre olika sätt. Jag startade med att göra 

en sökning via databaserna Unisearch, Libris och DIVA. Litteratursökningen via databaser 

fokuserade på sökord på både svenska och engelska. Några exempel på sökord som används är 

”teachers attitudes”, ”mathematical difficulties” och ”special educational needs in 

mathematics”. Sökningens avgränsning var peer review-granskade artiklar och avhandlingar 

under de senaste femton åren. Ambitionen var att använda så ny forskning som möjligt då 

forskningsläget ständigt är under utveckling. Jag har också använt mig av en manuell sökning 

via referenslistor samt använt mig av forskning som lästes under speciallärarprogrammets 

inriktning mot matematikutveckling. 

Förutom peer review-granskade artiklar och avhandlingar förekommer en begränsad 

användning av andra forskningsbaserade artiklar och böcker. Inom området lärares 

uppfattningar om matematiksvårigheter har även två relevanta och tillförlitliga examensarbeten 

använts.  

Litteraturöversikten inleds med en bakgrund till matematikämnet och matematiksvårigheter. 

Därefter följer en presentation av forskning om vad matematiksvårigheter är. Vidare sker en 

presentation av den tidigare forskningens olika förklaringsmodeller till varför 

matematiksvårigheter uppstår. Avslutningsvis presenteras aktuell forskning om hur lärare 

uppfattar matematiksvårigheter. 

 

3.1 BAKGRUND 
 

Bakgrunden inleds med en presentation av matematikämnets uppbyggnad utifrån 

styrdokumenten. Här görs en introduktion till vad det innebär att kunna matematik kopplat till 
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det matematiska innehållet. Bakgrunden avslutas med en presentation av en av de största 

undersökningarna som har gjorts på matematikkunskaper hos svenska grundskoleelever, 

Medelsta-undersökningen. 

Enligt Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) är matematikämnet kopplat till kreativitet, 

reflektion och problemlösning. William (2013) anser att dessa aktiviteter är nära kopplade till 

utvecklingen som sker i samhället. Matematik är ett teoretiskt ämne som traditionellt handlat 

om rätt eller fel svar. Detta innebär att gränsen är fin mellan att lyckas eller att misslyckas. 

Ämnet ställer höga krav på att eleven både kan läsa, skriva, lyssna och tala men också klarar 

att strukturera och organisera sitt tänkande genom att använda metoder och matematiska 

handlingar. Ämnet är kognitivt krävande och ställer därför också krav på koncentration och 

uthållighet. Traditionellt har ämnet betraktats som svårt och den som är bra på matematik har 

betraktats som smart. Häggblom (2013) anser att utvecklingen i matematik sker genom att den 

ena delen byggs på den andra. Detta är inget som sker automatiskt utan det förutsätter en process 

stimulerad av undervisning. 

För att kunna tala om kunskap i ett bildningsperspektiv utvecklades kunskapsbegreppet som 

såg kunskap som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Carlgren, 2011). Carlgren (2011) 

anser att dessa fyra kunskapsformer utgör en icke hierarkisk typologi.  Kunskapsformer 

omfattas av det bredare begreppet förmågor (Skolverket, 2011). Kunskap i form av förståelse 

uttrycks som en förmåga att kunna tolka och förklara (Carlgren, 2011). I Läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2017) tas fem förmågor upp; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metod- 

och beräkningsförmåga, resonemangsförmåga samt kommunikationsförmåga.  Engvall (2013) 

anser att dessa förmågor alltid ska ses i kombination med det matematiska innehållet. I 

läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) presenteras följande delar i det centrala innehållet: 

taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och 

förändring samt problemlösning. Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) tydliggör vilka 

kunskapskrav eleven lägst ska ha uppnått i slutet av år 3, år 6 och år 9. Kunskapskravens 

progression går från enklare till mer komplext centralt innehåll och från grundläggande till mer 

fördjupade förmågor.   

I matematikämnet krävs olika typer av kunskaper (Hudson & Miller, 2006). Träff & 

Samuelsson (2013) nämner konceptuell kunskap och procedurkunskap. Hudson och Miller 

(2006) anser att konceptuell kunskap avser en djupare förståelse för viktiga begrepp där man 

förstår meningen bakom olika procedurer och ser samband. Om en elev har en god konceptuell 
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kunskap har hon en förmåga att kunna generalisera sin kunskap så att den kan användas vid nya 

kompetenser och i nya miljöer. Enligt Träff och Samuelsson (2013) definieras procedurkunskap 

som en beräkningskunskap. Hudson & Miller (2006) nämner också deklarativ kunskap som 

handlar om information som tas från arbetsminnet vilket förutsätter att konceptuell kunskap 

redan finns. Detta överensstämmer med McIntosh (2008) som anser att det bör finnas utrymme 

att memorera talfakta till exempel multiplikationstabellen, men det kan göras först när eleven 

har en god taluppfattning. Hudson & Miller (2006) kopplar samman alla tidigare nämnda 

kunskaper i problemlösningsförmåga vilket förutsätter att en djupare förståelse för matematiken 

finns. För att kunna lösa problem måste eleven kunna generalisera sina kunskaper i nya 

situationer. 

Hudson och Miller (2006) betonar vikten av att ha en bra grund. De nämner att en god 

taluppfattning är en förutsättning för att förstå mer komplex matematik. Med god taluppfattning 

menar de att eleven bör ha en förståelse för antal, hur antal representeras samt relationen mellan 

antal och siffersymboler. Enligt McIntosh (2008) finns det vissa kända kritiska punkter där 

elever kan få svårigheter i matematiken. Ett matematiskt innehåll som enligt McIntosh ofta 

leder till svårigheter är positionssystemet. Här kan problem uppstå på olika nivåer. Det kan 

bland annat handla om en svårighet att tänka sig att en grupp föremål, tio objekt, kan behandlas 

som en enhet. Om eleven inte har förstått detta kan hen inte förstå att tio ental är samma sak 

som ett tiotal.   

Lewis och Fisher (2016) genomförde 1974-2013 en systematisk översyn av 

utbildningsforskning om matematiksvårigheter. De använde begreppet Mathematical Learning 

Disability (MLD) i sin översyn. De tittade på hur detta begrepp hade identifierats samt inom 

vilka delar av matematiken forskningen hade genomförts. Översynens slutsats blev att forskare 

inte har en entydig definition för matematiksvårigheter. Den visade också att forskningen inom 

matematiksvårigheter främst riktat sig mot elever på grundskolenivå inom området 

grundläggande numeriska färdigheter. Forskarna anser att forskningen måste rikta sig mot 

matematikämnets alla olika delar eftersom komplex matematik skiljer sig från grundläggande. 

Utan denna förskjutning anser författarna att forskningen riskerar att ha en smal bild av 

matematiksvårigheter (Lewis & Fisher, 2016). 

I Sverige genomfördes den så kallade Medelsta-undersökningen mellan år 1977-2002. 

Undersökningen startade år 1977 och replikerades två gånger under 25 års tid, ungefär 2000 

elever var delaktiga. Syftet med undersökningen var att studera matematikprestationer vid olika 
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tillfällen samt läroplanens inverkan på matematikkunskaperna. Undersökningen visade att 

elevernas prestationer i matematik var likvärdiga över åren, ingen försämring eller förbättring 

av resultaten påträffades. Läroplanens roll var försumbar. Hos de 15 procent lägst presterade 

eleverna som deltog i undersökningen var nedgången i matematikprestationerna mycket stor 

med stigande ålder. Slutsatsen blev att elever med matematiksvårigheter inte hinner tillägna sig 

stoffet i skolan eftersom komplexiteten ökar från år till år. Dessa elever blir därför gradvis 

utslagna. Undersökningen har fått kritik då den inte lägger något fokus på samband mellan 

begåvning, social bakgrund, medicinsk eller psykologisk problematik (Engström, 2016).  

Jag har i denna bakgrund beskrivit matematikämnets tradition med ett rätt eller fel svar där en 

stabil grund är viktig.  Bakgrunden redogör också för ämnets höga krav på kognitiva förmågor 

samt komplexiteten kring de sammankopplade aspekterna som tillsammans utgör en elevs 

matematiska kunnande. Lewis och Fischers (2016) översyn visar på en begreppsförvirring då 

det är oklart om det är samma fenomen som forskare i matematiksvårigheter studerar. 

Översynen visar också på att forskningsfältet varit smalt då det oftast är elever i grundskolan 

som arbetet med grundläggande matematiskt innehåll som studerats. Avslutningsvis 

behandlades Medelsta-undersökningen som visar att läroplanens roll för elevers 

matematikprestationer var försumbar. Slutsatsen blev att elever med matematiksvårigheter inte 

hann med i den takt som övriga elever och på så sätt kom efter mer och mer i sin 

matematikutveckling. 

 

3.2 MATEMATIKSVÅRIGHETER 

 

I denna del presenteras forskning kring vad matematiksvårigheter är. Utgångspunkten är några 

av de olika definitioner som används både nationellt och internationellt. Definitionerna 

presenteras utifrån vilka delar inom matematiken de anser är försämrade samt utifrån var 

gränsen dras för om en individ har en matematiksvårighet eller ej. Slutligen kommer olika typer 

av matematiksvårigheter att presenteras.  

Internationellt har matematiksvårigheter beskrivits med många olika begrepp. Lewis och Fisher 

(2016) använder begreppet Mathematical Learning Disability, MLD som de anser att 5-8% av 

befolkningen har. Engström (2015) anser att MLD är synonymt med begreppet Developmental 

Dyscalculia (DD). Båda dessa begrepp används för att beteckna en specifik räknestörning. 
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Östergren (2013) nämner förutom Mathematical Learning Disability (MLD) och 

Developmental Dyscalculia (DD) även begreppet Mathematical Disability (MD) som används 

internationellt för att beskriva matematiksvårigheter. Alla dessa tre begrepp ses som ett problem 

med att lära sig grundläggande matematik och aritmetik. Stockholms läns landsting (2015) 

beskriver i sin rapport att matematiksvårigheter (Mathematical Difficulties) är det mest 

generella begreppet. Williams (2013) använder begreppet Dyscalculia som definieras som en 

specifik inlärningssvårighet som påverkar hur man lär sig aritmetik. Gemensamt för alla 

definitioner är att det handlar om en svårighet att lära sig aritmetik (Williams, 2013). Aritmetik 

är den gren inom matematiken som behandlar räknande det vill säga räknelära (Ma, 2010). 

Vid neuro-psykiatrisk diagnostik används ett diagnossystem där sjukdomar klassificeras. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat ICD-10 (International Classifications of 

Diseases) (Engström, 2015). Den svenska versionen av världshälsorganisationens (WHO) 

klassificeringssystem är ICD-10-SE (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälsoproblem).   Här finner man specifik räknesvårighet F81.2 under psykiska 

sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Det beskrivs som en specifik försämring av 

de matematiska färdigheterna. Försämringen saknar andra förklaringar såsom psykisk 

utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. De matematiska svårigheterna beskrivs som 

bristande förmåga att behärska grundläggande räknefärdigheter till exempel addition och 

subtraktion snarare än de mer abstrakta färdigheterna så som algebra eller geometri 

(Socialstyrelsen, 2019). Sjöberg (2006) anser att dyskalkylibegreppet är mer eller mindre 

vedertaget i den svenska skolan. I Socialstyrelsens (2019) klassifikationssystem nämns dock 

inte begreppet. 

Engström (2015) väljer att använda begreppet låga prestationer i matematik när han syftar på 

matematiksvårigheter. Detta motiverar han med att det är ett neutral term där det inte ligger 

några möjliga orsaker eller tillskrivs eleverna några specifika egenskaper. Den engelskspråkiga 

motsvarigheten är Low Achievment in Mathematics som används officiellt inom EU. Engström 

(2015) menar att begreppet dyskalkyli används i populära sammanhang. Han menar att det är 

av mindre vikt vilket begrepp som nyttjas om klassificeringkoden F81.2 används (Engström, 

2015).  

Specialpedagogiken har traditionellt gjort skillnad på allmänna och specifika 

inlärningssvårigheter. De specifika inlärningssvårigheterna i matematik benämner Engström 

(2015) som utvecklingsdyskalkyli. Där presterar eleven lågt i matematik trots att hänsyn tagits 
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till exempelvis begåvning och sociokulturella förhållanden. Vid allmänna inlärningssvårigheter 

presterar eleven svagt i allmänhet (Engström, 2015). Detta kan liknas vid det som Kaufmann, 

Mazzocco, Dowker, von Aster, Göbel, Grabner och Nuerk (2013) benämner som två 

subgrupper inom Developmental Dyscalculia (DD). Primär Developmental Dyscalculia som 

kommer från individuella underskott i numerisk eller aritmetisk funktion. Sekundär 

Developmnetal Dyscalculia som handlar om att svårigheterna med numeriska eller aritmetiska 

funktioner, vilka har andra orsaker till exempel uppmärksamhetsstörningar. På liknande sätt 

beskriver Stockholms läns landsting (2015) i sin rapport primär dyskalkyli som en störning i 

den grundläggande förmågan att uppfatta och representera numeriska kvantiteter. Sekundär 

dyskalkyli beskrivs som primär dyskalkyli i kombination med andra kognitiva störningar till 

exempel arbetsminnesstörning.  

Engström (2015) diskuterar om låga prestationer i matematik är en del av den naturliga 

variationen eller om det istället handlar om en matematikstörning. Han menar att de flesta 

eleverna ligger inom den normala variationen och i endast en mindre del rör det sig om en 

matematikstörning. Han menar att det är svårt att avgöra var gränsen går (Engström, 2000). 

Han kallar elever som ligger i den nedre delen av den normala variationen för elever med svag 

teoretisk begåvning. Han anser att det är cirka 13-14 procent av en årskull. Däremot ser han 

inte svag teoretisk begåvning som den ända orsaken till varför en elev uppvisar låga prestationer 

i matematik. Elever med svag teoretisk begåvning presterar lågt eller mycket lågt i matematik 

(Engström, 2016; 2017). 

I Medelsta-undersökningen framgick att de flesta elever med låga prestationer i matematik 

hamnade inom ramen för den normala variationen. Endast 0.3 procent av eleverna uppvisade 

en specifik matematiksvårighet där eleven var normalbegåvad och uppvisade genomsnittlig 

prestationer i övriga ämnen (Engström, 2015).   

Jag har i denna del presenterat olika definitioner av matematiksvårigheter. Forskare från olika 

discipliner har olika synsätt på matematiksvårigheter, ingen generell definition har accepterats. 

Definitionen bör vara så exakt som möjligt så att forskare vet att de studerar samma fenomen.  

Överensstämmelse finns dock i forskningen kring vilken del av matematikämnet som är 

försämrad, att det handlar om svårigheter att lära sig aritmetik. Forskningen visar en skillnad 

mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter. Ovanstående forskningsgenomgång visar 

att de flesta elever med matematiksvårigheter presterar svagt i allmänhet och endast en liten del 

presterar lågt endast i matematik, då hänsyn tagits till andra faktorer, till exempel begåvning.  
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3.3 OLIKA FÖRKLARINGSMODELLER TILL MATEMATIKSVÅRIGHETER 
 

I denna del presenteras möjliga orsaksförklaringar till att en elev har matematiksvårigheter. I 

forskningen har man skiljt mellan olika förklaringar beroende på var orsakerna till en elevs 

matematiksvårigheter finns. Jag har i detta forskningsavsnitt valt att använda mig av den 

uppdelning som Engström (2000) gör. Här följer en kort presentation av denna uppdelning. 

Medicinska/neurologiska förklaringar är defektorienterade förklaringar. Det kan handla om till 

exempel en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Psykologiska förklaringar där orsakerna 

är kognitiva. Det kan handla om till exempel svårigheter med minnet, bristande motivation, 

koncentrationssvårigheter eller ångest. Sociologiska förklaringar där orsakerna finns i miljön.  

Det kan till exempel handla om att eleven kommer från en understimulerad miljö eller att 

skolsystemet missgynnar vissa barn. Didaktiska förklaringar där orsakerna finns i till exempel 

felaktiga undervisningsmetoder eller ensidig färdighetsträning (Engström, 2000). Slutligen 

presenteras flerdimensionella förklaringar där orsaken till matematiksvårigheter kan härledas 

till olika orsaksförklaringar. 

 

MEDICINSKA/NEUROLOGISKA FÖRKLARINGAR 

Inom de medicinska/neurologiska förklaringarna söks möjliga orsaker till en elevs 

matematiksvårigheter hos eleven själv. Det handlar om att vissa individer föds med en nedsatt 

förmåga att lära sig att räkna.  

Ett perspektiv inom denna förklaringsmodell är den så kallade Domain specific 

definition/modulära teorin (Emerson, 2015). Forskare inom denna teori antar att det finns ett 

särskilt område i hjärnan specialiserad för enkel antalsuppfattning. Denna del heter 

InterPartieala Sulcus (IPS) och är placerad i hjärnas främre lober. Butterworth, Varma och 

Laurillard (2011) anser att nästan alla aritmetiska och numeriska processer är placerade i denna 

del av hjärnan vilket tyder på att detta är kärnan i människans matematiska kompetens.  Ett 

kärnunderskott i denna del har identifierats hos individer med matematiksvårigheter. Om 

InterPartieala Sulcus (IPS) inte utvecklas normalt kommer en nedsättning att visa sig på 

kognitiv nivå i numeriska processer. Detta gör att individen saknar en medfödd förmåga för att 

lära sig att räkna vilket påverkar även elever med normal intelligens och välfungerande 

arbetsminne.  
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Forskningen har funnit olika numeriska system och effekter som påverkar 

matematikinlärningen. Avishai, Rubinsten och Ashkenazi (2011) hävdar att ett av de 

kärnunderskott som människor med specifika matematiksvårigheter lider av är svårighet med 

subitising. Subitising kommer från latinets subitus som betyder plötsligt och handlar om att 

uppfatta ett antal föremål så snabbt som möjligt. Ett till fyra föremål anses vara subiteratområde 

och ska uppfattas snabbt, säkert och exakt. Fler än fem föremål anses vara räkningsområde och 

kommer att ta längre tid att räkna och kommer att vara mindre exakt. Elever med specifika 

matematiksvårigheter antas ha svårt med subitising (Avishai m.fl. 2011). Denna typ av 

antalsuppfattning är en medfödd förmåga (Sharma, 2015). Den är kulturellt oberoende och har 

även hittats hos djur (Chen & Li, 2014). Chen och Li (2014) anser att genom att i tidig ålder 

mäta förmågan att snabbt uppfatta hur många objekt som förekommer kan 

matematiksvårigheter upptäckas.   

Forskningen inom den så kallade modulära teorin inriktar sig på att jämföra aktiviteten i IPS 

hos personer med och utan matematiksvårigheter. Det finns dock ännu inte tillräcklig forskning 

för att dra definitiva slutsatser om detta kan anses vara orsaken till matematiksvårigheter 

(Bugden & Ansari, 2015). Det som säger emot teorin är att viss numerisk bearbetning också 

finns i andra delar av hjärnan och att den del av hjärnan som sägs vara kärnan till underskottet 

också är inblandad i annan mental funktion. Teorin bortser också från andra möjliga 

förklaringar till exempel hur uppmärksamhet och arbetsminnet påverkar 

matematikutvecklingen  (Avishai m.fl. 2011). Den enda övriga förklaring förutom 

kärnunderskottet i IPS som ges inom den modulära teorin är den pedagogiska. Forskare inom 

denna teori anser att den typiska matematikundervisningen inte fungerar optimalt för elever 

med specifika matematiksvårigheter och kan påverka matematikutvecklingen hos eleven 

(Butterworth m.fl. 2011). 

Den ovanstående presentationen visar att forskare inom den modulära teorin tror att vissa 

individer har en medfödd nedsatthet i vissa matematiska förmågor. Denna nedsatthet är 

lokaliserad till en särskild del av hjärnan IPS.  Det kan bland annat handla om svårighet med 

subitising, det vill säga nedsatthet i antalsuppfattningen.  

PSYKOLOGISKA/KOGNITIVA FÖRKLARINGAR 

Under denna del kommer psykologiska och kognitiva förklaringar att presenteras. Här redogörs 

för ett antal kognitiva förmågor som påverkar matematiken. De förmågor som presenteras är 
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arbetsminnet, visuospatial förmåga samt språklig förmåga. Under denna del tas också 

emotionella faktorer upp det vill säga hur attityder, känslor, motivation och ångest påverkar 

matematikämnet. Avslutningsvis presenteras matematiksvårigheters koppling till andra 

svårigheter. 

Ett annat perspektiv på matematiksvårigheter är Domain general definition/systemperspektivet 

(Emerson, 2015). Dowker, Sarkar, & Looi, (2016) anser att alla matematiksvårigheter är 

resultat av kognitiva svårigheter. Woolfolk och Karlberg (2015) menar att perspektivet innebär 

att fokus ligger på samverkan mellan de kognitiva funktionerna så som arbetsminne, språklig 

förmåga och visuospatial förmåga. Björnström (2012) benämner detta som en samverkan 

mellan olika tankeförmågor. Han menar att många olika funktioner i hjärnan måste kunna 

samspela för att vi ska kunna räkna.  

Alla organismer visar en viss grad av variation där låga och höga prestationer är en del av den 

naturliga variationen (Engström, 2015). Så varierar också en individs intelligens. Psykologer 

har olika uppfattningar om vad intelligens är men är överens om att intelligens är relaterat till 

lärande (Woolfolk & Karlberg, 2015). Woolfolk och Karlberg (2015) definierar intelligens som 

förmåga eller förmågor att tillägna sig kunskap och använda sig av den. Kunskapen används 

till att anpassa sig till världen och lösa de problem som individen möter. Woolfolk och Karlberg 

(2015) presenterar några skilda sätt att se på intelligens. De nämner att intelligens kan ses som 

en generell/allmän intelligens i toppen som sedan delas upp i en rad olika förmågor där 

minnesfunktion är en del. Intelligens kan också ses som ett sätt att processa information och 

handlar om individens förmåga att använda information för att till exempel lösa problem.  

Woolfolk och Karlberg (2015) presenterar Gardners teori om multipla intelligenser. Gardner 

menar att det finns flera separata mentala förmågor. Han nämner verbal förmåga, musikalisk 

förmåga, spatial förmåga, logisk-matematisk förmåga, kroppslig-kinestetisk förmåga, 

interpersonell förmåga, intrapersonell förmåga samt naturalistisk förmåga. Gardner hämtade 

empirin från personer med hjärnskador då han till exempel såg att en stroke kunde påverka 

vissa förmågor men inte andra. Kritik har riktats mot Gardners teori om intelligens. Kritiken 

har handlat om att de olika förmågorna inte helt kan delas upp utan att korrelationer mellan de 

olika förmågorna förekommer. En annan kritik rör att vissa delar inte är förmågor utan snarare 

kan handla om olika sorters talang eller röra sig om olika personlighetsdrag (Woolfolk & 

Karlberg, 2015).  
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Arbetsminnet är en del av intelligensen och har en central roll i matematikinlärning (Friso-van 

den Bos, van der Ven, Kroesbergen, van Luit, 2013). Det finns ett antal teorier om minnet. 

Minnet kan bland annat ses som informationsprocessande där stimuli tolkas (perception) och 

förstås i det sensoriska minnet. Informationen förs sedan vidare till arbetsminnet där den hålls 

kvar tillfälligt och kombineras med kunskaper från långtidsminnet. Arbetsminnets kapacitet är 

begränsad (Woolfolk & Karlberg, 2015). Arbetsminnets uppgift är att hålla information i 

huvudet samtidigt som en eller flera operationer utförs, att hämma störande information samt 

hjälpa till att hålla ordning på alla steg i till exempel aritmetisk beräkning (Lundberg & Sterner, 

2004; Ramirez, Chang, Maloney, Levine, & Beilock, 2015). Vid huvudräkning är belastningen 

hög på arbetsminnet (Caviola & Lucangeli, 2015).  

Den visuospatiala förmågan även kallad visuella och rumsliga förmågan hjälper tänkandet 

genom att skapa inre bilder. Den mest grundläggande delen i den spatiala förmågan är att 

urskilja form eller föremål i förhållande till omgivningen. En elev som har svårigheter med 

visuospatial förmåga har svårt att orientera sig, svårt med tidsuppfattning samt är osmidig 

motorisk. Den visuospatiala informationen får människan via synen och den handlar om former, 

avstånd, konturer, rörelser och föremåls förhållande till varandra (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Det är denna förmåga hjälper tanken att skapa inre bilder (Adler & Adler, 2000). 

Dowker m.fl. (2016) anser att det är viktigt att förstå människors attityder och känslor om 

viktiga hinder för lärandet ska kunna uteslutas. De menar att man måste skilja mellan negativ 

attityd och ångest. Samuelsson (2005) anser att negativ attityd handlar om kognitiva faktorer 

och motivation medan ångest har känslomässiga beståndsdelar. Han menar att elevens känslor 

och tankar kommer att påverka hennes prestationer i ämnet. Vidare menar Woolfolk och 

Karlberg (2005) att det är elevens föreställning om sin egen förmåga som kommer att påverka 

motivationen. Om det tidigare gått väldigt dåligt i ämnet kan eleven utveckla en inlärd 

hjälplöshet, känslan blir att hur hen än anstränger sig kommer hon ändå alltid att misslyckas. 

Sjöbergs (2006) studie visar att en av anledningarna till att eleverna som hade 

matematiksvårigheter lyckades vända till en positiv kunskapsutveckling i matematiken var hög 

motivation. Eleverna lyckades själva ta tag i problemet och börja arbeta och på så sätt nådde de 

kravnivån i ämnet.  

Matematikämnet ger svårare ångest och påverkar prestationen mer än andra ämnen (Dowker 

m.fl., 2016). Om en elev lider av matematikångest kommer det att påverka hennes 

matematikprestationer, dels genom att eleven kommer att undvika ämnet och dels genom att 
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det stör arbetsminnet då tankar på hur dåligt det går upptar minnet (Ramirez m.fl. 2015; Dowker 

m.fl, 2016).  

Det finns en koppling mellan matematikprestationer och språklig förmåga (Svensson, Meany 

och Norén, 2014). Matematiken representeras språkligt och lärs in via språket (Rittle-Johnsson 

m.fl. 2016). Språket blir ett tankeverktyg där begreppen fungerar som nycklar till att förstå 

matematik (Björnström, 2012). Ord och begrepp kan ha en annan mening i matematiken än vad 

det har i ett vardagligt sammanhang vilket kan försvåra den matematiska förståelsen (Walshaw 

& Anthony, 2008).  

Matematiksvårigheter samexisterar ofta med någon ytterligare form av funktionsnedsättning, 

så kallad komorbiditet eller samsjuklighet (Stockholms läns landsting, 2015). ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och matematiksvårigheter överlappar ofta varandra 

(Emerson, 2015). Det är framförallt arbetsminnet som är påverkat vilket betyder att ny 

information inte kan bearbetas lika lätt (Lunde, 2011).  Arbetsminnets uppgift är bland annat 

att styra uppmärksamheten. Vid en uppmärksamhetsstörning har individen svårt att rikta eller 

ignorera stimuli. När uppmärksamheten ändrar fokus försämras förmågan att hålla kvar 

information i arbetsminnet (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter samexisterar ofta (Emerson, 

2015). Emerson (2015) anser att vissa kognitiva funktioner är nedsatta vid dyslexi också 

påverkar matematiken. Lundberg och Sterner (2004) sätter fokus på främst arbetsminne samt 

fonologiska svårigheter. Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta problem med att 

automatisera talfakta eftersom arbetsminnet är försvagat. Enligt Sterner (2006) kan eleven även 

ha svårigheter med textuppgifter eftersom ordavkodningen och läsförståelsen är försvagad.  

Under genomgången av psykologiska/kognitiva förklaringar växer en komplex bild fram där 

många olika kognitiva funktioner kan påverka matematikutvecklingen. De kognitiva faktorer 

som forskningen starkast kopplar till matematiken är arbetsminnet, visuospatial förmåga samt 

språklig förmåga. Dessa presenteras i ovanstående genomgång. I denna del visas också att 

emotionella faktorer kan ha stor påverkan på matematikutvecklingen och så stark påverkan att 

det finns ett särskilt fenomen som benämns matematikångest. Slutligen diskuterades den starka 

komorbiditeten med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.  
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SOCIOLOGISKA FÖRKLARINGAR 
 

Sociologiska förklaringar handlar om orsaksförklaringar som återfinns i miljön.  I detta avsnitt 

avser jag att presentera genus, socioekonomisk bakgrund och etnicitet och hur dessa påverkar 

matematikutvecklingen.   

Lindberg, Hyde, Petersen och Linn (2010) har i studier kommit fram till att skillnaden mellan 

pojkar och flickors matematikprestation är försumbar. Andra faktorer såsom föräldrars 

utbildningsbakgrund, etnicitet samt undervisningen är de delar som påverkar elevens 

matematikprestationer mer. Lindbergs m.fl. (2010) slutsats är att om vi vill förbättra elevers 

matematikprestationer så är det inom dessa delar vi ska ha vårt fokus och inte inom genus.  

Rittle-Johnson m.fl. (2016) anser att barn från familjer med låg social, kulturell och ekonomisk 

bakgrund går in i skolan med svagare matematikkunskaper. Elever med sämre förutsättningar 

har andra ingångsvärden när de börjar skolan. Lundberg och Sterner (2009) nämner att det kan 

till exempel handla om att de inte tidigare spelat spel eller tränat på räkneramsan  

I en rapport från Skolverket (2011-11-29) där resultaten från ämnesproven i årskurs 9 

presenteras framgår det att det finns en tydlig koppling mellan föräldrars skolbakgrund och 

elevresultaten i matematik. Ämnesproven för år 9 genomförs för samtliga elever.  38,7 procent 

av eleverna med föräldrar som har högst grundskoleutbildning når inte målen i matematik. Hos 

elever med föräldrar med högst gymnasieutbildning var det 25,7% som inte nådde målen. Hos 

elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning var det 11,8 procent som inte nådde 

målen. Resultaten för ämnesproven i matematik visar även att elevers etnicitet påverkar 

resultaten i matematik. 17,4 procent av elever som är födda i Sverige inte når målen. Av elever 

födda i Sverige men med föräldrar födda utomlands är det 25,7 procent inte når målen och för 

elever födda utomlands var det 31,5 procent som inte nådde målen (Skolverket, 2011-11-29). 

Efter att ha tagit del av forskning angående sociologiska förklaringar får jag en bild av att genus 

inte har någon betydelse för den matematiska utvecklingen. Individer som har låg social, 

kulturell och ekonomisk bakgrund och föräldrar som saknar skolbakgrund har sämre 

förutsättningar att lyckas med matematiken. Även de elever som kommer från en annan kultur 

har lägre resultat. Detta kan bero på de sociala skillnader som formats i olika kulturer men kan 

också ses som resultat av lägre förväntningar.  
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DIDAKTISKA/PEDAGOGISKA FÖRKLARINGAR 
 

Jag kommer i denna del att redogöra för förklaringar som är kopplade till didaktik och 

pedagogik. Det handlar om vad forskningen anser är framgångsrik undervisning där bland annat 

språket, explicit undervisning, olika representationsfaser och formativ bedömning presenteras. 

Under denna del presenteras också lärarens betydelse och hur processer i gruppen kan påverka 

matematikutvecklingen. 

Forskning visar att det är viktigt med tidiga insatser i matematik, helst redan i förskolan (Chinn, 

2015). Det är elever med svagast resultat som får störst nytta av effektiv undervisning 

(Woolfolk & Karlberg, 2005). I Skollagen (2010:800) 3 kap framgår bestämmelser kring 

särskilt stöd. Här framgår tydligt att om det framkommer att en elev inte kommer att nå 

kunskapskraven i ett ämne ska detta skyndsamt utredas. Om utredningen visar att eleven är i 

behov av särskilt stöd ska stöd sättas in. Engström (2015) anser att om skolan upptäcker att en 

elev har skolsvårigheter måste en utredning göras innan eleven har misslyckats. Han anser att 

en utredning kan vara helt avgörande för att elevens skolgång ska fungera.  

Walshaw och Anthony (2008) anser att en undervisning som lägger stor vikt vid meningsfulla 

dialoger om matematik, där alla är delaktiga leder till positiva resultat. Lärarens matematiska 

språk kan spridas till eleverna samt bygga broar mellan vardagsspråket och det formella 

matematikspråket. Även Khisty och Chval (2002) betonar vikten av språket i 

matematikundervisningen. En miljö behöver skapas där språket används som verktyg för 

tänkande. Det leder till en effektiv undervisning där aktivitet, samarbete, kommunikation och 

problemlösning är utgångspunkterna. Boaler (2011) anser att matematik är ett socialt fenomen 

som bör bygga på undervisning där eleverna är aktiva, diskuterar och löser problem 

tillsammans. 

Doabler, Fien, Nelson-Walker och Baker (2012) har i sin studie analyserat olika läroböcker i 

matematik med syfte att förbättra dem så att de passar alla elever. Forskarna anser att 

matematikboken utgör en stor del av undervisningen och därför är det viktigt med välutformade 

läromedel som ger bra instruktioner. Resultatet på studien visar att en bra lärobok ska innehålla 

kärninstruktioner där det grundläggande innehållet undervisas noggrant, de nya kunskaperna 

ska kopplas till de gamla och det är de mest effektiva metoderna/strategierna som lärs ut. 

Matematikboken bör också hjälpa till med matematikbegrepp genom att förklara nyckelord. 
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Om matematikboken ger möjligheter till bedömning kan läraren se om eleven är redo att 

introduceras för nytt material eller om ytterligare repetition behövs (Doabler m.fl. 2012).  

Sterner (2006) föreslår att undervisningen följer tre faser: den konkreta fasen, den 

representativa fasen och den abstrakta fasen. I den konkreta fasen sker arbetet med laborativt 

material och verkliga objekt som kombineras med muntlig kommunikation (Sterner, 2006). 

Exempel på laborativt material som är bra för elever med matematiksvårigheter tiobasmaterial, 

talrad, tallinje, pengar, klockor (Butterworth & Yeo, 2010). I den representativa fasen ritar 

eleven egna bilder som förklarar innebörden av olika matematiska begrepp samt visar lösningar 

på olika uppgifter.  I den abstrakta fasen är målet att eleven ska kunna lösa uppgifter utan 

konkret material genom att endast använda matematiskt symbolspråk (Sterner, 2006). 

Medelsta-undersökningen visade att elever som presterade lågt i matematik inte hinner tillägna 

sig stoffet utan hamnar mer och mer efter från år till år (Engström, 2016). Engström (2016) 

menar att om vi vill förändra undervisningen så att fler elever når kravnivån måste 

undervisningen också anpassas för de elever som lär långsamt. Tiden för de olika momenten 

men även innehållet, bör ses över. Även Lundberg och Sterner (2009) hävdar att tid för lärande 

är viktigt, ”ju mer man övar desto större chans att bli bra”.  

Elever med matematiksvårigheter är hjälpta av att lära sig få räknestrategier (Emerson, 2015). 

Att använda nyckelstrategier till exempel att fylla på till tio är av vikt då ineffektiva strategier 

tar mycket plats i arbetsminnet (Sharma, 2015). Det räcker inte med att en elev har god 

taluppfattning hen måste också ha flyt i sina beräkningar (Skolverket, 2013). Explicit 

undervisning, en tydlig och systematisk undervisning med korta läraranvisningar och 

modelldemonstrationer där den nya kunskapen kopplas till den gamla har en unik roll i att hjälpa 

alla elever att bli skickliga i matematik (Doabler m.fl. 2012). Doabler m.fl. (2012) menar att 

länder som lyckas i matematik lägger ner mer tid på grunden där en mindre mängd stoff tas upp 

i de lägre årskurserna. 

Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy och Flojo (2009) har i sin metaanalys sammanställt 

42 effektiva interventioner för att förbättra matematiska färdigheter hos elever med 

inlärningssvårigheter. Slutsatsen av metaanalysen blev att fem instruktionsvariabler hade 

signifikanta effektstorlekar. Dessa var explicit undervisning, visuella representationer, sekvens 

eller intervall av exempel, att muntliggöra tänkande samt formativ bedömning (Gersten m.fl., 

2009). Även Ryve, Nilsson, Palm, Van Steenbrugge, Andersson, Bergwall, och Vingsle (2015) 



 18 

anser att alla strategier för formativ bedömning har positiva samband med elevers prestationer 

i matematik. 

I varje enskilt fall bör ett ställningstagande göras till vad som kan tränas upp och vad som är en 

specifik nedsättning (Stockholms läns landsting, 2015). Enligt Stockholms läns landstings 

(2015) rapport saknas evidens för olika kompensationsverktyg.  Som rekommendation föreslår 

de ändå kompensation i form av miniräknare, formelsamling, lathundar, påminnelseappar till 

exempel för kalender och klocka, GPS och olika typer av träningsappar. Björnström (2012) 

anser att verktyg och strategier för kompensation har som syfte att avlasta minnet, skapa 

utrymme för tänkande samt öka arbetstakten. Han anser att ju äldre eleven är desto mer 

kompensation ska användas.  Behovet av kompensation ska även finnas under en provsituation 

med möjlighet till användning av lathundar, längre tid och genomförande i mindre grupp 

(Björnström, 2012).  

Sjöbergs (2006) studie visade lärarens/speciallärarens viktiga funktion. Deltagarna i studien 

påpekade att läraren bör stötta eleven och ställa krav men också vara väl insatt i ämnet så att 

hen kan förklara på flera olika sätt. Också National Mathematics Advisory Panel (2008) 

påpekar vikten av att läraren bör vara förtrogen med det ämnet hon ska undervisa i.  

En god relation mellan lärare och elev är enligt Woolfolk och Karlberg (2005) en av de 

viktigaste faktorerna för elevens skolprestationer. En positiv relation kännetecknas av stöd, 

tillit, värme och närhet. Det leder till ett lyckat lärande och ett bra socialt beteende både i och 

utanför klassrummet (Thornberg, 2013). Vikten av positiva relationer är något som också 

Gíslason och Löwenborg (2013) betonar. De anser att läraren måste arbeta med att bygga 

relationer där tillit och känslan att man kan lita på varandra skapas. På så sätt byggs ett 

förtroendekapital upp. Även Thornberg (2013) anser att det mest grundläggande för ett effektivt 

klassrumsledarskap är positiva relationer mellan lärare och elev. Samuelsson (2005) anser att 

lärare bör fungera som positiva modeller gällande attityder till ämnet. 

Forskningen om grupprocesser försöker att förstå vad som händer i en grupp och hur gruppens 

medlemmar agerar till följd av det sociala samspelet. Skolklassen är den gruppkonstellation 

som är mest känd i skolan. Det är en formell grupp som har ett uttalat syfte, bestämda regler 

och en lärare som har det formella ledarskapet (Thornberg, 2003). Thornberg (2013) anser att 

kunskaper om olika grupper är en viktig del i lärarkompetensen. Det är människans värden som 

kommer att påverka om vi anser att något är gott, önskvärt och värdefullt eller ont, avskyvärt 

och värdelöst. Normer har sin bas i dessa värden och talar om hur man ska och inte ska handla. 
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Normers uppgift i gruppen är att reglera den sociala tillvaron, hjälpa till att uppnå mål samt att 

öka gruppens identitet. I skolans sociala interaktioner mellan lärare och elever, inom en 

elevgrupp såväl som mellan olika elevgrupper, utvecklas, förändras och upprätthålls normerna. 

Därför måste läraren vara observant på informella normer som finns i olika grupper. Om det 

förekommer normer som ger resultat i form av kränkningar måste läraren hitta förhållningssätt 

som bryter det negativa mönstret. Detta kan göras genom att bland annat utveckla positiva 

relationer (Thornberg, 2013).  

Den ovanstående redogörelsen visar på att en framgångsrik undervisning är en bra undervisning 

för alla oavsett svårighet eller ej. Empirin visar att framgångsrik undervisningen bland annat 

kännetecknas av att språket används i undervisningen, att explicit undervisning används för att 

lära ut nyckelstrategier, att undervisningen går från konkret till abstrakt samt betydelsen av 

formativ bedömning. Forskningen visar att undervisningen bör lägga mer tid på grundläggande 

kunskaper. Läraren har en stor betydelse för elevers matematikutvecklingen. Att ha en lärare 

som är positiv och välinsatt i ämnet är viktigt. Men den goda relationen mellan lärare och elev 

anses vara den mest avgörande faktorn för en positiv utveckling. Slutligen presenterades hur 

gruppen kan påverka individer och kan skapa ett klimat som inte verkar positivt på 

kunskapsutvecklingen. 

 

FLERDIMENSIONELLA FÖRKLARINGAR 

 

Denna genomgång av forskning om möjliga orsaksförklaringar till att en elev får 

matematiksvårigheter visar en komplex bild. Faktorer som missgynnar elevers 

matematikutveckling kan återfinnas på många nivåer. Engström (2015) anser att det är vanligt 

att reducera elevers matematiksvårigheter till att handla om elevens förutsättning att lära sig 

matematik, det vill säga relationen mellan eleven och ämnet. Matematiksvårigheter ses då som 

en egenskap hos eleven där elevens bristande kognitiva/psykologiska förutsättningar ställs i 

relation till matematikämnet, ett ämne som anses vara särskilt krävande, då delarna bygger på 

varandra. Orsaker till matematiksvårigheter kan inte anses enbart handla om brister hos eleven 

med medicinsk/neurologiska och/eller psykologiska/kognitiva förklaringar.  

Sjöberg (2006) anser att förklaringar till elevers matematiksvårigheter bör sökas i ett bredare 

perspektiv där elevens hela situation kartläggs. Sjöberg (2006) genomförde en studie där 13 

elever med matematikproblem jämfördes med en kontrollgrupp. I studien fann man en rad olika 
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orsaker till elevernas matematikproblem. Det handlade bland annat om att elevernas 

arbetsinsats var låg. Han fann också en del strukturella orsaker, det vill säga saker som en 

enskild elev eller lärare inte kunde förändra, till exempel organisatoriska faktorer. Engström 

(2000) anser att det inte är meningsfullt att tro sig finna orsaken i den ena eller den andra 

förklaringsmodellen. Han anser att det är viktigt att se på matematiksvårigheter som 

flerdimensionella; det kan finnas många orsaker till varför en elev får matematiksvårigheter.  

Avslutningsvis kan man alltså inte enbart finna möjliga orsaker till en elevs 

matematiksvårigheter i en av förklaringsmodellerna. Matematiskt kunnande är komplext. Så 

också matematiksvårigheter och dess orsaker. Det finns således olika förklaringar till 

matematiksvårigheter inom forskningen. Det kan handla om neuropsykiatriska, psykologiska, 

sociala och didaktiska förklaringar eller en kombination av dessa. 

 

3.4 LÄRARES UPPFATTNINGAR OM MATEMATIKSVÅRIGHETER 
 

I denna del kommer jag att redogöra för forskningsläget inom området lärares uppfattningar om 

matematiksvårigheter.  Jag kommer att starta med läget nationellt för att sedan övergå till den 

internationella forskningen. 

Nationellt har lärares uppfattningar kopplat till matematik behandlats i flera examensarbeten på 

avancerad nivå. Några arbeten är kopplade till hur lärare uppfattar högpresterande elever i 

matematik, hur olika undervisning påverkar matematikinlärningen samt bedömningens effekt 

kopplad till matematik. Jag har också funnit examensarbeten som behandlar hur lärare uppfattar 

elever med svårigheter i matematik. Jag kommer att redogöra för två av dessa arbeten som jag 

finner intressanta och tillförlitliga. 

Karlssons (2011) examensarbete handlar om lärares uppfattningar om matematik och 

matematiksvårigheter. Syftet var att genom att undersöka lärares uppfattningar om matematik 

och matematiksvårigheter öppna för fler aspekter kring bristerna i matematikundervisningen. 

Karlsson (2011) utförde fyra halvstrukturerade intervjuer med två matematiklärare, en 

speciallärare och en specialpedagog. Resultaten som kan vara intressanta även för min studie 

handlar om hur lärarna talar om orsaker till matematiksvårigheter. Här fann han tre olika 

kategorier; undervisningen har brister, eleverna har brister i hemmiljön och eleverna har 

individuella brister. Samtliga lärare förklarar orsakerna utifrån minst två av dessa kategorier. I 
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kategorin undervisningen har brister syftar lärarna på lärares bristfälliga bemötande, att lärarna 

inte uppmärksammar svårigheter vilket leder till att stöd uteblir eller är felaktigt. Lärarna 

nämner också att skolan inte är anpassad för att möta elevers olikheter. Inom kategorin eleverna 

har brister i hemmiljön nämner lärarna dåligt stöd hemifrån, sociala svårigheter, att föräldrarnas 

negativa uppfattningar överförs. Om föräldrarna har en hög utbildningsnivå anses det vara 

positivt för eleven. Inom den sista kategorin eleverna har individuella brister nämner lärarna 

dyskalkyli som de förklarar med att vissa elever saknar viss matematisk förmåga. 

Koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter nämns också inom detta tema samt andra 

diagnoser, ovilja att arbeta samt brist på tro till sig själv. Examensarbetet utgår endast från fyra 

intervjuer men författaren anser att den rika variationen i uppfattningarna ändå kan fånga en 

mångsidig bild av lärarnas uppfattningar (Karlsson, 2011). 

Det andra examensarbetet jag valt att presentera är Landers (2015) som i sitt examensarbete 

studerat hur speciallärare uppfattar matematiksvårigheter och framgångsfaktorer för 

undervisningen. Detta görs genom sex intervjuer med speciallärare som är verksamma i år 1-6. 

Empirin analyseras genom tematisk analys. Resultatet visar en komplex bild av 

matematiksvårigheter där speciallärarna anser att många olika faktorer påverkar. De teman som 

Landers (2015) finner i empirin angående matematiksvårigheter är undervisning, arbetsminne 

och självkänsla. Under temat undervisning presenteras att en bristfällig undervisning får 

konsekvenser för elevens matematiska utveckling. Lärares brister i ämnesdidaktiska kunskaper 

samt en ensidig undervisning som i huvudsak styrs av matematikboken nämns. Många av 

speciallärarna anser också att ett svagt arbetsminne får konsekvenser för lärandet i matematik. 

De nämner svårigheter att automatisera och koncentrationssvårigheternas påverkar 

arbetsminnet. Det sista temat är självkänsla. Speciallärarna talar om att självbild, motivation 

och blockeringar påverkar matematiken på ett negativt sätt. Speciallärarna nämner att 

matematiksvårigheter kan handla om specifika svårigheter som trots tillräcklig träning kvarstår, 

men också att inlärningssvårigheter i andra ämnen kan ge svårigheter i matematik (Landers, 

2015).  

Internationellt har en stor del av forskningen gällande lärares uppfattningar kopplad till 

matematik riktat sig mot hur lärare uppfattar olika undervisningsinsatser i relation till hur elever 

lär matematik. Det handlar bland annat om matematikbokens roll och informations- och 

kommunikationsteknikens betydelse för undervisningen.  
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Forskning finns också internationellt kring elevers som upplevs prestera högt i matematik. En 

av dessa studier är Ficici och Siegel (2008) studie om hur lärare uppfattar beteenden hos elever 

som påverkar matematiken. De har tagit fram ett undersökningsinstrument för att rangordna 40 

olika egenskaper. Studien genomfördes på gymnasienivå i tre länder; Sydkorea, Turkiet och 

USA. Resultatet visade att den egenskap som lärare värderar som mest betydelsefull för att 

eleven ska utvecklas inom matematiken är att eleven har en bra problemlösningsförmåga. 

Andra viktiga egenskaper enligt matematiklärarna var aritmetiska färdigheter såsom förmåga 

att göra beräkningar korrekt, att ha bra minnesåterkallelse, komma ihåg formler och förfarande 

samt förmåga att göra beräkningar snabbt. Matematiklärarna ansåg också att förmåga att 

relatera matematiken till vardagen hade betydelse för elevernas lärande i matematik (Ficici & 

Siegel, 2008). Även om studien genomfördes med fokus på begåvade elever kan den ändå vara 

intressant då en elev med matematiksvårigheter kan anses sakna dessa egenskaper.  

Al Shara och Al Abed (2012) utformade en studie där 217 matematiklärare verksamma i 

Amman och Jordanien deltog. Den inriktade sig på att identifiera lärares attityder mot 

lågpresterande i matematik. Fokus var att se om attityderna påverkades av lärarnas kön, vilket 

stadium de undervisar i, antal års erfarenhet samt utbildning. De utvecklade en skala som 

innehöll 30 olika objekt fördelade inom områdena; känslor, övertygelser och beteenden. Denna 

studie är intressant då det finns en forskningsfråga kopplad till skillnader i lärares 

orsaksförklaringar beroende på om läraren undervisar yngre eller äldre elever. Resultatet av 

studien visade en statistiskt signifikant skillnad i matematiklärares attityder till lågpresterande 

elever i matematik beroende på hur länge de arbetat som lärare. Gällande övriga variabler, 

däribland om man arbetade med yngre eller äldre elever, hittades ingen signifikant skillnad. 

Efter en genomgång av forskning gällande lärares uppfattningar om matematiksvårigheter visar 

det sig att forskningen är begränsad. Detta visar att forskning inom området lärares 

uppfattningar om matematiksvårigheter och dess orsaker är motiverad. De tidigare 

examensarbetena på avancerad nivå som jag tagit del av har ett tydligt fokus på 

matematikundervisningens påverkan på elever med matematiksvårigheter. Syftet har antingen 

varit att hitta brister eller att identifiera framgångsfaktorer. Med denna studies syfte, att studera 

uppfattningar och orsaksförklaringar samt om möjligt identifiera skillnader beroende på om 

man arbetar med yngre eller äldre elever, är min ambition att tillföra ny kunskap inom området. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. De teoretiska 

begreppen kommer att användas för att analysera empirin med syfte att skapa djupare förståelse 

för lärares uppfattningar om matematiksvårigheter.  

För att skapa en förståelse för hur människor utvecklas och lär används i denna studie det 

sociokulturella perspektivet. Perspektivet presenteras i följande avsnitt och betonar att 

utveckling sker i en interaktiv process (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

I detta avsnitt presenteras också de tre specialpedagogiska perspektiven; det kompensatoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet. Val av perspektiv får 

konsekvenser för hur man ser på ett fenomen (Sjöberg, 2006). Samtliga tre perspektiv kommer 

att fungera som tolkningsram för hur lärare uppfattar matematiksvårigheter och deras orsaker. 

  

4.1 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 
 

Det finns olika teorier om hur människan utvecklar kunskap. I denna studie kommer det 

sociokulturella perspektivet att fungera som en utgångspunkt. Enligt perspektivet sker 

utveckling i ett samspel mellan individen och kunnigare medlemmar av samhället. Genom 

samspelet lär sig individen en kulturs sätt att tänka och handla. Lärandet är en aktiv process 

som sker i samverkan med andra. Detta innebär att andra människor har en viktig roll för en 

individs kognitiva utveckling (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

En viktig företrädare för det sociokulturella perspektivet var Lev Semjonovitj Vygotskij (1896 

– 1934). Hans centrala idéer handlade om att en individs mentala strukturer och processer kan 

härledas till det sociala samspelet med andra. Han menade att individens tänkandet har ett 

socialt ursprung. Utvecklingen sker först mellan människor, interpsykologiskt, för att sedan ske 

inom individen, intrapsykologiskt (Vygotskij i Woolfolk & Karlberg, 2015). Lärandet går inte 

att undvika då det är en naturlig och nödvändig del av den mänskliga samvaron (Vygotskij i 

Säljö, 2014). 

Människan är en kommunikativ varelse. Språket utvecklas för att kommunikationen ska kunna 

upprätthållas. Vårt tänkande är ett slags inre samtal framvuxet ur den kultur vi tillhör. 

Handlandet varierar därför beroende på den sociala kontexten. Vi lär oss hur vi förväntas agera 
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i olika sociala praktiker. Det sätt att resonera som vi möter i en viss social praktik kan vi senare 

använda oss av i liknande situationer (Säljö, 2014). 

Artefakter är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Med artefakter menas 

fysiska redskap till exempel I-pad och miniräknare och intellektuella redskap till exempel 

språket och siffersystemet. Dessa redskap har vi människor tillgång till och använder när vi 

förstår och agerar i vår omvärld (Säljö, 2014). 

Säljö (2014) hänvisar till Vygotskij som menar att The Zone Of Proximal Development 

(ZOPED eller ZPD) är avståndet mellan vad en individ kan åstadkomma på egen hand och vad 

hen kan åstadkomma under ledning av en vuxen eller i samarbete med en mer kunnig kamrat. 

I varje social situation finns en möjlighet att ta till sig ny kunskap eller finna nya mönster. 

Woolfolk och Karlberg (2015) kallar det verbala stödet som ges till en individ, så att hon ska 

kunna lösa ett problem eller utföra en uppgift, för kommunikativa stöttor. 

Säljö (2014) betonar att människan är både en biologisk och sociokulturell varelse. Med det 

menar han att det är samspelet mellan vad som är biologiskt grundat till exempel fysiska 

förutsättningar och förmågan att hantera artefakter som utgör grunden för utveckling. 

Det sociokulturella perspektivet blir intressant i denna studie då datainsamlingsmetoden är 

fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna bygger i hög grad på en samverkan mellan individerna där 

utgångspunkten är att samspelet leder till djupare och bredare förklaringar än om enskilda 

intervjuer genomförts. Det sociokulturella perspektivet kommer också att fungera som tillgång 

när empirin ska tolkas och förstås. 

 

4.2 OLIKA PERSPEKTIV PÅ SPECIALPEDAGOGIK 

 

De olika specialpedagogiska perspektiven blir intressant i denna studie då detta kan komma att 

påverka lärares uppfattningar kring det studerande fenomenet. Nilholm (2007) menar att när en 

människa beskriver och talar om sin omvärld kommer hen alltid att ha några utgångspunkter 

för detta, vilka har utvecklats i sociala och kulturella sammanhang. Perspektivtagandet kommer 

att få konsekvenser för hur individen ser på specialpedagogik (Nilholm, 2007).  

Här följer en presentation av tre grundläggande perspektiv på specialpedagogik som 

presenterats inom specialpedagogiskforskning. Det kompensatoriska perspektivets 
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grundläggande idé är att kompensera individen för svårigheter. Detta görs genom att 

problemgrupper först identifieras sedan söks psykologiska och neurologiska förklaringar och 

till sist föreslås metoder och åtgärder för att kompensera för individens problem (Nilholm, 

2007). I det kompensatoriska perspektivet definieras vilka som tillhör problemgruppen vilket 

görs genom kriterier vid olika former av test baserade på normalfördelningskurvan. När 

gruppen klarlagts så sätts olika åtgärder in. Det kan handla om pedagogiska insatser vid till 

exempel lässvårigheter eller medicinsk behandling vid till exempel psykosociala svårigheter 

(Nilholm, 2007). Persson (2013) menar att det kompensatoriska perspektivet reducerar 

svårigheterna till att enbart handla om individen. 

Ur kritiken på det kompensatoriska perspektivet växte det relationella perspektivet fram 

(Nilholm, 2007). Perspektivet handlar inte enbart om att svårigheten finns hos den enskilda 

individen utan att svårigheterna uppstår i samspel med andra faktorer till exempel bristfällig 

utbildning och uppväxtförhållanden. Dessa antaganden gör att förändringar i elevens 

omgivning förutsätts kunna påverka individens möjligheter att lyckas (Persson, 2013). Det 

relationella perspektivet har en syn på att specialpedagogik uppstår som följd av olika sociala 

processer och att orsaker till skolmisslyckanden bör sökas utanför individen. I det relationella 

perspektivet finns ett antagande om att om sociala förändringar sker behövs inte 

specialpedagogik (Nilholm, 2007).  

Persson (2013) anser att det kompensatoriska perspektivet och det relationella perspektivet står 

för olika sätt att förstå en elevs skolsvårigheter men de behöver inte helt utesluta varandra. 

Nilholm (2007) anser att ett tredje perspektiv behövs för att kunna förklara specialpedagogik, 

dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet växte fram ur kritiken av det relationella och det 

kompensatoriska perspektivet.  Det relationella perspektivet antar att dilemman kan lösas 

medan dilemmaperspektivet antar att om ett dilemma försvinner kommer alltid nya dilemman 

att uppstå. Kritiken mot det kompensatoriska perspektivet handlade om att perspektivet 

definierade barn som avvikande samt att en diskussion om pedagogiska frågor till stor del 

saknades (Nilholm, 2007).  

Ett centralt antagande inom dilemmaperspektivet är att utbildningssystemet står inför vissa 

grundläggande dilemman. Med dilemman menas motsättningar som inte går att lösa (Nilholm, 

2007). Inget perspektivtagandes tas i denna studie. De tre specialpedagogiska perspektiven 

kommer att fungera som tolkningsbakgrund då lärarnas utsagor ska analyseras.  
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5. METOD 
 

5.1 METODANSATS  
 

Studiens syfte och frågeställningar styr in metodvalet på en kvalitativ metod. Studien är 

tolkningsinriktad och lärarnas förklaringsmodeller är i fokus vilket motiverar en kvalitativ 

ansats. Enligt Dalen (2015) handlar den kvalitativa forskningen om att få insikt om ett fenomen 

genom att människor ger mening åt sina erfarenheter utifrån sin sociala verklighet. 

Som datainsamlingsmetod valde jag att göra fokusgruppsintervjuer. Syftet med denna 

datainsamlingsmetod är att studera deltagarnas uppfattningar om en viss frågeställning 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) anser att det är en lämplig metod då man vill få fram många 

olika åsikter i en viss fråga. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att i 

fokusgruppsintervjun byggs ny kunskap upp genom att människor integrerar med varandra  

Att samtala om matematiksvårigheter och orsaker kan vara känsligt för lärare eftersom det kan 

skapa vissa förväntningar på vad man ska och inte ska svara. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017) anser att fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod då känsliga ämnen ska diskuteras. 

Den kvalitativa forskningen kan ha ett induktivt synsätt (Bryman, 2011). Denna studie har en 

induktiv ansats; ingen teori är utgångspunkten för datainsamlingen, inga hypoteser/antaganden 

formuleras utan syftet är att generera ny kunskap utifrån empirin (Dalen, 2015).  

Som analysmetod har jag valt att göra en tematisk analys. Braun och Clarke (2006) anser att 

detta är en metod som formulerar och tydliggör de teman som är dominerande i materialet. 

Studiens syfte är inte att dra generella slutsatser utan att bidra till en djupare förståelse för 

matematiksvårigheter. 

 

5.2 DATAINSAMLINGSMETOD  
 

I fokusgruppsintervjun får deltagarna utifrån sina uppfattningar om matematiksvårigheter 

möjlighet att reflektera och reagera på varandras åsikter.  Uttalandena kommer att bygga på 

varandra (Bryman, 2011). Jag anser därför att denna datainsamlingsmetod är lämplig och 

kommer att ge realistiska beskrivningar och fylligare svar med möjlighet att få fram olika 

åsikter än om en enskild intervju genomförs. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) anser att 
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fokusgruppsintervjuns möjligheter att dela med sig av åsikter och synpunkter ger ett fördjupat 

perspektiv då frågan kan belysa från många håll.  

En fokusgruppsintervju kan vara öppen eller strukturerad (Bryman, 2011). Wibeck (2010) anser 

att om samtalsledaren vill kunna styra intervjun bör specificerade frågor användas. Eftersom 

fokusgruppsintervjun ska styras mot studiens syfte väljer jag att utforma en tydlig intervjuguide 

(se bilaga 1). Fokusgruppsintervjun inleds med en presentation av deltagarna samt några öppna 

frågor om lärarnas bakgrund. Wibeck (2010) menar att dessa frågors syfte är att deltagarna ska 

bekanta sig med varandra och att de ska få en känsla av samhörighet. Sedan följer 

nyckelfrågorna som är indelade efter teman och efterföljs av begrepp som fungerar som en 

checklista eller utgångspunkt för utformande av följdfrågor vid behov. Efter nyckelfrågorna 

presenteras en vinjett som utgår från en fallbeskrivning. Vinjettens syfte är att väcka frågor och 

diskussioner (Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjun avslutas med några avslutandefrågor vars 

syfte är att summera diskussionen och lyfta fram delar som eventuellt missats. Jag valde också 

att ha några generella uppföljningsfrågor, extrafrågor och vinjetter att använda om jag upplevde 

att något var extra intressant utifrån studiens frågeställningar eller om diskussionen hamnade 

utanför syftet. 

 

5.3 URVAL  
 

Jag vill veta vad ett avgränsat antal människor har att säga om ett visst fenomen och därför 

genomförde jag ett bekvämlighets- och målinriktat urval (Bryman, 2011).  Jag tog kontakt med 

en skolledare i en kommun där jag vet att skolan har avsatt tid varje vecka för ett 

utvecklingsarbete inom matematik. Jag skickade ett mail till skolledaren (se bilaga 2) för att 

informera om studiens syfte, etiska ställningstaganden samt be om ett godkännande att få möta 

matematiklärarna på den tid som avsatts till matematikutveckling. Skolan väljs ut som ett 

målinriktat urval då jag anser att rekryteringen av deltagare blir lättare då tid redan finns avsatt 

på schemat för matematiskt utvecklingsarbete.   

Kriterierna för det målinriktade urvalet handlade också om att lärarna skulle vara behöriga 

matematiklärare, detta för att vara väl insatt i samt ha erfarenhet av matematiksvårigheter. För 

att kunna belysa eventuella skillnader i uppfattningar mellan lärare som arbetar med elever i 

lågstadiet (år 1-3) och lärare som arbetar med elever i mellanstadiet (år 4-6) var ett annat 

kriterium att läraren skulle vara verksam i något av dessa stadium.  



 28 

Efter att jag hade fått ett godkännande av skolledningen tog jag kontakt med tre lärare på skolan 

som är ledare för varsin grupp inom projektet. Jag besökte därefter varje grupp för att muntligt 

informera om studien samt föreslå lämpliga tillfällen då fokusgruppsintervjuerna skulle kunna 

genomföras. En tid innan fokusgruppsintervjuns genomförande skickades också ett 

informationsbrev (se bilaga 3) ut till deltagarna. I brevet framgick återigen studiens syfte, 

forskningsetiska ställningstaganden och återigen gavs möjlighet att tacka nej. För att minska 

risken för bortfall anser Wibeck (2010) att man bör hålla regelbunden kontakt under tiden 

mellan att deltagarna tackat ja till att delta i fokusgruppsintervjun fram till det datum då 

intervjun ska genomföras.  

Jag valde att göra en pilotintervju samt två fokusgruppsintervjuer. Enligt Morgan (1997) bör ett 

mindre projekt innehålla 2-4 fokusgruppsintervjuer. Studiens syfte är inte att generalisera till 

en hel populationen utan att utforska några matematiklärares kvalitativa uppfattningar om 

matematiksvårigheter vilket kan motivera att antalet grupper är få.  

Om deltagarna är insatta i ämnet anser Morgan (1997) att det fungerar bra med ett färre antal 

deltagare i varje grupp. Wibeck (2010) anser att fördelarna med en liten grupp är att det blir 

personligare och att det är lättare att alla får uttrycka sin åsikt, möta andras argument samt ger 

möjlighet till ögonkontakt. Wibeck (2010) anser att en lämplig gruppstorlek är 4-6 personer.  

Gruppantalet bestäms av antalet deltagare i de redan existerande grupperna med undantag för 

urvalskriteriet att lärare som ej är behöriga i matematik uteslöts. Antal deltagare per fokusgrupp 

var 4 och 5 stycken. Det finns olika meningar om hur vida grupperna bör vara redan existerande 

grupper eller skapas just för detta tillfälle (Bryman, 2011). Wibeck (2010) anser att det i en 

redan befintlig grupp finns ett samförstånd mellan gruppdeltagarna vilket ger en trygghet i 

gruppen. Jag känner också många av deltagarna i grupperna sedan tidigare. Påverkan blir 

begränsad då min roll som samtalsledare i en fokusgruppsintervju är mer passiv (Wibeck, 2010) 

än om en individuell intervju hade genomförts. Jag är dock medveten om att min tidigare 

relation till deltagarna kan komma att påverka fokusgruppsintervjun både positivt och negativt. 

Fördelar med att jag känner många deltagare sedan tidigare kan vara att tryggheten kan öka, det 

kan skapa en tillåtande atmosfär och göra det enklare att rekrytera deltagare. En nackdel kan 

vara att vissa saker i diskussionen ej tas upp utan är förgivettagna.  
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5.4 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUER 
 

Fokusgruppsintervjun inleds med en presentation av deltagarna, presentation av studien, 

information om de etiska övervägandena och information om inspelningen. Regler för 

diskussionen gås igenom, att en i taget pratar och att allas synpunkter är viktiga (Bryman, 2011).  

Jag valde att göra en ljudinspelning med hjälp av en inspelningsapp på I-pad. Deltagarna 

informerades om syftet med inspelningen. Min roll som samtalsledare blev att leda samtalet 

men ej styra. Detta gjordes genom att leda samtalet mot studiens frågeställningar samt se till att 

alla kommer till tals (Bryman, 2011). Wibeck (2010) anser att samtalsledaren kan se till att alla 

kommer till tals genom att ställa specifika frågor till specifika personer om behov finns. I 

diskussionerna är jag som samtalsledare passiv, svarar neutralt på frågor men lyssnar aktivt 

(Wibeck, 2010).   

Grupperna möttes i sina vanliga lokaler för samtalet detta gjordes för att deltagarna skulle vara 

bekanta med miljön sedan tidigare (Bryman, 2011). Bord och stolar i lokalen arrangerades så 

att alla deltagare satt runt ett bord och kunde ha ögonkontakt med varandra. Som samtalsledare 

tänkte jag på att placera mig runt bordet tillsammans med deltagarna på en så ”osynlig” plats 

som möjligt, ej till exempel på bordets kortsida (Wibeck, 2010). I god tid före intervjuns början 

placerades inspelningsutrustning ut och testades.   

Dalen (2015) anser att en eller flera pilotintervjuer måste genomföras för att testa om 

intervjuguiden håller. En pilotintervju genomförs för att testa intervjuguidens frågor samt för 

att få en uppfattning om tidsåtgång. I pilotintervjun testades om vinjetten tjänade sitt syfte att 

fördjupa diskussionen. Efter pilotintervjun gjordes några mindre justeringar i intervjuguiden. 

Vinjetten byttes ut då den inte gav något nytt perspektiv utan endast återspeglade det lärarna 

tidigare hade sagt. Några extrafrågor och vinjetter lades till för att användas vid behov. 

Pilotintervjun gav också en möjlighet för mig att prova komplexiteten kring att fungera som 

samtalsledare. 

 

5.5 ANALYSMETOD  
 

Analysprocessen påbörjades direkt efter att intervjun avslutats då de första intrycken av 

intervjun skrevs ner (Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjuerna dokumenterades med hjälp av 
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ljudinspelning. Transkriberingen av ljudinspelningen påbörjades så snart som möjligt efter 

intervjuns genomförande.  

Analysen bestämmer transkriberingsnivån (Wibeck, 2010). Det är vad som sägs det vill säga 

innehållet, som är i fokus i transkriberingen. I transkriberingen har bekräftande ord som 

ja/nej/absolut/precis tagits med då det fungerar som en tydlig signal att deltagarna håller med 

om föregående påstående. Uttrycket mmm har uteslutits då det inte behöver betyda medhåll 

utan kan tolkas som en bekräftelse i det sociala samspelet. Gester har endast skrivits ut om de 

anses förstärka talets betydelse. 

Transkriberingen är en så exakt återgivning av talet som möjligt. Dock redigerades verbala tics 

som till exempel öh, va, genom att dessa avlägsnades för att inte minska förståelsen. Ohörbara 

partier markeras med (?) (Bryman, 2011). Transkriberingen kan sägas ligga mellan Linells 

(1994) transkriptionsnivå II och III. Återgivningen av texten är ordagrann men inslag av 

omtagningar, felstarter, tvekfenomen etc. har eliminerats för att öka läsbarheten. Pauser 

markeras (…) men tid för paus uppges ej. Om en deltagare blir avbruten av en annan markeras 

det (--). Transkriberingen gav upphov till 31 sidor data. 

Jag har valt att genomföra en tematisk analys för att söka mönster och teman i relation till 

forskningsfrågorna. Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en flexibel metod för att 

finna upprepade mönster.  

Den tematiska analysen görs i Braun och Clarkes (2006) sex steg. Transkriberingen läses 

igenom många gånger. Därefter startar sökandet efter preliminära koder. Dessa koder antecknar 

jag i marginalen på utskriften. Koderna analyseras och organiseras i sökandet efter teman. 

Teman kontrolleras sedan för att se att de speglar data, att de är enhetliga samt speglar 

frågeställningarna. Den data som inte överensstämmer med studiens syfte tas bort.  Det slutliga 

steget handlar om att definiera, namnge och analysera de olika temana (Braun & Clarke, 2006).  

Resultatet presenteras utifrån de teman som analysen utmynnat i. Varje tema presenteras utifrån 

dess essens och exemplifieras med excerpter som kännetecknar detta tema (Braun & Clarke, 

2006).  
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5.6 STUDIENS KVALITÉ 
 

Reliabilitet skapas då leden i forskningsprocessen beskrivs vilket skapar en noggrann och 

systematisk kvalitativ studie (Bryman, 2011). Därför har jag beskrivit processens olika steg 

samt presenterat argument för de val som gjorts i undersökningen.  

För att få en så tillförlitlig datainsamlingsmetod som möjligt är det viktigt att 

fokusgruppsintervjun påverkas av så få yttre omständigheter som möjligt (Trost, 2016). Val av 

ostörd plats och inspelningens roll har diskuterats. Min roll som objektiv samtalsledare är också 

desamma under alla fokusgruppsintervjuerna.  

Om en röd tråd finns genom hela arbetet kommer validiteten att öka. Forskningsfrågor/syfte 

hänger tydligt samman med datainsamlingsmetod, metodansats, analysmetod och resultatet och 

diskussion ger svar på de frågeställningar som studien velat besvara (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). 

Urvalet för denna studie har varit litet men syftet har inte varit att generalisera studiens resultat 

på hela populationen. Studien syftar dock till att ge en tillförlitlig bild av just dessa lärares 

uppfattningar och erfarenheter av matematiksvårigheter och möjliga orsaker till dem, vilket ger 

en ökad förståelse av fenomenet.  

 

5.7 FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  
 

Vetenskapsrådet (2010) anser att forskning skall bedrivas med hög kvalité och detta kallas för 

forskningskravet. Samhället har också ett ansvar att skydda enskilda individer vilket finns 

beskrivet i individskyddskravet. De forskningsetiska principerna består av fyra huvudkrav. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att de berörda ska informeras om syfte, frivillighet samt rätt att 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2010). I denna studie ges information om det 

forskningsetiska ställningstagandena till skolledning skriftligt och till deltagarna både muntligt 

och skriftligt. Skolledare kontaktades via ett informationsbrev.  Ett informationsbrev skickades 

ut via mail till berörda lärare. Informationsbrevet skall vara så kort som möjligt men innehålla 

mycket information (Trost, 2016). Jag valde att utforma informationsbrevet utifrån de principer 
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Trost (2016) anser att man bör tänka på vid utformandet av ett missivbrev. I informationsbreven 

finns information om undersökningens syfte, vad resultatet kommer att användas till samt en 

presentation av forskningsetiska överväganden.  Det framgår också tydligt vem som är 

avsändaren samt vart man ska vända sig vid eventuella frågor. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2010). Samtyckeskravet uppfylldes genom att både skolledning och lärare 

tillfrågades om delaktighet i studien. En möjlig risk när fokusgruppsintervju genomförs är att 

deltagarna får reda på saker om varandra som kan vara känsliga (Wibeck, 2010). Därför valde 

jag att innan intervjun tog sin början framföra min önskan om sekretess.  

Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter i undersökningen är konfidentiella 

(Vetenskapsrådet, 2010). Före intervjun informerades deltagarna om att all information som 

gör det möjligt att identifiera dem noggrant skyddas. I transkribering och färdigt examensarbete 

är alla deltagares uttalanden avidentifierade.   

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att de insamlade uppgifterna endast får användas 

i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2010). Deltagarna informerades skriftligt, i 

informationsbrevet, och muntligt, innan intervjun tog sin början, om att det som sägs under 

fokusgruppsintervjun endast kommer att användas i denna studie.  

De forskningsetiska utgångspunkterna upprepades innan intervjun tog sin början. Där 

tydliggjordes studiens syfte, frivillighet, rätt att tacka nej till medverkan, rätt att avbryta under 

studiens gång, att uppgifter behandlas konfidentiellt samt att uppgifterna endast kommer att 

användas för denna studies syfte. 
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6. RESULTAT  
 

Resultaten är indelade i fem rubriker som presenteras utifrån de teman som identifierats under 

analysprocessen. De fem rubrikerna är; matematiksvårigheter, strukturell nivå, skolnivå, 

individnivå samt skillnader. Varje rubrik inleds med en schematisk bild över vilka teman som 

identifierats. I bilaga 4 finns en sammanställd schematisk bild över alla teman som förekommer 

i denna studie. Under rubriken skillnader presenteras de skillnader i föregående teman som 

återfunnits beroende på om lärare arbetar med yngre eller äldre elever. 

Varje tema presenteras utifrån excerpter som fångar temats essens. Excerpterna är direkta citat 

från fokusgruppsintervjuerna. De är skrivna i mindre textstorlek och inleds på en ny rad för att 

tydligt kunna åtskiljas från övrig text. Excerpterna utgörs ibland av enskilda lärares utsagor och 

ibland av flera lärares utsagor. Ett utdrag av flera lärares utsagor används då diskussionen dem 

emellan ger ett djupare perspektiv. Lärarnas uttalanden bygger på deras egna erfarenheter eller 

tankar kring fokusgruppsintervjuns vinjetter. I anknytning till excerpterna framgår det om det 

är en vinjett eller egna erfarenheter läraren talar utifrån. 

Excerpterna inleds med en bokstav och siffra. Detta är en kod för vilken lärare som står för 

vilken utsaga. Fyra deltagande lärare verksamma på lågstadiet har tilldelats koderna L1, L2, L3 

och L4. Fem deltagande lärare verksamma på mellanstadiet har tilldelats koderna M1, M2, M3, 

M4 och M5. Genom att tydligt skilja mellan lärare verksamma på lågstadiet och mellanstadiet 

ges en möjlighet att kunna identifiera skillnader mellan lärarna beroende på om de arbetar med 

yngre eller äldre elever.  

 

6.1MATEMATIKSVÅRIGHETER  
 

Rubriken matematiksvårigheter anknyter till forskningsfrågan hur lärare uppfattar 

matematiksvårigheter. Under rubriken matematiksvårigheter har fyra olika teman identifierats. 

Dessa teman är; talet om matematiksvårigheter, svårigheter finns i alla ämnen, förståelse är 

målet samt vikten av en stabil grund. Nedan följer en presentation av dessa teman. 
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TALET OM MATEMATIKSVÅRIGHETER 
 

När lärarna talar om elever med svårigheter i matematik använder de begreppet 

matematiksvårigheter. Begreppet används i en vid mening. Oavsett hur stora svårigheterna är 

eller hur de visar sig så är det detta begrepp som används. De gör heller ingen skillnad i 

begreppsanvändningen beroende på om eleven har svårigheter endast i ämnet matematik eller 

i flera ämnen. Utifrån en lärares utsaga framkommer att ett begrepp för att kunna särskilja olika 

svårighetsgrader av matematiksvårighet saknas. Läraren talar här utifrån vinjetten Niklas.  

L4: Han är ju 10 år så den här killen tror jag har riktig, riktigt, verkligen mattesvårigheter. 

Läraren använder inget specifikt begrepp för att förtydliga elevens stora svårigheter utan lägger 

till förstärkningsorden ”riktig” och ”verkligen” för att påvisa att det är stora 

matematiksvårigheter som eleven har. Under samtliga fokusgruppsintervjuer är det endast en 

lärare som använder begreppet dyskalkyli. Begreppet används då i samband med att hon 

presenterar en elev som hon mött under sin tid som lärare. 

L4: Men om jag tänker på min gamla klass har jag en typisk, en pojke som hade stora svårigheter 

även i andra ämnen och han gick ju då till speciallärare, fick stöd men hade jättesvårt i all fall. Jag 

tror nu att han har fått dyskalkyli för vi skickade in den här lilla utredningen på honom och det visade 

sig att han har mattesvårigheter.  

Lärarens definitionen av begreppet dyskalkyli är matematiksvårigheter men inte svårigheter 

specifikt kopplad till matematiken utan svårigheter som är kopplade även till andra ämnen.  

 
 

 

 

Talet om matematik-
svårigheter 

Svårigheter finns i 
alla ämnen 

Vikten av en stabil 
grund Förståelse är målet 

Matematiksvårigheter 
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SVÅRIGHETER FINNS I ALLA ÄMNEN 
 

Enligt lärarnas uppfattningar har elever med svårigheter i matematik oftast också svårigheter i 

andra ämnen. När de får frågan om de mött någon elev som har haft svårt i endast matematik 

men haft lätt för övriga ämnen har de svårt att svara. De menar att så säkert är fallet men att de 

inte kan minnas något enskilt fall. När lärarna pratar utifrån sina egna erfarenheter så beskriver 

de elever som har svårigheter i många ämnen, däribland matematik. 

L1: Det är ju liksom en helhet i det. Det är inte bara just matte. 

Detta tyder på att svårigheter endast i matematik inte är något lärarna i stor utsträckning mött.  

M5: Jag vet inte om det är ett verkligt exempel. Det verkar lite. Han har lätt för alla ämnen utom för 

matematik. Det brukar ju följa med att om man har svårt för matematik så har man svårt för andra 

ämnen också. 

Läraren i föregående utsaga talar utifrån vinjetten Niklas, en elev med svårigheter endast i 
matematik. Utsagan visar att elever med endast svårigheter i ämnet matematik är ovanligt.  

 

FÖRSTÅELSE ÄR MÅLET 
 

Lärarnas uppfattning är att målet i matematik är en djupare förståelse för ämnet. Om en elev 

har en djupare förståelse kan hen använda alla sina förmågor i sammanhang hen inte mött 

tidigare. De menar att alla de olika matematiska förmågorna bottnar i att eleven har en 

förståelse.  

M2: Man lär sig att kunna använda det i varje sammanhang i varje ny situation och då har man 

förstått. Det är det som är viktigt, i rätt sammanhang, när ska jag använda? vad ska jag använda? 

och hur många gånger? Ett barn som har förstått, de vet det hur de ska använda och då har de förstått. 

De som inte har förstått de vet inte, de har inget hum om att man kan göra på olika sätt. 

Många lärare anser att elever med matematiksvårigheter har svårt att befästa kunskaperna. De 

anser att eleven inte kan befästa kunskaper om de inte har en förståelse i botten.  För att kunna 

befästa och minnas begrepp och talfakta behöver eleven ha förstått vad det är hen gör och inte 

bara lära sig utantill. Många lärare upplever att elever med matematiksvårigheter är ojämna i 

sina kunskaper, ibland kan de och ibland kan de inte.  
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M5: Det blir inte befäst det blir inget sammanhang i kunskaperna utan det blir en ända röra allting 

bara. Som liksom inte bottnar i eleverna. Man går igenom till exempel räknesätt en gång eller 

tallinjen men de har inte riktigt förstått så att nästa gång är det tomt igen. 

Under en lektion när man arbetar med ett specifikt område visar eleven kunskaper, men veckan 

efter minns de inte alls. Lärarna anser att detta tyder på att eleven inte har förstått.  

Lärarna på mellanstadiet talar om att elever med matematiksvårigheter ofta saknar en förståelse 

för metoder och strategier och att de inte kan använda dessa på ett flexibelt sätt. Vissa elever 

har lärt sig en metod, de kan mekaniskt räkna ut, men saknar en förståelse för vad och varför 

de gör som de gör. 

M3: Nej, många chansar eller bara räknar på och kör något hittipå. 

M4: Bara det ser bra ut. 

M1: Stryker och sätter ettor och sätter tior och flyttar saker de vet inte riktigt vad de gör. 

Lärarna menar dock att det är bättre att mekaniskt kunna använda metoder och strategier och 

sakna förståelse än att helt sakna fungerande metoder. Förståelsen är målet men den kan komma 

senare menar lärarna på mellanstadiet. Lärare i lågstadiet nämner inte förståelse för metoder 

och strategier. Men tankar finns hos lågstadielärarna hur det kan gå när matematiken blir mer 

komplex och det förutsätter strategier där man använder sig av flera led. En lärare verksam på 

lågstadiet säger följande när hon tänker på en elev i klassen: 

L:3 Men nu börjar det bli uppåt över hundra snart och då vet jag inte.  

L4: Sen blir det flera steg. 

Den begreppsliga förståelsen uppfattas som en svårighet oavsett om man arbetar på låg eller 

mellanstadiet. Om förståelse för matematiska begreppen saknas anses det kunna ge svårigheter 

i matematiken.  

L2: Jag tänker även språket, begrepp. Det känns som att det är nånting som stjälper allt även om 

man egentligen kanske har koll på läget, så stjälper begreppen. 

Lågstadielärarna uttrycker att de begrepp som många elever har svårt för är dubbelt, hälften, 

fler och färre. Svårigheter med matematiska begrepp anser lärarna påverkar förståelsen för 

problemuppgifter.  
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VIKTEN AV EN STABIL GRUND 
 

Lärarna uppfattar att en elev med matematiksvårigheter ofta har brister i grundläggande 

matematik. De nämner visst matematiskt nyckelinnehåll som eleven behöver kunna. Det tar 

bland annat upp siffra kopplat till antal.  

M1: Jag tror att många, jag har jobbat mycket på låg, då tänker jag att de som inte är med på tåget 

från början som kanske inte förstår baserna som vi tar för givet att dom förstår. Siffra-antal tänker 

jag på i ettan då de kanske inte har det, då halkar man ju efter. 

Vidare anser de att grunden är kopplad till taluppfattning. Det kan handla om att dela upp tal, 

att se samband eller att lära sig talkamraterna. Positionssystemet nämns av mellanstadielärarna 

och anses vara ett nyckelinnehåll som vid missuppfattningar kan leda till svårigheter längre 

fram. En lärare på mellanstadiet säger följande om en elev i klassen: 

M1: Just nu får han jobba med att skriva tal. Det är ju språkligt sätt svårt men logiskt tycker jag inte 

det. Ser han tusen då vet han ju att det ska finnas fyra positioner i alla fall men ändå kan det bli fel. 

4078 skrivs 478.  

En lärare poängterar att matematiken är hieratiskt uppbyggd och att det inte finns några 

genvägar. Grunden måste sitta för att man ska kunna gå vidare med mer komplext matematiskt 

innehåll.  

 

6.2 STRUKTURELL NIVÅ 
 

Rubriken strukturell nivå anknyter till lärarnas orsaksförklaringar som återfinns på en 

strukturell nivå. Inom rubriken har tre teman identifierats; matte är svårt, ämnets särart och 

det förändrade samhället. Här följer en presentation av dessa teman. 

 

 

   

Matte är svårt Ämnets särart Det förändrade samhället 

Strukturell nivå 
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MATTE ÄR SVÅRT 
 

Hur samhället ser på matematik och hur matematiken kommer till användning i samhället ses 

av samtliga lärare som faktorer som kan påverka elevers matematikutveckling. Lärarna menar 

att det finns en tradition i samhället att se matematik som svårt. Lärarna säger följande angående 

denna samhällstradition: 

M1: Men det ser man ju om man tänker på vuxna runt sig att det finns en matteosäkerhet verkligen 

kvar, nämen jag kan inte räkna. 

Lärarna anser att många vuxna i samhället inte känner sig trygga med ämnet. Detta blir då en 

accepterad norm som sprider sig vidare till nästa generation. 

M3: Jag tror att det sitter lite i väggarna alltså historiskt. Om vi tittar tillbaka på föräldrar, 

morföräldrar, syskon. Man har alltid talat om att jag kan inte. Jag kunde inte heller när jag vara liten, 

jag förstår inte och jag kan inte hjälpa. 

Denna inställning i samhället att matematik är svårt kan enligt lärarna komma att påverka 

elevernas förhållande till ämnet och skapa svårigheter. 

 

ÄMNETS SÄRART 
 

Matematikämnets uppbyggnad och omfattning kan enligt lärarna få konsekvenser för hur elever 

utvecklas inom ämnet. Lärarna ser att matematikämnet skiljer sig från övriga ämnen då det är 

uppbyggt av olika delar. De menar att om det saknas någon del är det svårt att gå vidare.  

M3: Det finns inga genvägar i matematiken. Du måste befästa dom här byggstenarna som du bygger 

vidare på. Du kan inte liksom hoppa över fem led och tro att du ska kunna multiplicera med 

decimaltal om du inte har lärt dig (…). 

M4: tio, hundra och tusen 

En uppbyggnad där den ena delen bygger på den andra ses som en svårighet då en elev inte kan 

gå vidare om hen inte har tillägnat sig de tidigare kunskaperna.  

Matematiklärarna i alla stadier upplever att ämnets omfattning leder till stress då det är mycket 

omfattande. De anser att det är svårt att hinna med allt och samtidigt hålla alla delar ständigt 

aktuella. Lärarna påvisar att en stoffträngsel i matematiken finns vilket leder till ett begränsat 

utrymme finns till varje moment. 
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M1: Jag tänker på den här delikata uppgiften att ha allt aktuellt, att hinna med alla områden om och 

om igen. Att hinna med att knyta ihop så mycket som man kan, kommer ni ihåg vi jobbar med det 

här och det häger ihop med det här, procent och decimal och bråk och så vidare. Det är en tung 

uppgift för oss. 

Ämnets omfattning gör att en snabb takt måste hållas detta anses kunna vara en orsak till att 

fler elever får matematiksvårigheter.  

DET FÖRÄNDRADE SAMHÄLLET 
 

Förändringar i samhället kan enligt lärarna påverka matematikutvecklingen negativt. En av 

förändringarna som nämns är att elever använder matematiken mindre i sin vardag. Detta 

härleder lärarna till att barn inte är med i vardagsaktiviteter som stimulerar 

matematikutvecklingen på samma sätt som barn var förr.  

L3: Jag tänker svårigheter i som barn idag är inte med på samma sätt i att baka, bygga. Det finns 

liksom ingen verklighetsanknytning till det man gör. Att det kan bli svårigheter för man har inget 

att bygga upp det på. Förr sydde man ju mycket och man var med på ett annat sätt.  

Barnens minskade del i vardagsaktiviteter härleder lärarna till att eleverna har andra intressen 

än förr men också till att föräldrar är mer stressade och inte hinner med att göra saker med sina 

barn.  

L2: Jag tänker att det också handlar om att man inte hemma kanske pratar med sina barn på det sättet 

som man gjorde förr. När man är med och handlar eller är med och bakar eller man använder 

naturligt begrepp. Man gör kanske inte det på samma sätt allting ska gå så fort. Så då är det smidigare 

att man inte har barnen med sig när man gör saker. 

Föräldrarna hinner inte utföra aktiviteter som anses stimulera matematikutvecklingen som till 

exempel att spela spel eller bygga pussel med sina barn. De låter heller inte barnen vara med 

och baka och handla då det går snabbare att göra det på egen hand. Lärarna uppfattar att 

samhällets matematik har gått från att vara konkret till att bli mer abstrakt. Ett exempel på detta 

är enligt lärarna att pengar inte används på samma sätt som tidigare. 

M5: Sen att det inte finns några ören längre och inte så mycket mynt och sedlar i omlopp heller. 

M3: Hur tänkte dom? 

M5: Det gör det lite mer abstrakt faktiskt man kan inte leka affär på samma sätt som förr. 

M3: Lämna tillbaka på en, räkna liksom bakifrån med plus. Det tycker jag är väldigt synd. 
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M5: De använder nog inte så mycket mynt själv heller jag tänker som förr då handla man lite och 

så.  

Lärarna anser att matematiken förr var mer konkret då barnen fick matematiskträning när de 

gick till affären för att handla och betalade med sedlar och mynt. Bristen på mynt, sedlar och 

ören har gjort matematiken mer abstrakt enligt lärarna. 

6.3 SKOLNIVÅ 
 

Rubriken anknyter till lärares orsaksförklaringar som återfinns på en skolnivå. Inom 

huvudrubriken har sex teman identifierats; vikten av att tala matte, matteboken som hinder, 

gruppens negativa processer, vikten av att konkretisera, skickliga lärare samt stödinsatser för 

lärande. Här följer en presentation av dessa teman. 

 

 

 

 

VIKTEN AV ATT TALA MATTE 
 

Lärare i båda stadier anser att språket i matematik är viktigt. Det handlar om att lärare och elever 

talar mycket matematik och att man använder korrekta matematiska begrepp redan från att de 

eleverna är små. 

L3: Kan det vara så att man har förenklat hela tiden. Att man alltid förenklar för barn på nått sätt. 

Att man inte använder rätta begreppen utan att man förenklar att man säger plus och att man inte 

använder addition.  

Genom att använda denna strategi så får de ett större begreppsligt ordförråd. Det är inte bara 

läraren som ska tala mycket matematik utan det är enligt lärarna viktigt att skapa en 

undervisning som stimulerar användandet av det matematiska språket. Det kan handla om att 

skapa aktiviteter där klassen arbetar tillsammans i gemensamma övningar med efterföljande 
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diskussionen. En lärare pratar om att variera den språkstimulerande undervisningen genom att 

arbeta gemensamt, i par och enskilt. 

M5: Det är ju det att om man pratar mycket i klassen då jobbar man ju med samma sak så att säga. 

Då gör man ju nånting gemensamt och då kan man utnyttja det med att diskutera i par och så. Om 

man har pratat så bör de följas upp med någon uppgift också som man löser individuellt som ser ut 

på liknande sätt som det man har pratat om för att liksom befästa det.  

Att tala matematik är viktigt för alla elever men särskilt viktigt för elever med annat modersmål. 

Genom att tala mycket matematik får eleverna möjlighet att utveckla sitt matematiska språk.  

 

MATTEBOKEN SOM HINDER 

 
Matematikboken har en stor inverkan på ämnet anser lärarna på bägge stadier. 

Matematikbokens omfattning medför att undervisningen håller ett högt tempo där alla elever 

inte har en möjlighet att hänga med. Denna stress att hinna med boken anser lärarna tar tid från 

andra arbetsformer i matematik samt minskar möjligheterna att kunna variera undervisningen. 

Matematikboken kan också ha en tävlingseffekt på eleverna då eleverna arbetar för att komma 

så långt som möjligt i boken på bekostnad av förståelse. 

M1: Jag kan tänka att matteboken är en orsak. Att det är den där tävlingsinstinkten som dyker upp.  

M1: Om man skippar matteboken och gick igenom på något annat sätt då skulle det inte finnas det 

här jag måste vidare jag måste vidare. Ibland kan ju tävling vara bra och stimulerande men när det 

blir en press då hinner man ju inte förstå man har inte tiden att förstå. 

Beroende på hur matematikboken är upplagd kan den underlätta eller försvåra för elever. 

Lärarna på mellanstadiet nämner matematikbokens val av metoder och strategier som en del 

som kan försvåra för elever. Ett exempel som lärarna gör att vissa matematikböcker presentera 

både algoritmräkning och räkna talsorterna för sig. Lärarna anser att eleverna då blanda ihop 

strategierna med varandra. 

M4: Det finns ju lite olika om vi tar bara vår mattebok så presenterar den ju lite olika metoder och 

det är ju inte uppställning, algoritmen som dyker upp först. 

M3: Det är ju talsorter för sig. 

M4: Ja och då är det klart då tar man det största först. Det är ju inte jättemärkligt när det blir fel 

ibland tänker jag. 
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M3: Nej, men sen när man kör algoritmer så blandar de ju ihop det här när man lägger ihop när det 

blir liksom ett tiotal och när man då växlar och det blir tio ental. Det kan ju bli lite hur som helst. 

Det kan vara en liten fara. 

Lärarna ser en fara med att använda en matematikbok som blandar flera olika strategier. 

 

GRUPPENS NEGATIVA PROCESSER 
 

Lärarna uppfattar att faktorer i gruppen kan påverka matematiken negativt. De anser att en 

hierarki i gruppen kan leda till svårigheter. Lärarna nämner också att det finns en risk att andra 

negativa processer i gruppen tar så mycket energi från elever så att de inte kan koncentrera sig 

på sitt skolarbete. 

L4: Det finns säkert jättemycket som man inte ser som lärare. 

L4: Blickar, ja, precis, det är ju så mycket som påverkar skolarbetet.  

En ovilja att visa klasskamraterna att man behöver hjälp kan enligt lärarna leda till att eleven 

istället chansar. Lärarna anser att om man inte ber om hjälp så har man svårare att komma 

vidare i sin matematikutveckling. 

 

VIKTEN AV ATT KONKRETISERA 
 

Lärarna anser att användningen av konkret material är viktig och kan underlätta för elevers 

matematikutveckling. De påtalar att det konkreta materialet har en avgörande betydelse för om 

vissa elever ska kunna förstå innehållet eller ej. Undervisningen bör innehålla rikligt med 

laborationer och praktiska övningar.  

M1: Jag tror att vi inte nog visar på med labbmaterial. På riktigt mäter med måttband eller vad vi 

nu hoppar över att göra. Att det blir för mycket som är abstrakt. Det hjälper inte dom som har svårt 

för det.  

Om konkretisering inte används i tillräcklig utsträckning kan det försvåra för alla elever men 

särskilt för elever med matematiksvårigheter. Lärarna på mellanstadiet har en förhoppning att 

undervisningen på lågstadiet är mer konkret än undervisningen på mellanstadiet. Nedanstående 
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excerpt visar att en önskan hos mellanstadielärarna finns om att eleverna på lågstadiet i hög 

grad bör får undervisningen konkretiserad. 

M2: Sen tror jag också att vi laborerar för lite med konkreta material, på lågstadiet får de hålla på 

med konkret material, här har man inte det. Här har vi bara en bok och förväntar oss att eleverna ska 

producera.  

Följande uttalande från en lärare på lågstadiet påvisar att lågstadiets matematikundervisning 

inte är så konkret som mellanstadielärarna önskar. 

L2: Jag tror att vi har en brist på praktiska laborationer. Det finns ju inget i den här boken som vi 

har nu. Det var det alltid i den vi jobbade med förut. Då började alltid kapitlet med en laboration.  

Lärarna i båda stadierna menar att det konkreta materialet kan användas i laborationer eller 

praktiska övningar men också för att göra något som är abstrakt mer konkret. De nämner att de 

till exempel använder tiobasmaterial i form av klossar eller magneter när de arbetar med 

positionssystemet för att konkretisera för eleverna.  

 

LÄRARENS VIKTIGA FUNKTION  
 

Lärarens kompetens har enligt lärarna en stor betydelse för elevens utveckling i matematik. De 

nämner förmåga att bygga relationer, förmåga att förklara samt kunskaper i ämnet som delar 

som kommer att påverka elevens matematikutveckling. De anser till och med att det kan vara 

en lärare som inte är skicklig som kan vara en orsak till att en elev får matematiksvårigheter. 

Så här säger en lärare angående den läraren som förekommer i vinjetten Niklas. 

L1: Det är ju hemskt att det kommer till den punkten då eleven inte räcker upp handen längre för 

att den inte förstår, då tycker jag att det är läraren som gör fel där. 

Som lärare måste man våga ta hjälp av kollegor ifall man märker att en elev inte förstår. En 

annan lärare kan ha ett annat sätt att förklara som gör att eleven lättare förstår. Risken är att 

man annars inte når fram till eleven.  Om läraren inte tar sig tid att lyssna eller ber om hjälp vid 

behov kan en negativ relation uppstå. Följande uttalande görs av en lärare i anslutning till 

vinjetten Niklas.  

M3: Det här att han har slutat räcka upp handen för att det är ingen idé (suckar). 

M1: Läraren bara mal och lägger orden i munnen på honom. 
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En dålig relation kan bli en faktor som påverkar matematiken negativt. En annan viktig del 

inom lärarkompetensen som tas upp av är betydelsen av att ha goda kunskaper i ämnet 

matematik. Detta anses vara viktigt för att kunna bedriva en god undervisning. Utan stabila 

grundkunskaper kommer undervisningen bli bristfällig vilket kan leda till svårigheter hos 

eleverna. 

 

STÖDINSATSER FÖR LÄRANDE 
 

När klassrumsundervisningen inte räcker till anser lärarna på båda stadier att stödinsatser bör 

sättas in. Under detta tema identifieras uppfattningar om att bristen på stödinsatser kan försvåra 

för elever i deras matematikutveckling.  

Lärarna på lågstadiet betonar vikten av att sätta in stöd så tidigt som möjligt. Så fort man 

upplever att en elev har svårt med matematiken ska stödet sättas in. De förväntar sig att tid hos 

specialläraren gör att eleven får lättare för matematiken. Hur det särskilda stödet ska utformas 

tar lärarna inte upp. Specialläraren har enligt lärarna kompetens att utforma stödet så att det 

passar varje enskild elev. Lärarna på båda stadier anser att det är svårt att ge alla elever det stöd 

de är i behov av. De påvisar ett dilemma mellan elevens stödbehov och skolans otillräckliga 

resurser. 

L4: Jag tänker när vi hade den här någon föreläsning om den här matteboken. Där de berättade om 

hur de jobbade i Finland. Det var det här kapitlet då som man gjorde och sen hade man ett test på 

det. Då kanske det var vi säger att det var fem-sju stycken som inte hade bra på det testet. Då hade 

man en extra genomgång med de här sju sen gjorde man ytterligare någonting då kanske det var tre 

nästa gång. Så man jobbade med de här barnen tills dom alla var klara. Det finns ju liksom inte nån 

möjlighet, så kan ju inte vi göra, det har ju vi verken folk eller tid till. Det lät ju liksom helt underbart 

att man kunde göra så. 

Möjligheterna till stödinsatser är begränsade och enligt lärarna otillräckliga. I en diskussion 

bland mellanstadielärarna synliggörs att vissa elever trots tillräckligt stöd fortfarande kan ha 

svårigheter. En lärare på mellanstadiet anser att en gräns kan nås där träningen inte ger effekt 

utan att skolan måste kompensera för elevens svårigheter. Följande utdrag handlar om vinjetten 

Niklas.  

M5: Sen en elev som Niklas här, han skulle ha många lathundar också det är viktigt att plocka fram 

sådant som han kan förstå, känna sig trygg med och ha hjälp av.  
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En stödinsats för elever som trots tillräcklig träning inte kommer vidare är att använda 

lathundar.  

 

6.4 INDIVIDNIVÅ 
 

Rubriken anknyter till lärarnas orsaksförklaringar som återfinns på individnivå. Under 

rubriken har fem teman identifierats; andra svårigheter ligger bakom, olika fallenhet, 

stödjande föräldrar, lust att lära matematik samt eleven har låsningar. Här följer en 

presentation av dessa teman. 

 

 
 

 

ANDRA SVÅRIGHETER LIGGER BAKOM 
 

Lärarna uppfattar att det ofta finns andra faktorer som påverkar att en elev får 

matematiksvårigheter. De nämner många olika typer av svårigheter på individnivå som 

påverkar. Flera lärare på lågstadiet hänvisar till att det finns en bakomliggande orsak till att 

många elever som har svårt i matematiken. 

L1: Jag har några i den här klassen framförallt två stycken men där tror jag att det är, det ligger annat 

bakom. Jag tror inte att de ska läsa efter den här läroplanen. Det tror jag att det kommer att resultera 

sig till i slutänden sen.  

Lärarna nämner inte några specifika begrepp såsom låg teoretisk begåvning eller intellektuell 

funktionsnedsättning som en bakomliggande orsak utan benämner det alltid som ”elever som 

ska läsa efter en annan läroplan”. Underförstått är det särskolans läroplan som de syftar på. 

Lärarna på lågstadiet anser att ”en elev som ska läsa efter en annan läroplan” får svårigheter i 

Andra svårigheter 
ligger bakom Olika fallenhet Stödjande 

föräldrar 
Eleven har 
låsningar 

Lust att lära 
matematik 

Individnivå 



 46 

ett flertal ämnen däribland i matematik. Att en låg teoretisk begåvning påverkar matematiken 

negativt nämns ej av lärare på mellanstadiet.  

Lärare på båda stadierna anser att koncentration kan påverka matematiken negativt. 

Svårigheterna påverkar matematiken genom att eleven saknar förmåga att koncentrera sig då 

många ljud och intryck stjäl fokus från arbetet. Så här funderar lärarna utifrån vinjetten Anna. 

M2: Ibland kan bakgrunden ställa till problem om det är många röster och många personer då är det 

svårt att ta till sig det man håller på och lär sig. Hon kanske inte lägger fokus på det hon ska lära sig. 

Hon kanske har svårt om det är för många intryck. 

Lärarna anser att elever med språkliga svårigheter även får svårt i matematiken. Det kan handla 

om att elever har en språkstörning men även att elever med annat modersmål än svenska kan få 

svårigheter. Hur en språkstörning kan påverkar matematiken framgår i följande utsaga. 

L4: Men där ser jag ju också nu att det börjar bli svårare för att det blir mer att läsa och mer liksom 

i flera steg. Man ser att nu börjar det bli svårare och svårare.  

Svårigheterna ökar för elever med språkstörningar då innehållet blir mer komplext. Lärarna på 

mellanstadiet nämner ej begreppet språkstörning men kopplar matematiksvårigheter till elever 

med ett annat modersmål än svenska. En lärare på mellanstadiet funderar kring det. 

M2: Vissa har svårt med språket och när de inte förstår ordet eller vad ordet betyder då är det svårt 

för dem att lösa uppgiften. 

Utsagorna visar att det kan röra sig om olika nyanser av språkliga svårigheter men oavsett nyans 

så kommer det att påverka matematikutvecklingen negativt.  

Läs- och skrivsvårigheter anses ha en negativ påverkan på matematiken då främst genom att 

textuppgifter blir svårt. En lärare på mellanstadiet nämner också att läs- och skrivsvårigheter 

kan påverka matematiken genom att det blir svårt att minnas vad man läser.  

Minnet nämns av både lärare på låg och mellanstadiet som en viktig förmåga som har samband 

med matematiken. Lärarna nämner att minnet är viktigt både när det gäller att komma ihåg 

begrepp och talfakta men också att komma ihåg alla led i en strategi. 

M1: Att komma ihåg fakta vad står det för kan man ju tänka. Vad är det då i kroppen eller i hjärnan 

som (…). 

M4: Är det en minnesfunktion? 
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Om eleven har svårt med minnet har eleven svårt att automatisera grundläggande talfakta som 

till exempel multiplikationstabellen och eleven har svårt att komma ihåg det matematiska 

innehållet från en lektion till en annan.  

Lärarna både i låg och mellanstadiet talar om vikten av att ”kunna se” i matematik.  Det kan 

handla om att se en inre tallinje eller förmåga att se ett tal. 

M1: Om man säger tänk dig en inre tallinje det kanske inte går för alla att tänka en inre tallinje. 

De anser att om en elev saknar en förmåga att kunna skapa mentala bilder så kommer det att 

påverka elevens möjligheter att även se mönster och förmåga att kunna kopiera. Det kan också 

enligt lärarna handla om att en elev kan ha svårt att se få antal föremål utan att räkna dem. Det 

kan handla om att snabbt uppfatta ett litet antal men även avsaknad av förmåga att kunna 

gruppera. Det är enligt lärarna en faktor som kan påverka matematiken negativt. Detta funderar 

en lärare kring i samband med vinjetten Niklas. 

M3: Det tog så lång tid för honom att räkna de här föremålen som förskolläraren la fram även om 

det var ett litet antal. Förmodligen så kan han inte heller då gruppera. Om det ligger fem stycken att 

man kan se att det är tre där och två där, att man. Det är bara massor. 

Att eleven inte ser med blotta ögat utan måste räkna varje enskilt föremål påverkar matematiken 

negativt enligt lärarna.  

 

OLIKA FALLENHET 
 

Flera lärare i båda stadierna diskuterar att människor har olika fallenhet för matematik. De anser 

att vissa individer är mer praktiskt lagda och vissa har lättare för teoretiska ämnen. De drar 

dessa slutsatser utifrån elever de mött, utifrån sig själva och utifrån personer i sin närhet. 

Lärarna anser att man har olika förmågor vilket gör att man måste arbeta olika hårt för att uppnå 

resultat. 

L3: Min bror han är ju mer teoretisk, han kunde ju liksom på en gång. Praktiskt kan han ju inte, han 

har ju tummen mitt i hand. Så att vi är ju väldigt olika. Det var en tanke bara att man har olika lätt. 

Diskussionen om det finns olika intelligens kommer upp i lågstadiets fokusgruppsintervju och 

utifrån lärarnas slutsatser skulle det då kunna påverka matematiken negativt om man saknar en 

fallenhet/intelligens för matematik. 
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STÖDJANDE FÖRÄLDRAR 
 

Lärarna anser att föräldrars olikheter kan påverkar hur deras barn utvecklas matematiskt. 

Samtliga lärare talar om vikten av en tidig stimulans hemifrån. De menar att alla barn inte får 

denna stimulans och därför går in i skolan med olika förutsättningar. Stimulansen de syftar på 

handlar dels om aktiviteter som de anser att alla barn bör få göra när de är små till exempel att 

spela spel eller bygga pussel. Men det handlar också om möjlighet att få använda matematiken 

i sin vardag. 

M3: Men också, jag tror nog mycket stimulans hemifrån att man har pratat om (…). Matte är ju så 

himla mycket i vardagen. 

Att ha föräldrar som har förutsättningar att stimulera, hjälpa och samtala med sina barn anses 

öka förutsättningarna för en god matematikutveckling. En elev som har föräldrar som saknar 

förmåga att stötta har sämre möjligheter att lyckas i matematiken. Flera lärare har mött elever 

som behövt stöd hemifrån i matematik där föräldrarna inte har haft möjlighet att hjälpa till. Det 

handlar inte enligt lärarna om att föräldrarna måste vara bra på matematik utan det kan likväl 

handla om att uppmuntra så att eleven får arbetet gjort. Ytterligare en faktor som enligt lärarna 

påverkar matematiken är föräldrarnas egen inställning till ämnet. De anser att föräldrarnas 

inställning ”smittar” av sig på barnen.  

M1: Jag har träffat jättemånga föräldrar som sitter; jag hade ju också svårt, hela våran familj har ju 

så svårt för matte. 

Om föräldern har en negativ inställning till ämnet blir inställningen hos barnet påverkad; 

”varför skulle jag lyckas med matte när ingen av mina föräldrar inte gjorde det”. 

 

LUST ATT LÄRA MATEMATIK 
 

Enligt lärarna kan lusten att lära matematik påverka matematikutvecklingen. De talar om att 

elever som saknar ett intresse för ämnet och/eller saknar en inre drivkraft får svårare att lära sig 

matematik. En önskan finns att hitta ett sant intresse och en glädje i matematiken där saker och 

ting får ta tid. 

M3: Man skulle önska att man skulle hitta den här matteglädjen den finns inte oss så många, liksom 

viljan att grotta ner sig i saker. 
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Ett intresse för ämnet anses av lärare som arbetar både med yngre och äldre elever påverka 

matematiken. De anser att om man inte är intresserad så har man svårt att lära sig. De påpekar 

att vissa elever inte är intresserade av matematik utan tycker att det är tråkigt. Följande tankar 

får en lärare om vinjetten Anna: 

L2: Hon kanske egentligen inte tycker att det är lika kul och därmed inte har lika lätt att lära sig de 

ämnena även om hon vill. 

Lärarna talar om motivationens betydelse och att hur den i sin tur påverkar hur man tar sig an 

matematiken. Utan motivation saknas vilja att lära. De beskriver att många elever idag är 

bekväma. Det exemplifierar lärarna med att många elever saknar tålamod och vill åstadkomma 

resultat utan ansträngning. 

L1: Idag kan jag se att barn saknar eller har inte riktigt samma driv. Att många är lata. 

Lärarna anser att eleverna vill ha snabba resultat och om det inte går direkt så ger de upp.  

 

 ELEVEN HAR LÅSNINGAR 
 

Lärarna på både låg och mellanstadiet nämner att elever kan få låsningar i ämnet. Det kan 

handla om elever som egentligen kan matematik eller har små svårigheter. När eleven drabbas 

av låsningar/blockeringar leder till att eleven får matematiksvårigheter. Det kan också handla 

om att en elev har misslyckats gång på gång vilket leder till att hen låser sig och kan inte förstå 

på grund av en rädsla för att återigen misslyckas. Följande utsaga utgår från vinjetten Niklas. 

M2: Jag tänker att i och med att han inte kan grunderna att han har gett upp att han får blockeringar 

varje gång han får en förklaring. Han kanske inte orkar tänka. Han känner att han kommer att 

misslyckas. Jag tror att han tänker i den banan att han vill inte visa att han misslyckas varje gång 

han gör någonting då får han blockeringar. Blockeringarna gör att han inte kan gå vidare. 

Lärarna tänker att det kan handla om att det är psykologiska processer som hindrar eleven från 

att lära sig matematik. När en elev får låsningar påverkas också tilliten till sin egen förmåga. 

Att tro på sig själv och ha ett gott självförtroende i matematiken anses viktigt oavsett vilken 

ålder man arbetar i. De anser att det är mycket självförtroende i matematik. Vissa elever kan 

underprestera bara för att de inte tror på sig själva.  
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6.5 SKILLNADER  
 

Under denna rubrik kommer de skillnader som identifierats, mellan lärare verksamma i låg- 

och mellanstadiet, presenteras. Denna del skiljer sig från resultatet övriga delar då det inte sker 

någon presentation av teman. Skillnaderna presenteras istället utifrån tidigare identifierade 

teman. Skillnader i fem teman har påträffats; förståelse är målet, vikten av en stabil grund, 

matteboken som hinder, stödinsatser för lärande samt andra svårigheter ligger bakom. Här 

följer en presentation av dessa skillnader. 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att eleven har en förståelse för matematiken. En förmåga 

som lärarna på mellanstadiet nämner att elever med svårigheter ofta saknar är förståelse för 

metoder och strategier. De menar att många elever lär sig att mekaniskt använda en metod men 

saknar en förståelse för vad de egentligen gör. Lärarna på lågstadiet nämner inte detta som en 

svårighet som de ser hos eleverna. Det finns tankar hos lågstadielärarna att svårigheter med 

metoder kan uppstå då metoderna blir mer avancerade och kräver arbete i flera olika led.  

Samtliga lärare uppfattar att grunden är av stor vikt. En skillnad blir synliga då lärarna på de 

olika stadierna relaterar till olika matematiska innehåll som grunden.  Lågstadielärarna talar om 

att eleverna bör kunna talkamraterna samt ha en förmåga att dela upp tal som viktigt 

matematiskt grundinnehåll. Mellanstadielärarna talar istället om vikten av att ha förståelse för 

positionssystemet som ett nyckelinnehåll som kan skapa svårigheter. En lärare på mellanstadiet 

hänvisar till att hon arbetat i många år på lågstadiet och då såg betydelsen av att eleven tidigt 

kan koppla siffra till antal. Med undantag för denna lärare kan slutsatser dras att lärare 

verksamma på lågstadiet hänvisar till enkelt matematiskt innehåll som grunden som elever 

anses behöva kunna för att gå vidare i matematiken. Lärarna på mellanstadiet relaterar till att 

grunden innehåller mer komplext matematiskt innehåll. Samtliga lärare är överens; saknas 

dessa grunder kan eleven få svårigheter i ämnet. 

Det finns stora likheter mellan hur lärare i låg- och mellanstadiet ser på matematikboken som 

hinder. En skillnad visar sig dock i hur lärarna i de olika stadierna ser på mattebokens upplägg 

avseende hur metoder och strategier presenteras.  Lärare på mellanstadiet lyfter fram vikten av 

att matteboken ska välja en effektiv strategi och presentera den. De anser att flera olika 

strategier gällande samma matematiska innehåll kan orsaka förvirring och leda till svårigheter 

i matematiken. Detta nämns ej av lärare på lågstadiet. 
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Lärarna i båda stadierna anser att stödinsatser är viktiga för elever med matematiksvårigheter. 

Några skillnader mellan låg- och mellanstadielärare visar sig inom detta tema. Lärare på 

lågstadiet poängterar vikten av tidiga insatser, vilket är något som inte nämns på mellanstadiet. 

Lågstadielärarna anser att stöd måste sättas in så tidigt som möjligt. Mellanstadielärarna anser 

att trots att en elev har fått mycket stöd i matematik kan hen ändå ha svårigheter i ämnet. De 

anser då att eleven måste kompenseras för sina svårigheter. Kompensation kan ske genom till 

exempel användning av lathundar. Kompensation lyfts inte upp i lågstadielärarnas 

fokusgruppsintervju.  

Det sista temat där skillnader mellan lärare på låg- och mellanstadiet har visat sig är temat andra 

svårigheter ligger bakom. Lärare i bägge stadier ger uttryck för att andra svårigheter ofta ligga 

bakom elevers matematiksvårigheter. Skillnad förekommer dock angående vilka typer av 

bakomliggande svårigheter lärarna talar om. Lågstadielärarna talar om att ”elever som ska läsa 

efter en annan läroplan” ofta har svårigheter i matematiken. Detta nämns inte av lärare på 

mellanstadiet som en möjlig orsak kopplad till matematiksvårigheter.  
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7. DISKUSSION 
 

I diskussionen kommer resultat och tidigare forskning diskuteras med utgångspunkt i studiens 

syfte. Syftet med denna studie är att undersöka verksamma matematiklärares uppfattningar om 

elevers matematiksvårigheter och lärarnas orsaksförklaringar. Syftet är också att om möjligt 

kunna identifiera skillnader i matematiklärares uppfattningar beroende på om de arbetar med 

elever i lågstadiet eller elever i mellanstadiet. I diskussionen sker ett resonemang utifrån 

lärarnas uppfattningar i förhållande till forskningsläget, studiens syfte och teoretiska 

utgångspunkter. Diskussionen är indelad i följande delar; lärarnas uppfattningar om 

matematiksvårigheter, sociologiska orsaksförklaringar, didaktiska orsaksförklaringar, 

biologiska orsaksförklaringar, psykologiska orsaksförklaringar, matematiksvårigheter – ett 

komplext fenomen, vad talar lärarna inte om samt skillnader. Diskussionen kommer att avslutas 

med en metoddiskussion. I metoddiskussionen diskuteras metod, analys, kvalité och teoretiska 

utgångspunkter utifrån studiens syfte. 

 

7.1 LÄRARNAS UPPFATTNINGAR OM MATEMATIKSVÅRIGHETER 
 

När lärarna talar om elever som har svårigheter för ämnet matematik använder de begreppet 

matematiksvårigheter. Lärarna använder begreppet oavsett hur stora svårigheterna är, hur de 

visar sig och om de samexisterar med svårigheter i andra ämnen eller förekommer ensamt. I 

forskningen förekommer många olika begrepp och definitioner för att benämna 

matematiksvårigheter. Ingen generell definition har accepterats. Enligt Stockholms läns 

landstings (2015) rapport är matematiksvårigheter det mest generella begreppet vilket kan 

styrka lärarnas användning av detta begrepp.  

I resultatet påvisas att lärarna saknar ett begrepp för att kunna särskilja matematiksvårigheter 

från varandra beroende av dess svårighetsgrad. I specialpedagogiken skiljer man mellan 

allmänna och specifika inlärningssvårigheter. Vid allmänna svårigheter presterar eleven svagt 

i allmänhet. Vid specifika svårigheter presterar eleven svagt i endast matematik trots att hänsyn 

tagits till andra faktorer som till exempel begåvning (Engström, 2015). Ett användande av dessa 

begrepp skulle möjliggöra att lärarna kan uttrycka en skillnad mellan olika typer av 

matematiksvårigheter. Detta skulle ge begrepp till lärarna som under fokusgruppsintervjun 

använde förstärkningsord för att påvisa skillnaden. Allmänna och specifika svårigheter är enligt 
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Engström (2015) vedertaget inom specialpedagogiken vilket motiverar användandet av dessa 

begrepp framför Kaufmann m.fl. (2013) och Stockholms läns landsting (2015) primär och 

sekundära svårigheter som är en benämning av samma sak. Enligt Sjöberg (2006) är begreppet 

dyskalkyli mer eller mindre vedertaget i svensk skola. I Karlssons (2011) examensarbete 

nämner lärarna dyskalkyli som en möjlig orsak till matematiksvårigheter. I min studie används 

begreppet endast av en lärare vid ett tillfälle och då som en benämning av en allmän svårighet. 

Inte heller i det svenska klassificeringssystem för sjukdomar ICD-10-SE används begreppet 

dyskalkyli utan där används istället begreppet specifika räknesvårigheter F81.2. Denna studie 

visar att begreppet dyskalkyli inte är ett vedertaget begrepp för just dessa lärare.   

Lärarna uppfattar att svårigheter i matematik oftast samexisterar med svårigheter i andra ämnen. 

Elever som endast har svårt i matematik beskrivs som ovanligt och sällsynt. Att specifika 

matematiksvårigheter är ovanligt beskriver också Engström (2015). Han anser att de allra flesta 

elever som har svårigheter i matematik faller inom ramen för den normala variationen och 

endast ett fåtal har en störning i sin matematikutveckling. Även i Medelsta-undersökningen 

framgick det att specifika matematiksvårigheter var sällsynta. Specifik matematiksvårighet 

definierades där som en svårighet endast i matematiken, eleven presterade bra i övriga ämnen 

och var normalbegåvade. Medelsta-undersökningen, som är en av de största undersökningarna 

som gjorts på svenska grundskoleelever inom ämnet matematik, visade att endast 0.3% av 

eleverna bedömdes ha en specifik matematiksvårighet.  

Forskningen och lärarna är samstämmiga; matematiksvårigheter uppkommer oftast 

tillsammans med svårigheter i andra ämnen. Landers (2015) examensarbete visar att 

speciallärarna skiljer mellan att matematiksvårigheterna kan vara specifika eller förekomma i 

flera ämnen. Specifika matematiksvårigheter definieras som en svårighet som kvarstår trots 

tillräckliga insatser. I Landers (2015) studie framgår det inte om speciallärarna uppfattar detta 

som ett vanligt förekommande fenomen.   

 

7.2 SOCIOLOGISKA ORSAKSFÖRKLARINGAR 
 
Lärarna uppfattar att det finns en tradition i samhället att matte är svårt. De talar om att ”det 

sitter i väggarna” att ämnet är svårt. Williams (2013) anser att matematik traditionellt har 

betraktats som svårt och den som är bra på ämnet har betraktats som smart. Ämnet har 
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traditionellt handlat om vad som är rätt och fel vilket har gjort att gränsen varit fin mellan att 

lyckas eller misslyckas.  

Matematik är kopplat till samhällsutvecklingen (Skolverket, 2017). Ämnet utvecklas ur olika 

sammanhang och kan därför analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv. Inom det 

sociokulturella perspektivet har individens tänkande ett socialt ursprung (Vygotsky i Wolfolk 

& Karlberg, 2015). Detta blir intressant då man ur ett sociokulturellt perspektiv kan tolka 

individens tankar som en produkt av samhällets tradition. På detta sätt skulle en 

samhällstradition att matematik är svårt kunna sprida sig från en generation till en annan. En 

annan intressant synvinkel är Thornbergs (2013) uppfattningar om normer och värden. Han 

anser att värden är det som påverkar vad människor anser vara önskvärt eller avskyvärt. 

Normerna har sin grund i värden och talar om hur man ska eller inte ska handla. 

Uppfattningarna finns hos lärarna att synsättet att matematik är svårt har blivit en accepterad 

norm i samhället. Detta skulle kunna vara fallet då normer enligt Thornberg (2013) förändras 

och upprätthålls i sociala sammanhang. 

Lärarna uppfattar att förändringar i samhället kan påverka matematiken negativt. Jag har 

tidigare diskuterat att ur ett sociokulturellt perspektiv så påverkas människor av det samhälle 

hen lever i. Utveckling är en aktiv process som sker i samspel med andra (Nilholm, 2007). Det 

är därför rimligt att dra slutsatsen att elever kommer att påverkas av de förändringar som sker i 

samhället. Lärarnas uppfattningar speglar ett relationellt perspektiv där svårigheter uppstår som 

ett samspel mellan olika faktorer (Nilholm, 2007). I detta fall kan sägas att svårigheter uppstår 

i mötet mellan individ och sociala processer i samhället. Lärarna anser att ett förändrat samhälle 

där ören försvunnit och mynt och sedlar används i lägre grad gör matematiken mer abstrakt. 

Detta skulle kunna påverka matematikutvecklingen negativt. Sterner (2006) betonar betydelsen 

av att göra det abstrakta i matematiken konkret. 

Lärarna uppfattar att stödjande föräldrar har en viktig del i sitt barns matematikutveckling. De 

nämner att bristen på en tidig stimulans hemifrån gör att en elev kan gå in i skolan med sämre 

förutsättningar. Detta anser även Rittle-Johnsson m.fl. (2016) som poängterar att barn från lägre 

social, kulturell eller ekonomisk klass går in i skolan med andra ingångsvärden. Lärarna talar 

om betydelsen av att låta barnen vara med i vardagen och att göra aktiviteter tillsammans. Detta 

kan relateras till Lundberg och Sterner (2009) som anser att det är viktigt att stimulera sina barn 

genom att inkludera dem i matematiska aktiviteter som till exempel att träna räkneramsan 

tillsammans. 
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Orsaksförklaringarna som återfinns i relationen mellan individen och föräldrars stöd kan 

härledas till det relationella perspektivet. Svårigheter finns inte hos individen utan uppstår till 

följd av sociala processer (Persson, 2013; Nilholm, 2007). Att det finns en koppling mellan 

föräldrars skolbakgrund och elevers skolresultat visar Skolverkets (2011) analys av resultaten 

för ämnesproven i matematik för år 9. Föräldrars olika skolbakgrund påverkar på så sätt att 

föräldrars ökade antal utbildningsår också ökar barnets måluppfyllelse i ämnet matematik.  

Lärarna har också en uppfattning om att föräldrars inställning till ämnet matematik överförs till 

deras barn. Föräldrarna kan sägas vara en modell för hur barnet ska agera. Vi lär oss genom 

social samvaro hur vi förväntas agera i olika situationer. Det sättet vi ser andra resonera och 

agera på i en situation kan vi använda i en liknande framtida situation (Säljö, 2014). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det troligt att föräldrars inställning och handlande påverkar barnet 

och styr hur hen kommer att tänka och agera i liknande situationer. 

Lärarna uppfattar att negativa faktorer i gruppen kan påverka elevernas matematikutveckling. 

Det sociokulturella perspektivet menar att utveckling sker i samspel med andra. I en grupp 

kommer medlemmarna agera olika till följd av det samspel som äger rum i gruppen. Enligt 

Thornberg (2013) kan en grupp hamna i ett negativt mönster där kränkningar förekommer. 

Lärarna anser att negativa processer i gruppen kan flytta fokus och energi från skolarbetet men 

också göra så att elever blir otrygga och till exempel inte vågar be om hjälp. 

 

7.3 DIDAKTISKA ORSAKSFÖRKLARINGAR 
 

Under rubriken didaktiska orsaksförklaringar kommer faktorer som påverkar undervisningen 

och dess innehåll att diskuteras. Diskussionen har sin utgångspunkt i lärarnas uppfattningar, 

den tidigare forskningen samt teoretiska utgångspunkter. De didaktiska orsaksförklaringarna är 

indelade i tre underrubriker. En del som handlar om matematikämnets uppbyggnad, innehåll 

och olika typer av matematiskt kunnande. Efterföljande del handlar om vad lärarna uppfattar 

som framgångsfaktorer i undervisningen. Avslutningsvis diskuteras lärarens avgörande roll 

under rubriken lärarkompetens. 
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MATEMATIKÄMNET 
 

Lärarna uppfattar att matematikämnet har en särställning i förhållande till övriga skolämnen. 

De nämner att den särskilda uppbyggnaden, där de olika delarna bygger på varandra, försvårar 

för eleven och undervisningens utformning. Häggblom (2013) anser att denna utvecklingen i 

matematik, där kunskaper ska byggas på varandra, inte sker automatiskt. Undervisningen måste 

stimulera denna process. Om elever har tillägnat sig olika delar av matematiken och är på olika 

nivåer kan det bli svårt att utforma en undervisning som passar alla elever. Följden blir något 

som av lärarna uppfattas som en komplex undervisningssituation. Ur ett dilemmaperspektiv 

står utbildningssystemet inför vissa grundläggande dilemman (Nilholm, 2007). Detta skulle 

kunna vara exempel på ett sådant. Ett dilemma skapas där läraren i en grupp har en blandning 

av elever som är redo att gå vidare med mer komplext innehåll samtidigt som vissa elever 

behöver fortsätta att arbeta vidare för att tillägna sig grunden. 

Williams (2013) anser att matematikämnet ställer höga krav på eleverna. Ämnet är kognitivt 

krävande och förutsätter att eleven kan strukturera och organisera sitt tänkande. Den rad av 

förmågor kopplande till läroplanens (Lgr11, 2017) omfattande innehåll kan förklara den stress 

och stoffträngsel som enligt lärarna ger ämnet dess särart. Slutsatsen av Medelsta-

undersökningen var just att elever med matematiksvårigheter inte hinner tillägna sig allt stoff 

och hamnar mer och mer efter. Detta bekräftar den känsla av tidsbrist som lärarna upplever. 

Engström (2016) menar att undervisningens innehåll samt tiden för de olika momenten bör ses 

över så att undervisningen passar alla elever.  

Studiens lärare uppfattar att förståelse bör vara målet för alla elevers matematikkunskaper. 

Carlgren (2011) anser att kunskap består av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. 

Dessa är inte hieratiskt uppbyggda utan samexisterar. Kunskapen kan också benämnas utifrån 

olika förmågor (Skolverket, 2011). I läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2017) tas fem förmågor 

upp; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metod- och beräknings förmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. I lärarnas uttalanden kan samtliga fem 

förmågor påträffas. Oavsett vilken förmåga lärarna talar om så anser de att förståelse är målet 

och en brist på förståelse gör att eleverna inte kan använda förmågorna. När lärarna talar om 

metod- och beräkningsförmågan så anser de att det finns elever som endast kan använda 

metoder mekaniskt. De menar att om en förståelse saknas för vad det är eleven gör kan inte 

metoden användas flexibelt. Lärarna vittnar om att elever med matematiksvårigheter ofta har 

svårt att befästa sina kunskaper. Det hänvisar de till att eleverna inte har förstått vad de gör. 
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Lärarnas tankar kan kopplas samman med Hudson och Millers (2006) forskning kring den 

deklarativa kunskapen, där information tas från arbetsminnet, som de anser förutsätts av 

konceptuell kunskap det vill säga att eleven redan har en djupare förståelse för begreppet.  

Lärarna anser att en djupare förståelse är målet. Eleverna ska kunna använda sina matematiska 

kunskaper för att på ett flexibelt sätt kunna lösa problem i nya situationer. Dessa uppfattningar 

finner stöd av Hudson och Miller (2006) som knyter samman alla olika typer av matematiska 

kunskaper i problemlösningsförmågan. Forskarna anser att denna förmåga förutsätter att alla 

övriga kunskaper finns det vill säga konceptuell kunskap, procedurkunskap samt deklarativ 

kunskap. Enligt Ficici och Siegel (2008) studie var även där problemlösningsförmågan den 

egenskap som värderades som mest betydelsefull i matematiken enligt medverkande lärare. 

Uppfattningen hos denna studiens lärare var att djupare förståelse i ämnet matematik gör det 

möjligt för elever att kunna lösa olika typer av problem i nya sammanhang. 

Lärarna i studien och forskningen (Hudson & Miller, 2006) är samstämmiga det är viktigt med 

en stabil grund. Doabler m.fl. (2012) anser att länder där elever lyckas bra i matematik lägger 

mer tid på grunden. Lärarna anser att elever som har svårigheter i matematiken ofta har brister 

i den grundläggande matematiken de nämner bland annat siffra kopplat till antal och 

taluppfattning. Taluppfattning och talsanvändning är enligt läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 

2017) en del av det matematiska innehållet skolan bör undervisa om. Hudson och Miller (2006) 

anser att taluppfattning är ett grundinnehåll som är en förutsättning för att eleven ska kunna gå 

vidare till mer komplext matematiskt innehåll.  

 

FRAMGÅNGSFAKTORER I UNDERVISNINGEN 
 

Lärarna uppfattar att språket har en viktigt del i matematiken. De betonar vikten av att läraren 

och eleverna ska tala mycket matematik. Ämnet är också ett socialt fenomen som lärs in genom 

språket (Rittle-Johnsson m.fl. 2016). Språket används som verktyg för tänkande (Khisty & 

Chaval, 2002). Forskning visar att undervisning som stimulerar språket är effektiv. Det handlar 

om undervisning som förutsätter att eleverna samarbetar, diskuterar och löser problem (Boaler, 

2011). Lärarna talar om att variera undervisningen så att arbete i par och grupp förekommer för 

att eleverna ska få tala mycket matematik. Lärarna påtalar också vikten av att använda korrekta 

matematiska begrepp i sin undervisning. Walshaw och Anthony (2008) menar att användandet 

av korrekta begrepp har flera fördelar. Broar kan byggas mellan vardagsspråk och ett korrekt 



 58 

matematiskt språk och lärarnas mattespråk sprider sig till eleverna. Läraren fungerar då som en 

språklig modell. Genom att använda en undervisning som förordar samarbete kan flera fördelar 

återfinnas. Utifrån det sociokulturellt perspektiv kan en elev tillsammans med en mer kunnig 

kamrat åstadkomma mer än vad eleven klarar på egen hand. Undervisningen sker då i The Zone 

Of Proximal Development och eleven har möjlighet att nå en optimal kunskapsutveckling. 

Lärarna uppfattar att läroboken har en stor påverkan på ämnet. Med utgångspunkt i att 

läromedlet har en stor del i matematikundervisningen utförde Doabler m.fl. (2012) en studie.  

De analyserade olika läromedel med syfte att finna vissa egenskaper som kännetecknar ett 

välutformat läromedel som passar alla. Forskarna visar att läromedlet ska innehålla 

kärninstruktioner där det bland annat är de mest effektiva metoderna/strategierna som ska läras 

ut. Lärarna på mellanstadiet diskuterade att mattebokens upplägg kan antingen försvåra eller 

förenkla för elever. Lärarna påtalade att matteboken bör undervisa om en metod/strategi för att 

underlätta för elever. De ansåg att om flera strategier blandas finns det en risk att det orsakar 

förvirring.  

Lärarna uppfattar att konkretisering i undervisningen är av stor vikt. De talar om att 

konkretisering kan ske antingen i form av att läraren använder konkret material i sina 

genomgångar för att göra det abstrakta mer konkret eller att eleverna själva använder konkret 

material i praktiska övningar. Sterner (2006) föreslår att undervisningen ska ske i tre faser 

konkret, representativ och abstrakt. Undervisningen ska gå från att laborativt material används 

till att eleven ritar egna bilder eller visar sina lösningar och avslutas med att endast matematiskt 

symbolspråk används. Det material lärarna nämner att de använder framgångsrikt är bland annat 

måttband, tallinjer och tiobasmaterial. Enligt Butterworth och Yeo (2010) är vissa konkreta 

material extra lämpliga för elever med matematiksvårigheter. Det materialet som 

överensstämmer med vad lärarna anser vara bra konkret material är tiobasmaterial och tallinje. 

Butterworth och Yeo (2010) nämner också talrad, pengar och klockor som exempel på 

laborativt material som är bra för elever med matematiksvårigheter. Det konkreta materialet 

gör att eleverna visuellt ser matematiken något som många lärare anser viktigt. Gersten m.fl. 

(2009) metaanalys visade att visuell representation var en av fem variabler som gav signifikant 

effektstorlek. Uppfattningar hos mellanstadiets lärare finns att undervisningen på lågstadiet är 

mer konkretiserad än på mellanstadiet. I lågstadiets diskussion framgår det att även lågstadiets 

lärare har en uppfattning av att de inte använder sig tillräckligt mycket av konkretisering i sin 

undervisning. 
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I min studie framgår att lärare på lågstadiet anser att stöd ska sättas in så tidigt som möjligt. 

Chinn (2015) poängterar vikten av tidiga insatser gärna redan i förskolan. Genom att ge 

eleverna möjlighet till stödinsatser ökar kunskapsutvecklingen och det är de elever som har 

svagast resultat som får störst nytta av en effektiv undervisning (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Lärarna i studien påvisar ett dilemma mellan tillgängliga resurser och elevers stödbehov. De 

anser att de inte har möjlighet att ge alla det stöd de behöver. Men skollagen är tydlig, alla 

elever har rätt till det stöd som de är i behov av (Skollagen, 2010:800). Dilemmat mellan 

begränsade resurser och ett stort stödbehov borde vara obefintlig eftersom det är reglerat genom 

lag.  

Lärarna på mellanstadiet anser att en elev trots tillräcklig träning kan ha svårigheter och då 

behöver kompenseras för detta. Här kan det kompensatoriska perspektivet härledas då syftet är 

att individen bör kompenseras genom att åtgärder sätts in. Enligt en rapport från Stockholms 

läns landsting (2015) måste en bedömning göras i varje enskilt fall för vad som kan och inte 

kan tränas upp. I rapporten framgår att evidens för kompensatoriska hjälpmedel saknas, endast 

rekommendationer finns. Enligt Björnström (2012) bör kompensationen öka med elevens ålder. 

De kompensatoriska hjälpmedlen utgörs av artefakter. Artefakter är ett viktigt begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet. Med artefakter menas fysiska redskap, till exempel 

miniräknare, som människan lär sig hantera (Nilholm, 2007).  

 

LÄRARKOMPETENS 
 

Enligt studiens lärare har lärarenskompetens en viktig funktion i elevens matematikutveckling. 

Detta visade även Sjöberg (2006) i sin avhandling. Hans slutsats var att en kompetent lärare ska 

stötta men även ställa krav samt vara väl insatt i ämnet. Lärarna i min studie påtalar också vikten 

av att ha goda ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna bedriva en god undervisning i 

matematik. Genom att vara väl insatt i ämnet anser Sjöberg (2006) att läraren har lättare att 

förklara på olika sätt. Att kunna förklara på olika sätt anser min studiens lärare är av stor vikt. 

De påtalar att man som lärare måste våga be om hjälp av kollegor för att finna nya sätt att 

förklara på.  

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra vilket innebär att 

samspelet mellan lärare och elev blir viktigt i elevens utveckling (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Vikten av positiva relationer nämner både studiens lärare och forskningen ha stor betydelse för 
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en elevs kunskapsutveckling. Woolfolk och Karlberg (2015) menar till och med att relationen 

lärare-elev är en av de viktigaste faktorerna för elevers skolprestationer. En positiv relation 

kännetecknas enligt Woolfolk och Karlberg av stöd, tillit, värme och närhet. Läraren har en 

viktig funktion som en positiv modell för hur elever tar sig ann matematiken (Samuelsson, 

2005).  

 
7.4 BIOLOGISKA ORSAKSFÖRKLARINGAR 
 

Under rubriken biologiska orsaksförklaringar diskuteras lärares uppfattningar om biologiska 

svårigheter, vilka de anser ofta ligger bakom matematiksvårigheter. Dessa svårigheter kan 

kopplas till en nedsatthet i allmänna kognitiva funktioner. I forskningen kan det härledas till 

Domain general definition/systemperspektivet (Emerson, 2015). Ett perspektiv där 

matematiksvårigheter tros orsakas av en samverkan mellan olika kognitiva funktioner (Dowker, 

Sarkar & Looi, 2016). 

Lärarna uppfattar att elever med matematiksvårigheter ofta har en nedsatt minnesfunktion. Att 

minnet, då framförallt arbetsminnet, har en central roll i matematikinlärningen visar 

forskningen. Arbetsminnets kapacitet är begränsad och olika moment inom matematiken har 

olika stor belastning på arbetsminnet (Friso-van den Bos m.fl. 2013). Lärarna uppfattar att 

elever ofta har svårt att minnas talfakta och begrepp men kan också ha svårt att hålla ordning 

på alla steg i en viss strategi.  

Lärarna uppfattar att språkliga svårigheter påverkar matematiken. Det kan dels handla om 

språkstörningar dels röra sig om att elever med ett annat modersmål än svenska får svårigheter 

i ämnet. Svensson m.fl. (2014) visar att det finns en koppling mellan språklig förmåga och 

prestationer i matematik. Språket är ett tankeverktyg och Björnström (2012) anser att begreppen 

kan ses som nycklar för att kunna lära sig matematik. Enligt det sociokulturella perspektivet 

utvecklas språket för att människor ska kommunicera med varandra. Denna kommunikation 

påverkar människans tänkande som blir ett slags inre samtal (Säljö, 2014). 

Lärarna talar också om betydelsen av att kunna skapa inre mentala bilder. Att till exempel kunna 

se en inre tallinje har stor betydelse för matematikutvecklingen anser lärarna. Enligt Adler och 

Adler (2000) är det den visuospatiala förmågan som ska hjälpa tänkandet så att inre bilder 

skapas. Denna förmåga hjälper individen att urskilja former, rörelser, avstånd och föremåls 

förhållande till varandra (Woolfolk & Karlberg, 2015). 
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Engström (2015) anser att hos alla organismer finns en viss variation. Han ser lågpresterande 

och högpresterande individer som en del av den naturliga variationen. När lärarna talar utifrån 

begåvning använder de ”elever som ska läsa utifrån en annan läroplan”. Min tolkning är att 

lärarna uppfattar att en orsak till att eleverna har låga prestationer i matematik är att de har en 

låg begåvning. Med ”annan läroplan” är det underförstått att lärarna syftar på särskolans 

läroplan och att det då skulle röra sig om en intellektuell funktionsnedsättning som orsakar 

matematiksvårigheterna. Engström (2015) talar om elever med svag teoretisk begåvning när 

det handlar om elever som presterar lågt.  

Förutom svårigheter i allmänna kognitiva funktioner hänvisar lärarna också till att andra 

svårigheter ofta samexisterar med matematiksvårigheter. Lärarna nämner då läs- och 

skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter. När en elev har läs- och skrivsvårigheter anser 

lärarna att eleverna får svårt att läsa och minnas information i textuppgifter. Sterner (2006) 

anser att vissa gemensamma funktioner är nedsatta vid både läs- och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter. Han syftar på arbetsminnesfunktionen samt fonologiska svårigheter.  

Lärarna uppfattar att elever som har svårt med uppmärksamhet och koncentration kan få svårt 

med matematiken. Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) har arbetsminnet en funktion att styra 

uppmärksamhet. Detta betyder att en elev som har svårt med uppmärksamhet och inte kan 

bestämma riktning eller ignorera stimuli får ett påverkat arbetsminne. Arbetsminnets stor 

påverkan på matematiken gör att prestationen då försämras. 

Lärarna hänvisar också till svårigheter som kan härledas till nedsatthet i specifika matematiska 

funktioner. Butterworth m.fl. (2011) anser att det finns en särskild del i hjärnan som är 

specialiserad på numerisk bearbetning. En nedsatthet i denna del skulle enligt forskarna leda 

till att en individ helt eller delvis saknar en förmåga att kunna räkna. Lärarna talar om att vissa 

elever inte kan uppfatta ett antal föremål snabbt och att detta kan påverka matematiken negativt. 

I forskningen kallas fenomenet för subitising och innebär att 1- 4 föremål kan uppfattas utan att 

behöva räknas (Bugden & Ansari, 2015). Att vissa individer är födda med en sämre förmåga 

för numeriska processer kan härledas till teorin Domain specific definition/modulära teorin 

(Emerson, 2015). Kritik har riktats mot teorin då även andra delar av hjärnan är inblandade när 

en individ arbetar med matematik (Bugden & Ansari, 2015).  

Lärarna i studien uppfattar att människor kan ha olika fallenheter för olika ämnen. En del 

individer är mer praktiskt lagda och en del mer teoretiskt lagda vilket enligt lärarna får 

konsekvenser för hur en individ lär sig. Om eleven saknar en fallenhet för ett ämne måste hen 
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arbeta hårdare för att uppnå resultat. Lärarna diskuterar om det handlar om olika fallenhet eller 

om det kan handla om att individer har olika sorters intelligens. I forskningen finner man stöd 

i detta i Gardners teori om multipla intelligenser. Denna teori delar upp intelligensen i flera 

separata förmågor. En av dessa intelligenser/förmågor som kan kopplas samman med 

matematikutvecklingen är den logisk-matematiska förmågan (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Kritik har riktats mot teorin. Kritiken går i samma anda som lärarnas diskussion. Alla delar i 

Gardners teori bedöms inte handla om förmågor utan snarare talang eller att människor har 

olika personligheter (Woolfolk & Karlberg, 2015). Detta skulle kunna kopplas samman till det 

lärarna benämner som olika fallenhet. 

 

7.5 PSYKOLOGISKA ORSAKSFÖRKLARINGAR 
 

Lärarna har en uppfattning att elevens lust att lära matematik påverkar matematikutvecklingen. 

De anser att om ett intresse för ämnet saknas kommer eleven att ha svårare att lära sig. 

Samuelsson (2005) anser att en elevs känslor och tankar kommer att påverka hennes 

prestationer. Giota (2006) kopplar också samman skolprestationer och motivation. Motivation, 

en inre drivkraft som studiens lärare anser har en stor betydelse för hur eleven tar dig an ämnet. 

Om en inre drivkraft saknas upplever lärarna att eleverna inte anstränger sig de uppfattas som 

lata, bekväma och saknar tålamod. Sjöbergs (2006) avhandling visade att en negativ matematisk 

utveckling till och med kunde vändas med en hög motivation.  

Uppfattningar hos lärarna finns att låsningar eller blockeringar kan leda till att en elev får 

svårigheter trots att hen kanske egentligen har en liten eller helt saknar en svårighet. 

Forskningen visar att matematikämnet kan ge en svårare ångest som påverkar prestationen mer 

än i andra ämnen (Dowker m.fl. 2016).  Anledningen till ångesten påverkar prestationen är att 

den påverkar arbetsminnet men också leder till att eleven undviker ämnet (Ramirez m.fl. 2015). 

Detta kan bekräfta lärarnas uppfattningar om att en låsning, matematikångest, kan orsaka 

matematiksvårigheter. Lärarna erfar också att självförtroende och tillit till den egen förmåga är 

viktigt. Lärarna anser att elever kan underprestera om de inte tror på sig själva. Woolfolk och 

Karlberg (2015) anser att en individ kan utveckla en inlärd hjälplöshet vid ständiga 

misslyckanden. Eleven få då en känsla av att ansträngningar är betydelselösa då misslyckanden 

redan är ett faktum.  
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7.6 MATEMATIKSVÅRIGHETER - ETT KOMPLEXT FENOMEN 
 

Denna studie har visat att lärarna uppfattar matematiksvårigheter som ett komplext fenomen. 

De ser att faktorer som påverkar matematikutvecklingen och lärandet i matematik finns på flera 

olika nivåer. De talar om sociologiska faktorer såsom samhällets, gruppens eller föräldrars 

påverkan. De uppfattar också att didaktiska faktorer kan påverka matematikutvecklingen 

negativt. Lärarna talar om matematikämnet som komplext med sitt stora omfång och delar som 

bygger på varandra. Faktorer i undervisning kan påverka en elevs matematikutveckling. 

Framgångsrik undervisning är enligt lärarna en undervisning som frångår matteboken där 

samtal och konkretisering är i fokus. Lärarna talar också om lärarens viktiga funktion och att 

en ”dålig” lärare kan påverka en elevs matematikutveckling negativt genom att de inte kan 

ämnet eller sakna en förmåga att bygga positiva relationer. Lärarna ser också biologiska 

faktorer som möjliga orsaker till att en elev har matematik svårigheter. De talar om att det kan 

finnas andra svårigheter som ligger bakom eller att olika individer kan ha olika fallenhet för 

matematik. Lärarna erfar också att psykologiska faktorer kan påverka matematiken. Om eleven 

saknar ett intresse, motivation eller har en låsning får det en negativ påverkan. Alla dessa 

orsaksförklaringar uppfattar lärarna i studien påverkar matematiken. Lärarna har inte en möjlig 

förklaring till matematiksvårigheter utan ser matematiksvårigheter som ett 

sammansattfenomen. Detta tyder på att lärarna har ett relationellt synsätt där olika delar anses 

samspela med varandra (Nilholm, 2007). Engström (2000) anser att det inte är möjligt att finna 

en orsak till matematiksvårigheter. Han anser att det är viktigt att se möjliga orsaksförklaringar 

som flerdimensionella, något som lärarna i denna studie gör. Både Lewis (2014) och Sjöberg 

(2006) anser att en kartläggning av hela elevens situation bör göras för att möjliggöra en 

inringning av möjliga orsaker. 

 

7.7 VAD TALAR LÄRARNA INTE OM 
 

Lärarna i studien ser inte genus som en faktor som påverkar matematiken. Utvecklingen 

påverkas inte av om man är pojke eller flicka. Lindberg m.fl. (2010) visar i sin studie att 

könets påverkan på prestationerna i matematik är försumbar. Det var istället andra faktorer 

såsom etnicitet, undervisningens utformning samt föräldrars utbildningsbakgrund som 

ansågs påverka mer. Detta tyder på att lärarna uppfattning om att genus inte påverkar 

matematiken hämtar stöd i forskningen. 
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Lärarna uppfattar att det är viktigt att alla elever får en bra undervisning i matematik. Lärarna 

nämner vikten av att konkretisera, att tala mycket matte och inte låta matteboken styra. Gersten 

m.fl. (2009) undersökte olika instruktionsvariabler för att se dess effekt på elever med 

matematiksvårigheter. En av de fem instruktionsvariabler som gav signifikanteffekt i studien 

var formativ bedömning. Forskning har visat att formativ bedömning har positiv effekt för 

elevers lärande (Ryve m.fl. 2015). Bedömning nämns inte av lärarna i denna studie vara en del 

i en framgångsrik undervisning. Det nämns heller inte i samband med diskussioner om 

matematikboken. Doabler m.fl. (2012) anser att matematikbokens möjlighet till formativ 

bedömning är viktig. Den kan visa lärare var eleven befinner sig idag, om hon behöver träna 

mer eller är redo att gå vidare med nytt innehåll. Lärarnas tal om matematik ämnets särart och 

att en elev inte kan gå vidare förrän grunden är stabil tyder dock på att lärarna använder någon 

form av bedömning för att avgöra elevens utveckling även om de inte talar om det som en del 

i framgångsrik undervisning.  

 

 7.8 SKILLNADER 
 

Samtliga uppfattningar som studiens teman bygger på är återfunna hos både lärare i låg- och 

mellanstadiet. Några få skillnader mellan låg- och mellanstadielärarna är funna inom vissa 

teman. Under denna rubrik kommer de skillnader som påträffats att diskuteras. Teman där 

skillnader har påträffats är inte fullt så många som förväntat. Skillnaderna är kopplade både till 

forskningsfrågan om matematiksvårigheter och till forskningsfrågan om orsaksförklaringar. Al 

Shara och Al Abed (2012) kvantitativa studie visade att ingen signifikant skillnad återfanns 

beroende på om lärarna arbetade med yngre eller äldre elever utifrån identifierade attityder till 

elever som presterar lågt i matematik. Denna studies kvalitativa ansats gör det möjligt att 

identifiera skillnader oberoende av skillnadernas storlek. 

Under rubriken matematiksvårigheter har några skillnader identifierats i två teman; vikten av 

en stabil grund och förståelse är målet. Dessa kan antas beror på att matematikämnets innehåll 

och kunnande blir mer avancerat ju äldre eleverna är. Lärarna nämner olika delar som de anser 

ingår i det som de benämner som grunden i matematik. Enligt läroplanen Lgr11 (Skolverket, 

2017) är det en stor skillnad mellan det centrala innehållet i år 1-3 och i år 4-6. Det matematiska 

innehållets komplexitet ökar med elevens stigande ålder. Detta kan ge en förklaring till varför 
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lärarna anser att olika innehåll tillhör grunden. Positionssystemet nämns inte som en del av 

grunden enligt lärarna i de lägre åren istället talar lågstadielärarna om vikten av en 

grundläggande taluppfattning. Att båda dessa delar är viktigt grundinnehåll visar forskningen 

och svårigheter i dessa delar kan få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen i matematik 

(Hudson & Miller, 2006; McIntosh, 2008).  

Lärarna på mellanstadiet resonerar mycket kring om att elever med matematiksvårigheter ofta 

har problem med förståelse för metoder och strategier. Detta gör de både i samband med 

undervisningen och i förhållande till matematikbokens utformning. Utrymmet för 

metodförmågan är litet i lågstadielärarnas diskussion. I kunskapskraven för matematik framgår 

en skillnad angående just denna förmåga. I år 3 förväntas eleven att i huvudsak kunna använda 

fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar. I kunskapskraven för år 6 

framgår en djupare metodförmåga, här ska eleven kunna använda ändamålsenliga och effektiva 

metoder för att lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat (Skolverket, 2017). Här 

upptäcks en nyansskillnad, elever i år 3 har ett krav att de ska använda i huvudsak fungerande 

metoder medan elever i år 6 förväntas använda effektiva metoder. Högre krav ställs på eleverna 

i år 6 vilket kan förklara varför dessa lärare resonerar kring problem med metoder och strategier 

vilket inte lågstadiets lärare gör. På mellanstadiet är strategierna mer komplexa och ofta finns 

det flera olika strategier att välja mellan. Det blir då naturligt att lärarna på mellanstadiet 

uppfattar detta som ett problem. Mitt resonemang hämtar stöd i lågstadielärarnas tankar om att 

problem kan uppstå när eleverna möter strategierna som är mer komplexa. Mellanstadielärarnas 

uppfattningar finner stöd i forskningen som förordar att de mest effektiva strategierna lärs ut 

(Dowker m.fl. 2016). 

Ytterligare skillnader har identifierats under rubriken skolnivå i temat stödinsatser för lärande. 

Lärare i samtliga stadier anser att stödinsatser för lärande har stor betydelse för en elevs 

matematikutveckling. Några skillnader har återfunnits angående resonemanget kring 

stödinsatserna. Lärarna på lågstadiet förordar tidiga stödinsatser det nämns inte av lärarna på 

mellanstadiet. Engström (2015) anser att ett problem kan uppstå om bedömningar och 

utredningar sker för sent så att eleven redan har hunnit misslyckats. Lärarna som undervisar 

yngre elever har därför ett ökat ansvar att upptäcka och identifiera svårigheter.  När lärarna som 

arbetar på mellanstadiet möter eleverna vid mellanstadiets start har arbetet att upptäcka 

svårigheter och stödinsatser i många fall redan satts in vilket kan förklara denna skillnad. En 

annan skillnad som återfinns inom detta tema är resonemanget kring kompensation. 

Mellanstadiets lärare talar om kompensation vilket inte nämn av lågstadiets lärare. Enligt 
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Björnström (2012) ska kompensationen öka med elevens ålder. Det blir då naturligt att lärare 

på mellanstadiet anser att en elev kan ha fått tillräcklig träning och att kompensation bör sättas 

in medan träningen på lågstadiet fortfarande pågår.  

En skillnad återfinns under rubriken individnivå inom temat andra svårigheter ligger bakom. 

De verksamma lärarna på lågstadiet nämner att en orsak till att en elev har matematiksvårigheter 

kan vara att ”eleven ska läsa efter en annan läroplan”. Att en begåvningssvårighet kan ligga 

bakom matematiksvårigheter nämns aldrig av lärarna på mellanstadiet. Enligt Engström (2015) 

utgörs 13-14 procent av en årskull av elever som presterar lågt. Andelen elever med svag 

teoretisk begåvning borde vara likvärdig oavsett om man arbetar med yngre eller äldre elever. 

Kanske kan detta återigen kopplas till tankar om tidiga insatser. Om lärarna på lågstadiet i större 

utsträckning har ett ansvar att finna svårigheter och utreda dem tidigt är det möjligt att dessa 

svårigheter redan är kartlagda när eleven startar på mellanstadiet. Eleven läser då redan efter 

särskolans läroplan alternativt placeras i annan skolform när åren på mellanstadiet tar sin 

början. 

 
7.9 METODDISKUSSION 
 

Under metoddiskussionen kommer val av metodansats, analysmetod, studiens kvalité samt de 

teoretiska utgångspunkterna att diskuteras. Detta sker med utgångspunkt i studiens syfte. Syftet 

med denna studie har varit att skapa en djupare förståelse för hur några matematiklärare 

uppfattar fenomenet matematiksvårigheter. Lärares uppfattningar söks genom att de ger mening 

åt sina upplevelser vilket motiverar valet av en kvalitativ ansats (Dalen, 2015).  

När olika åsikter söks och när känsliga ämnen behandlas är fokusgruppsintervjuer en lämplig 

metod (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2107, Bryman, 2011). Min förhoppningen var att 

fokusgruppsintervjuer skulle ge fylligare svar än en vanlig intervju hade använts. Resultatets 

excerpter visar att lärarna ofta utmanar varandras tankar i diskussioner vilket leder till rikare 

svar. Detta motiverar att valet av fokusgruppsintervjuer ger en bredare förståelse och är den 

bäst lämpade metoden för denna studie.  Ytterligare ett motiv till fokusgruppsintervjuer är 

studiens sociokulturella utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i 

att all utveckling sker i en aktiv process i samspel med andra människor (Woolfolk & Karlberg, 

2015). En fokusgruppsintervju kan sägas vila på detta perspektiv då tankar och uppfattningar 

fördjupas och breddas eftersom möjlighet finns att reagera på andra personers uttalanden samt 

reflektera kring dessa.  
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Det bekvämlighets- och målinriktade urvalet gjorde att rekryteringen gick lätt då arbetstid för 

lärarna redan fanns avsatt. Jag valde att överrekrytera några fler behöriga matematiklärare till 

varje fokusgruppsintervju. Överrekryteringen visade sig vara klokt då jag fick ett bortfall på en 

deltagare per intervju och intervjuerna kom att innehåll 4 eller 5 deltagare. Enligt Wibeck 

(2010) bör en fokusgruppsintervju innehålla 4-6 deltagare. Om överrekryteringen ej gjorts hade 

bortfallen betytt att det varit för få deltagare i en grupp och en intervju hade behövt ställas in. 

Intervjuguiden utformades med frågor och vinjetter som utgick utifrån fallbeskrivningar. Enligt 

Wibeck (2010) är vinjettens syfte att väcka diskussioner. För att testa intervjuguidens frågor 

och om vinjetterna fyllde sitt syfte valde jag att genomföra en pilotintervju. Dalen (2015) anser 

att pilotintervjuns huvudsyfte är att testa intervjuguiden. Efter pilotintervjun valde jag att göra 

några justeringar i intervjuguidens frågor och vinjetter. Jag valde att behålla vinjetterna då de 

under pilotintervjun tjänades sitt syfte att väcka diskussioner och skapa rikare svar.   

Eftersom studiens syfte var att utforska några matematiklärares uppfattningar motiverar det att 

endast två fokusgruppsintervjuer genomfördes. Materialet har varit så rikt att mönster i 

materialet återfunnits vilket analysens teman visar. Enligt Morgan (1998) ger två grupper en 

större säkerhet än genomförande i endast en grupp. Genomförandet av ytterligare 

fokusgruppsintervjuer hade kunnat bredda fenomenet ytterligare genom att fler uppfattningar 

identifierats och teoretisk mättnad kunde uppnåtts. En fokusgruppsintervju genererar en stor 

mängd data vilket inte är motiverat utifrån denna studies storlek. Valet att genomföra en intervju 

med lärare på lågstadiet och en med lärare på mellanstadiet möjliggjorde att skillnader mellan 

dem kunde identifieras.  

Ljudinspelningen med efterföljande transkribering med en exakt återgivning av tal var grunden 

för en tematisk analys. Denna analysform vars syfte är att söka mönster och teman är enligt 

Braun och Clarke (2006) en flexibel metod som inte kräver mycket förkunskaper. I empirin 

söktes koder som sedan resulterade i resultatets teman. Denna studies empiri gav upphov till ett 

rikt antal teman vilket motiverar ett korrekt val av analysmetod.  

De forskningsetiska principerna har varit aktuella under hela studien. Deltagarna informerades 

vid ett flertal tillfällen om studiens syfte, tillfrågades om delaktighet och informerades om rätten 

att när som helst avbryta. Deltagarna informerades också om att alla uppgifter i studien var 

konfidentiella och avidentifierade och de insamlade uppgifterna endast skulle användas till 

denna studie.  
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Enligt Bryman (2011) får studien en hög reliabilitet om processen och argumenten som styr 

den presenteras. Samtliga delar i studien är kopplade till syfte och forskningsfrågor. En röd tråd 

finns genom hela studien vilket enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) ger en hög 

validitet.  
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8. SLUTSATSER 
 

De mest intressanta resultaten i denna studie handlar om hur lärare talar om 

matematiksvårigheter samt hur lärarna ser på svårigheterna som ett sammansatt fenomen. Dessa 

två intressanta kunskapsbidrag kommer att diskuteras under denna rubrik.  

Dyskalkyli, som ofta definieras som en specifik matematiksvårighet det vill säga en svårighet 

som endast finns i ämnet matematik, är inte ett vedertaget begrepp bland studiens lärare. 

Lärarna i studien använder begreppet matematiksvårigheter när de talar om alla elever som har 

en svårighet i ämnet matematik. De gör ingen särskillnad på svårighetens grad eller hur 

svårigheterna visar sig. Matematiksvårigheter är ett generellt begrepp vilket motiverar dess 

användning. Studien visar att lärarna saknar begrepp för att kunna särskilja 

matematiksvårigheterna från varandra. För att kunna skilja på olika matematiksvårigheter vore 

det lämpligt att använda sig av allmänna och specifika matematiksvårigheter, två begrepp är 

förankrade i den specialpedagogiska diskursen.  

Behövs en åtskillnad mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter? Enligt lärarna i 

studien är elever som endast har svårt för matematik, specifik matematiksvårighet, ovanligt. 

Lärarna anser att svårigheter i matematik nästan alltid samexisterar med svårigheter i andra 

ämnen. Denna studie väcker frågan om elever med specifika matematiksvårigheter existerar. 

Forskningen visar att det är ovanlig men förekommer. Enligt Medelsta-undersökningen hade 

0,3 procent en specifik matematiksvårighet (Engström, 2015). Konsekvensen av denna slutsats 

blir att jag i min framtida yrkesroll behöver kunna hantera matematiksvårigheternas 

komplexitet. Detta behöver ske både i förhållande till hur jag talar om matematiksvårigheter, 

vilka begrepp jag väljer att använda samt vilka särskillnader jag gör gällande dessa.   

Denna studie visar att lärarna ser på matematiksvårigheter som ett sammansatt fenomen. 

Faktorer återfinns inom individen, i mötet med undervisningen såväl som i mötet med 

samhället. Ett tydligt sociokulturellt perspektiv kan urskiljas; individen kan aldrig lyftas ur den 

kontext hen lever i. Lärande sker i samverkan med andra och påverkas av rådande kultur och 

traditioner.  

Lärarnas uppfattningar domineras av det relationella perspektivet. Det handlar inte enbart om 

faktorer på individnivå utan att svårigheter uppstår i mötet med omgivningen. Att det 

relationella perspektivet dominerar får konsekvenser för hur lärarna ser på elevers svårigheter. 
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Lärarna anser att faktorer i den sociala omgivningen kan hindra elevers utveckling. Det kommer 

påverka lärarnas benägenhet att reflektera över undervisningen och förändra den efter elevers 

behov. Tillsammans med övriga lärare har jag i min framtida yrkesroll möjlighet att samverka 

genom att utveckla undervisningen och stödinsatserna. Undervisningen får aldrig utgöra ett 

hinder i elevens matematikutveckling.  
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9. VIDARE FORSKNING 
 

Jag har studerat vilka uppfattningar lärare har om matematiksvårigheter och lärares 

orsaksförklaringar. Forskning om lärares uppfattningar är begränsad och ofta inriktad på 

högpresterande elever. Ytterligare forskning om lärares uppfattningar behöver bedrivas, då med 

en inriktning mot elever som presterar lågt i ämnet matematik.  

Lärarna i denna studie saknar begrepp för att särskilja olika typer av matematiksvårigheter från 

varandra. Är detta uttryck för endast dessa lärares unika uppfattningar eller är det uppfattningar 

som kan generaliseras? Det vore intressant att undersöka detta vidare i en större undersökning 

där teoretisk mättnad kunde uppnås. Forskning kring matematiksvårigheter behöver fortgå med 

mål att enas om klassificeringsmetoder och definitioner. Först när forskningen har enats om en 

gemensam definition kan lärarnas begreppsförvirring minskas. 

I denna studie återfanns inga större skillnader mellan hur lärarna uppfattar 

matematiksvårigheter beroende på om de arbetar med yngre (årskurs 1-3) eller äldre elever 

(årskurs 4-6). Det vore intressant att undersöka om fler skillnader skulle kunna identifieras om 

spridningen på elevernas åldrar skulle vara större. Uppfattningar hos lärare som arbetar på 

lågstadiet skulle kunna jämföras med verksamma lärare på högstadiet eller gymnasiet. 

Till sist uppfattar lärarna i denna kvalitativa studie att specifika matematiksvårigheter är 

sällsynt. Det vore intressant att utifrån en kvantitativ studie undersöka hur vanligt 

förekommande specifika matematiksvårigheter är. Medelsta-undersökningen slutfördes år 

2002, 17 år har förflutit och en ny läroplan har införts 2011 (Lgr11), vilket motiverar att 

ytterligare en stor studie av elevers matematikprestationer i Sverige bör genomföras. 
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11. BILAGOR

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Matematiklärares uppfattningar om elevers matematiksvårigheter 

1. Min bakgrund

Mitt namn är Sofia Lilja. Jag studerar Speciallärarprogrammet med specialisering mot 

matematikutveckling vid Linköpings universitet. Som avslutning på min utbildning ska jag 

skriva ett examensarbete. Jag har under min utbildning och i mitt arbete som lärare funderat 

mycket på matematiksvårigheter och vad det är som gör att en elev får svårigheter i ämnet 

matematik. Jag har därför valt att fördjupa mig inom detta område.  

2. Studiens syfte

Syftet med denna undersökning är att studera matematiklärares uppfattningar om elevers 

matematiksvårigheter samt faktorer som kan påverka varför en elev får matematiksvårigheter. 

Jag vill även om möjligt se en skillnad i matematiklärares uppfattningar beroende på om man 

arbetar med yngre eller äldre elever. För att svarar mot detta syfte har jag valt att göra 

fokusgruppsintervjuer. Studien kommer att omfatta två fokusgruppsintervjuer en med lärare 

som arbetar i lågstadiet och en med lärare som arbetar i mellanstadiet.  

3. Forskningsetiska utgångspunkter

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Alla uppgifter i studien är konfidentiella och avidentifieras och de insamlade uppgifterna ska 

endast användas för mitt examensarbete. 

Intervjun kommer att spelas in med ljud. Ljudupptagningen kommer att användas för 

transkription. Materialet förstörs efter att examensarbetet godkänts. 
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________________________________________________________________ 

4. Regler för fokusgruppsintervjun

Vi gör en överenskommelse att det som sägs vid intervjun stannar oss emellan.  

Det är viktigt att en i taget pratar under diskussionen samt att alla har en möjlighet att komma 

till tals och får framföra sin åsikt.  

5. Bakgrundsfrågor: (presentation av deltagarna)

Lärare antal år 
Utbildningsbakgrund 

6. Tema: Matematiksvårigheter

Vad tänker du på när du hör begreppet matematiksvårigheter? 

Viktiga begrepp: 

Hur visar sig svårigheterna? � 

Typ av svårigheter � 

Särskilt svåra områden eller förmågor � 

Allmänna matematiksvårigheter � 

Specifika matematiksvårigheter � 

Svårigheter i andra ämnen  � 
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7. Tema: Orsaker till elevers matematiksvårigheter

Vilka orsaker/ faktorer tror ni påverkar så att en elev hamnar i matematiksvårigheter? 

Viktiga begrepp: 

Generella inlärningssvårigheter � 

Arbetsminnet � 

Antalsuppfattning � 

Språklig förmåga (Läs-och skrivsvårigheter, språkstörning) � 

visuell- och rumslig förmåga � 

Genus  � 

Sociokulturella förutsättningar (SvA, föräldrars utbildningsbakgrund) � 

Matematikångest � 

Motivation  � 

Attityd  � 

Undervisningen � 

8. Vinjett Anna 

Anna är en 10 årig tjej som är född i Sverige. Annas föräldrar har båda högskoleutbildning. 

Annas mamma arbetar som förskollärare och pappa arbetar som sjuksköterska. Anna tycker 

att hon får kämpa hårt i skolan. Det som går lättast och är roligast är de praktiskestetiska 

ämnena till exempel slöjd, bild, idrott eller musik. Anna har svårt för alla teoretiska ämnen i 

skolan. Hon kommer inte ihåg fakta och ska hon träna till ett prov så måste tycker hon att hon 

måste träna dubbelt så länge som alla andra. Matematiken är inget undantag. Anna vill lära 

sig nya saker hon arbetar på men allt tar lite längre tid. I Annas klass pratar man mycket i alla 

ämnen även i matten det underlättar för Anna som tycker att det är svårt att förstå om hon ska 

läsa och skriva på egen hand. Alla i Annas klass arbetar på olika sätt och har olika material 
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vilket gör att Anna tycker att det är roligt i skolan. Ofta är det två lärare i klassrummet som 

hjälper eleverna vilket gör att Anna kan få mycket stöd.  

-Även om jag får kämpa hårt så känner jag mig inte annorlunda, säger Anna.

Anna upplever att hennes föräldrar och lärare tror att hon kan lyckas. Om inte förstår ett 

moment eller känner sig orolig för något så kan hon alltid fråga.  

Vad är det första du tänker på när du hör den här vinjetten? 

Hur ser Annas matematiksvårigheter ut?  

Vilka orsaker/ faktorer tror ni gör att Anna hamnar i matematiksvårigheter? 

9. Avslutande frågor

Har era åsikter förändrats under er tid som lärare? 

Tack för er medverkan! 

Insamlad data kommer att användas i denna studie och sedan förstöras. 

Uppföljningsfrågor: 

• Är det någon som håller med?

• Är det någon som tycker på ett annat sätt?

• Hur menar du nu?

• Kan du motivera ditt svar.

• Kan du säga lite mer om det?

• Vad är det som gör att du tycker så?
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10. Extra: Frågor

Kan ni ge exempel på när ni har mött elever i matematiksvårigheter? 

Vilka åsikter tror ni att andra lärare har om detta? 

11. Extra: Vinjett Niklas 

Niklas är 10 år. Han är född i Sverige och bor tillsammans med sin mamma och pappa. Niklas 

mamma arbetar som servitris på ett café och pappan kör lastbil. Ingen av föräldrarna läste 

vidare efter gymnasiet. Niklas tycker om skolan och har lätt för alla ämnen utom för 

matematik. Han förstår inte varför det går så dåligt i ämnet. Hans lärare säger att han måste 

kämpa mer men hur han än försöker så hjälper det inte.  

Redan från att han var liten hade han svårt att lära sig att räkna. Det tog väldigt lång tid för 

honom om han till exempel skulle avgöra hur många föremål förskoleläraren la fram även om 

det var ett få antal. För alla andra barn i gruppen gick det fort. Han har också alltid haft svårt 

att fortsätta ett mönster eller att rita en figur efter förlaga. På mattelektionerna arbetar de mest 

i boken. De ska hinna ett visst antal tal varje vecka. Läraren går runt och hjälper barnen i 

klassen. Niklas har slutat att räcka upp handen det är ingen idé han förstår ändå inte när 

läraren förklarar. Niklas föräldrar försöker hjälpa honom hemma. Läraren skickar hem 

matteboken varje helg så att han ska få möjlighet att räkna i fatt. De sitter och arbetar 

tillsammans under lång tid varje helg. Eftersom Niklas använder fingrarna när han räknar tar 

en enda uppgift väldigt lång tid. Niklas kan inte klockan därför vet han inte riktigt hur lång tid 

de arbetar men han vet att han inte hinner med så mycket annat av det han skulle vilja göra. 

Vad är det första du tänker på när du hör den här vinjetten? 

Hur ser Niklas matematiksvårigheter ut?  

Vilka orsaker/ faktorer tror ni gör att Niklas hamnar i matematiksvårigheter? 
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BILAGA 2: INFORMATIONSBREV - SKOLLEDARE 

En studie av matematiklärares uppfattningar om elevers matematiksvårigheter 

Mitt namn är Sofia Lilja. Jag studerar Speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling 
vid Linköpings universitet. Som avslutning på min utbildning ska jag skriva ett examensarbete. Jag har 
under min utbildning och i mitt arbete som lärare funderat mycket kring matematiksvårigheter och vad 
det är som gör att en elev får svårigheter i ämnet matematik. Jag har därför valt att fördjupa mig inom 
detta område.  

Syftet med denna undersökning är att studera matematiklärares uppfattningar kring 
matematiksvårigheter och varför en elev hamnar i matematiksvårigheter. Jag vill även om möjligt se en 
skillnad i matematiklärares uppfattningar beroende på om man arbetar med yngre eller äldre elever. 
För att belysa detta syfte har jag valt att göra fokusgruppsintervjuer. En fokusgruppsintervju innebär en 
gruppintervju där man tillsammans med andra samtalar kring vissa frågor.  

Med detta mail vill jag skicka en förfrågan om det finns en möjlighet att på avsatt konferenstid, 
arbetslagstid eller dylikt möta 4-6 stycken lärare för ett samtal kring matematiksvårigheter och möjliga 
orsaker till varför en elev får svårigheter i matematik.  Fokusgruppsintervjuerna tar cirka en timma och 
kommer att genomföras under mars 2019. 

Lärarnas medverkan är frivillig och alla lärare kommer att tillfrågas separat om de vill medverka. De 
kan när som helst avbryta sin medverkan. Uppgifter i studien är konfidentiella och avidentifierades och 
de insamlade uppgifterna ska endast användas i denna studie. 

Om du har möjlighet att avsätta tid för lärare att medverka i studien skulle jag gärna vilja ha namn på 
verksamma lärare i matematik för att skicka en separat inbjudan.   

Jag vill ha ditt svar senast den 12 februari 2019  

sofia.lilja@xxxxxxx.se eller via telefon: 070-xxx xx xx 

Tack på förhand 

Katrineholm 2019-02-04 

Sofia Lilja 

Studerande vid speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling 

Linköpings Universitet 
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BILAGA 3: INFORMATIONSBREV – MATEMATIKLÄRARE 

En studie av matematiklärares uppfattningar om elevers matematiksvårigheter 

Mitt namn är Sofia Lilja. Jag studerar Speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling 
vid Linköpings universitet. Som avslutning på min utbildning ska jag skriva ett examensarbete. Jag har 
under min utbildning och i mitt arbete som lärare funderat mycket på matematiksvårigheter och vad det 
är som gör att en elev får svårigheter i ämnet matematik. Jag har därför valt att fördjupa mig inom 
detta område.  

Syftet med denna undersökning är att studera matematiklärares uppfattningar om matematiksvårigheter 
och möjliga orsaker till dessa svårigheter. Jag vill även undersöka om det finns skillnader i hur 
matematiklärare förklarar elevers svårigheter i matematik beroende på om man undervisar yngre eller 
äldre elever. För att uppfylla detta syfte har jag valt att göra fokusgruppsintervjuer. En 
fokusgruppsintervju innebär en gruppintervju där man tillsammans med andra samtalar kring vissa 
frågor. Studien kommer att omfatta två fokusgruppsintervjuer en med lärare som arbetar i lågstadiet 
och en med lärare som arbetar i mellanstadiet. 

Du arbetar som matematiklärare i någon av dessa stadier. Jag vill därför fråga dig om du är intresserad 
av att delta i ett samtal kring matematiksvårigheter och orsaker till varför en elev har svårigheter i 
matematik. Fokusgruppsintervjuerna kommer att ta cirka en timme och kommer att genomföras under 
mars 2019. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Uppgifterna i studien är konfidentiella och avidentifieras och de insamlade uppgifterna får endast 
användas i denna studie. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig via mail till sofia.lilja@xxxxxxxx.se eller via 
telefon: 070-xxx xx xx 

På förhand tack för din medverkan. 

Katrineholm 2019-02-18 

Sofia Lilja 

Studerande vid speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling 

Linköpings Universitet 



84 

BILAGA 4: SCHEMATISK SAMMANSTÄLLNING ÖVER RESULTATENS TEMAN 

Talet om matematik-
svårigheter 

Svårigheter finns i 
alla ämnen 

Vikten av en stabil 
grund Förståelse är målet 

Matte är svårt Ämnets särart Det förändrade samhället 

Strukturell nivå 

Vikten av att 
tala matte 

Matteboken 
som hinder 

Gruppens 
negativa 

processer 

Vikten av att 
konkretisera 

Lärarens 
viktiga 

funktion 

Stödinsatser 
för lärande 

Skolnivå 

Andra svårigheter 
ligger bakom Olika fallenhet Stödjande 

föräldrar 
Eleven har 
låsningar 

Lust att lära 
matematik 

Individnivå 

Matematiksvårigheter 




