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Sammanfattning 

Vad innebär begreppet matematiksvårigheter, hur arbetar lärare med elever som har 

matematiksvårigheter och finns det några områden inom matematiken som dessa elever 

har speciella problem med? Med dessa tre frågor som utgångspunkt har jag genomfört 

en litteraturstudie samt en empirisk studie som består av intervjuer med sex olika lärare. 

Jag tar under litteraturstudien upp områden som elever och matematik, lärares syn på 

elever med matematiksvårigheter, olika sorters matematiksvårigheter och hur lärare bör 

undervisa elever med matematiksvårigheter. I intervjuerna försöker jag få fram lärarnas 

syn inom samma områden för att sedan kunna jämföra om lärarna i praktiken följer 

kunskapen som finns i litteraturen. 

Resultatet av studien visar främst att teori och praktik inte går hand i hand. Litteraturen 

anser att skolan ska låta eleverna leka, känna och prata matematik, medan flera av 

intervjuernas respondenter anser att matematiken ska vara helt teoretisk och abstrakt. 

Respondenterna vet oftast att eleverna lär sig lättare genom att använda olika sinnen, 

men då de inte har någon matematikutbildning eller något matematikintresse har de 

svårt att engagera sig i förändra undervisningen. Frågan är då om elever, speciellt de 

med svårigheter inom matematik, bör få ha lärare utan en ordentlig matematik-

utbildning. 
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1 Inledning 

Under min tid på lärarutbildningen har jag träffat många elever i de tidigare skolåren 

som har svårigheter i de tre basämnena svenska, engelska och matematik. Jag har även 

sett flertalet lärare, framförallt inom ämnet matematik, som inte vet hur de ska hjälpa 

sina elever. De jobbar istället vidare och hoppas att dessa elever ska förstå så 

småningom. 

Snart kommer jag själv att vara färdigutbildad lärare med inriktning mot de tidigare 

åren, väl ute i skolans verklighet kommer jag att träffa många elever med svårigheter, 

inte minst i matematik. När jag träffar dessa elever skulle jag vilja veta vad jag kan göra 

för att hjälpa dem. Min undervisningsstil kanske inte passar den eleven med just de 

matematiksvårigheterna och därför kommer hon aldrig fram till det där tillfället i 

framtiden när hon plötsligt förstår. 

Jag ser det som mitt mål som lärare att hjälpa alla elever att förstå matematikens 

grunder och språk så att de kan nå de nationellt uppsatta målen för skolår 5. Jag tror 

nämligen att när eleverna förstår grunderna i matematiken ordentligt har de lättare att 

bygga vidare på sina kunskaper när de väl fortsätter med den mer avancerade 

matematiken. Jag ser det också som min uppgift som lärarstudent att, med hjälp av 

litteraturen och verksamma lärare som arbetar med elever i matematiksvårigheter, 

skaffa mig information om vad matematiksvårigheter egentligen innebär. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att se vad begreppet matematiksvårigheter innebär, 

både i litteraturen och för den enskilda läraren, och vad har elever med matematik-

svårigheter ofta problem med. För att nå detta syfte har jag valt att genomföra en mindre 

empirisk undersökning, som jag kommer att presentera senare. 

Som bas för denna uppsats har jag formulerat frågeställningar som bygger på de 

personliga tankar och funderingar som väckts hos mig under min tid på 

lärarutbildningen och då speciellt under min verksamhetsförlagda utbildning ute på 

olika grundskolor i Sverige. 
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� Vad innebär begreppet matematiksvårigheter? 

� Hur arbetar lärare och speciallärare idag med elever som har 

matematiksvårigheter? 

� Finns det några speciella områden eller begrepp som är vanliga att elever med 

matematiksvårigheter har problem med? 

1.2 Avgränsningar 

För mig är området matematiksvårigheter väldigt stort. Därför har jag här varit tvungen 

att avgränsa mig. Jag har valt att i denna uppsats endast se hur lärare och speciallärare 

arbetar med elever som lärarna själva anser faller inom ramen för matematiksvårigheter 

i skolår 4 och 5. Att jag koncentrerar mig på dessa åldrar beror främst på att elevernas 

matematiksvårigheter ofta uppmärksammas av skolan i skolår 4 och 5 i och med att 

matematiken då blir mer abstrakt och att eleverna jämförs med och arbetar mot de 

nationellt uppsatta målen i skolår 5. 

På många skolor sätter lärarna in så kallade åtgärdsprogram för de elever som är i behov 

av särskilt stöd. Dessa åtgärdsprogram har jag inte tagit någon hänsyn till eller fördjupat 

mig i. Det viktiga som jag ser det i den här uppsatsen är att istället koncentrera mig på 

det arbete som lärare och speciallärare utför tillsammans med eleverna. 

Då jag ibland kommer att prata om en enskild elev utan något namn har jag valt att 

bestämma ett genus på eleven, som här kommer att vara kvinnlig. Det har inget 

samband med om kvinnliga elever oftare än manliga har matematiksvårigheter eller ej, 

utan det är endast något jag valde för att kunna prata om eleven som en individ. Jag 

började använda denna kvinnliga definition på enskilda elever redan i bakgrunden till 

arbetet och kommer att fortsätta använda det i hela uppsatsen. 
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2 Metod 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har jag genomfört en empirisk 

undersökning som jag nedan beskriver genom dess metodiska moment, urval och etiska 

ställningstagande. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att nå mitt syfte med uppsatsen genom att utföra intervjuer med lärare och 

speciallärare på olika skolor i södra Sverige. Istället för att exempelvis skicka ut enkäter 

till många olika respondenter har jag valt att göra ett färre antal intervjuer då jag tror att 

det är lättare att göra mina frågeställningar förstådda, samt lättare för mig att förstå 

deras svar, när vi sitter öga mot öga. Jag kan, då jag samtidigt spelar in mina intervjuer, 

lägga tyngden på och tolka vad den skilda respondenten anser, istället för att försöka 

hinna anteckna så ordagrant som möjligt. Detta innebär enligt Bryman, professor vid 

Loughborough University i England, att studien är av kvalitativ art.1
 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att en och samma person kan intervjuas flera 

gånger, om så skulle behövas, och att respondentens svar är mer ingående och utförliga 

än vid kvantitativa intervjuer. Jag har valt att rikta in mig på en speciell typ av 

kvalitativa intervjuer, nämligen den som Bryman kallar för semi-strukturerade 

intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer innebär att jag som forskare har en 

intervjuguide till min hjälp vid intervjuerna och att respondenterna får formulera sina 

svar som de själva anser är bäst. Vid semi-strukturerade intervjuer är det lättare för mig 

som forskare att sedan jämföra de olika respondenternas svar med varandra, till skillnad 

från om intervjuerna varit helt ostrukturerade.2 

Vid genomförandet av semi-strukturerade intervjuer har jag som intervjuare en 

intervjuguide till min hjälp där några få frågor står uppskrivna. Dessa frågor kan vid 

intervjun komma i vilken ordning som helst och jag kan också lägga till andra frågor 

under intervjuns gång. Vid formulerandet av intervjuguiden är det viktigt att tänka på att 

skriva korta och tydliga frågor som tillsammans får intervjun att resultera i dess syfte. 

Frågorna får inte heller vara ledande eller innehålla ett språk som det finns en risk att 

respondenterna inte förstår. Intervjuguiden måste vara formulerad så att respondenterna 

                                                      

1 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 35. 
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får möjlighet att komma med egna tankar och idéer.3 Med hjälp av denna kunskap om 

semi-strukturerade intervjuer och uppsatsens syfte har jag formulerat en intervjuguide, 

se bilaga 1, som består av fem olika frågor. 

2.1.1 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes, efter Brymans förslag, i en lugn och ostörd miljö som 

respondenterna själva valde ut. Fördelen med det är att respondenten känner sig hemma 

i den valda miljön och kan koncentrera sig på intervjun. Det vill säga, miljön är inte ett 

störande moment. Det som dock blev ett störande moment för en av respondenterna var 

det att jag spelade in intervjun på en mp3-spelare. Det tyckte respondenten kändes 

pinsamt då någon eventuellt skulle råka höra en bit av inspelningen i efterhand. Jag 

försäkrade denna respondent, liksom de övriga respondenter, om att endast jag skulle 

lyssna på intervjun och då endast i samband med denna uppsats. Väl inne i intervjun 

glömdes mp3-spelaren bort, så det hela påverkade inte intervjuns slutliga resultat.4 

Anledningen till att jag överhuvudtaget spelade in intervjuerna är att de då i efterhand är 

lättare att analysera. Under intervjuernas gång behöver jag som intervjuare inte skriva 

ner allt som sägs utan kan istället koncentrera mig på hur det sägs, med vilket 

kroppsspråk och så vidare. Nackdelen med att spela in intervjuerna är att 

transkriberingen, som krävs för en noggrann analys, är väldigt tidskrävande.5 

2.2 Urval 

Jag har valt att intervjua tre lärare och tre speciallärare som alla på något sätt arbetar 

med elever i skolår 4-5 som har matematiksvårigheter. För att nå dessa lärare 

kontaktade jag olika skolor och frågade först och främst om det fanns elever med 

matematiksvårigheter på skolan och sedan om de lärare som arbetade med dessa elever 

var intresserade av att bli intervjuade av mig angående matematikundervisningen och 

elevers svårigheter i matematik. Efter att ha fått ett muntligt bekräftande över telefon 

från tre olika skolor, en lärare och en speciallärare från varje skola, skickade jag ett brev 

till de berörda där jag presenterade mig, min uppsats och målen med intervjuerna, se 

bilaga 2. Vilka skolor jag valde att kontakta skedde genom vad Bryman kallar 

                                                                                                                                                           

2 Bryman, s. 300ff. 
3 ibid, s. 301ff. 
4 ibid, s. 306ff. 
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bekvämlighetsurval, men jag byggde detta urval på tron om att få så olika skolor som 

möjligt i och med arbetssätt, elevunderlag, storlek och uppbyggnad.6 

2.2.1 Beskrivning av skolor, lärare och speciallärare 

Jag kommer här att presentera respondenternas bakgrund och förutsättningar, och även 

de tre skolornas storlek och miljö. Jag har valt att ge egna namn till skolorna och de sex 

olika lärarna och speciallärarna för att det då är lättare att läsa. Namnen är dock 

påhittade och har ingenting med respondenternas riktiga namn att göra. Ålder och kön 

har jag däremot valt att behålla. 

2.2.1.1 Söderskolan 

Söderskolan är en skola med elever i skolår 4-6 där det går cirka 150 elever, 50 elever i 

varje årskull som är uppdelade på två olika klasser, vilket ger totalt sex olika klasser på 

skolan. I skolår 4 kommer eleverna från två olika skolor, fyra olika klasser, vilket 

innebär att de inte känner varandra vid skolstarten. Då lärarna inte heller känner 

eleverna sedan tidigare har de inga förkunskaper om elevernas kunskaper inom ämnet 

matematik. Lärarna som jobbar på Söderskolan har en bra sammanhållning och jobbar 

nära varandra inom de två olika arbetslagen A och B, vilket resulterar i att de ofta 

samarbetar och diskuterar med varandra kring sina elever. Matematiklektionerna, vilket 

är det enda jag intresserat mig för, har de ensamma med hela sin klass samlad. Skolan är 

placerad i ett villasamhälle i en större ort, där många av elevernas föräldrar är 

högutbildade. 

2.2.1.1.1 Signe 

Signe är i 55-60 årsåldern och klassföreståndare för en klass i skolår 4 i arbetslag A. 

Hon är utbildad mellanstadielärare sedan januari 1972 och har sedan dess arbetat med 

elever i skolår 4-6, största delen på Söderskolan. Under utbildningen inriktade hon sig 

på svenska och engelska, men anser sig kunna undervisa väl i matematik i och med alla 

de års erfarenhet hon har inom skolan. 

                                                                                                                                                           

5 Bryman, s. 310. 
6 ibid, s. 313. 
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2.2.1.1.2 Sonja 

Sonja är i 40 årsåldern och arbetar som speciallärare för eleverna som ingår i arbetslag 

A på Söderskolan. Hon läste till mellanstadielärare på 1980-talet och jobbade som det i 

7 år. Därefter valde hon istället att läsa till specialpedagog, vilket då var en utbildning 

på 1,5 år. I utbildningen anser hon att hon även blev speciallärare, vilket är det hon 

arbetat som sedan examen. Specialpedagogutbildningen innehöll ingen matematik, utan 

den enda matematik hon läst är den lilla matematik som ingick i 

mellanstadielärarutbildningen. I sitt arbete hänvisar hon ofta till vad Adler, psykolog, 

psykoterapeut och specialist inom neuropsykologi med lång efterenhet i skolan och i 

barn och ungdomspsykiatrin, anser och är mycket influerad av hans åsikter. 

2.2.1.2 Västerskolan 

Västerskolan är en landsortsskola med cirka 150 elever från förskolan upp till skolår 6. I 

skolår 4-6 går det 55 elever som är uppdelade i tre åldersblandade klasser, det vill säga 

att elever i skolår 4, 5 och 6 går i samma klass. Eleverna har under de tidigare skolåren 

gått på samma skola och känner därför varandra, men har vid olika åldrar tillhört olika 

gruppkonstellationer, bland annat en ren åldersgrupp i förskoleklassen och 

åldersblandade klasser i skolår 1-3. Då skolan är liten känner lärarna till eleverna långt 

innan de börjar skolår 4, både deras sociala och teoretiska förutsättningar. Lärarna i 

skolår 4-6 har valt att en lärare har alla matematik med alla elever, och under dessa 

lektioner är eleverna samlade årskursvis. 

2.2.1.2.1 Vivi 

Vivi, som är i 30-35 årsåldern, är klassföreståndare för en klass med elever i skolår 4-6. 

Hon är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot matematik och naturorienterandeämnen, 

och har sedan examen 1997 arbetat på Västerskolan. Just nu undervisar hon i ämnena 

matematik, engelska och b-språk med alla elever som går i skolår 4-6 på skolan. Det 

tycker hon är bra då hon får möjlighet att koncentrera sig på dessa ämnen och göra sin 

undervisning till den bästa. 

2.2.1.2.2 Vera 

Vera är i 55-60 årsåldern och utbildad lågstadielärare. Hon tog examen 1970 och läste 

vidare på speciallärarutbildningen år 1980. Speciallärarutbildningen var då inriktad mot 
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skolämnet svenska och socialt utslagna familjer, väldigt lite mot matematik och 

engelska. Hon har under många år varit den enda specialläraren på Västerskolan och 

träffar därför elever i varierande åldrar. Vera tycker trots detta inte att hon arbetar så 

mycket med elever som har matematiksvårigheter utan att hon främst träffar elever som 

har problem med svenska. 

2.2.1.3 Norrskolan 

Norrskolan ligger i en bruksort där bruket fortfarande är den största arbetsgivaren och 

framtiden för många elever. Skolan har cirka 575 elever i skolår 4-9, varav cirka 175 

tillhör skolår 4-6. Dessa 175 elever är uppdelade på åtta olika klasser, tre klasser i 

skolår 4, tre klasser i skolår 5 och två klasser i skolår 6. I skolår 4 kommer eleverna från 

en och samma skola. Där har de även varit indelade i samma klasser som de är nu. 

Lärarna däremot känner inte alls till eleverna och deras kunskaper vid starten av skolår 

4. Alla lärare som jobbar med elever i skolår 4-6 på Norrskolan tillhör ett och samma 

arbetslag. Då det är ett stort arbetslag är sammanhållningen och vetskapen om varandras 

elever liten. Under matematiklektionerna är eleverna indelade efter vilka kunskaper de 

har. På exempelvis tre klasser i skolår 4 är eleverna indelade i fyra grupper där den sista 

gruppen endast består av några få elever och sitter hos specialläraren. I skolår 5 däremot 

har varje klasslärare själv matematiken med hela sin klass samtidigt. De elever som 

enligt klassläraren är i behov av särskilt stöd tillbringar all tid på alla matematik-

lektionerna hos specialläraren. 

2.2.1.3.1 Nils 

Nils är i 55-60 årsåldern och arbetar som klasslärare i skolår 5 på Norrskolan. Han 

utbildade sig till mellanstadielärare i mitten på 1970-talet och har jobbat som det sedan 

dess. Som inriktning på sin utbildning läste han svenska för invandrare och 

religionskunskap. Med sin klass har han alla lektioner och ämnen, förutom idrott och 

musik där de utnyttjar högstadiets lärare. 

2.2.1.3.2 Nadja 

Nadja är i 30-35 årsåldern. 1998 tog hon examen från lärarutbildningen i Linköping där 

hon läst till 1-7 lärare inom svenska och samhällsorienterandeämnen. Sedan dess har 

hon jobbat på Norrskolan. På universitetet läste hon endast 5 poäng matematik, men har 
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undervisat i ämnet sedan examen då hon jobbat som klasslärare tills i våras. Det här 

läsåret jobbar hon som speciallärare, men vill egentligen inte kalla sig för det. Hon 

säger istället att hon är en lärare som har en speciallärares arbetsuppgifter. Det innebär 

att hon endast arbetar med de elever som har någon form av svårighet i matematik, 

svenska eller engelska. 

2.3 Etiska ställningstaganden 

För att respondenterna inte ska råka ut för någon sorts obehag i och med sitt deltagande 

i mina intervjuer har jag under arbetet med denna uppsats tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet satt samman för den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen. Dessa principer kallar de för kravet om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande.7 Dessa är de fyra krav som gäller vid 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det första, kravet om information, 

innebär att de som deltar i forskningen ska informeras så att de vet forskningens syfte 

innan de bestämmer sig för att delta eller inte. De ska också informeras om att deras 

medverkan är helt frivillig och att de när som helst kan avbryta, i detta fall intervjun. 

Det andra kravet, samtyckeskravet, bygger på att jag som forskare genomfört det första 

kravet, men menar även att respondenten ska veta att det inte får några negativa följder 

för honom eller henne om denne avbryter sin medverkan. Respondenten får inte heller 

känna sig tvingad att delta för att han eller hon står i någon form av beroendeställning 

till forskaren, vilket i denna forskning inte var fallet.8 

De två sista kraven, kraven om konfidentialitet och nyttjande, innebär att jag som 

forskare måste ge mina respondenter total konfidentialitet, både i själva uppsatsen och 

under arbetets gång. Jag måste alltså se till att personlig information inte är tillgänglig 

för utomstående och att den specifika respondenten inte går att identifieras av läsaren i 

uppsatsen. De uppgifter som jag får in genom mina intervjuer får jag inte heller använda 

till något annat syfte än just till denna uppsats.9 Utöver dessa fyra krav har vetenskaps-

rådet även sammanställt två rekommendationer som innebär att den deltagande bör få ta 

del av eventuellt etiskt känsliga delar i uppsatsen innan den publiceras samt ta del av 

                                                      

7 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanisktisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
071122, s. 6. 
8 ibid, s. 7ff. 
9 ibid, s. 12ff. 
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hela uppsatsen efter färdigställandet.10 Jag informerade mina respondenter om kraven 

och rekommendationerna vid tre olika tillfällen, vid den första kontakten över telefon, i 

mitt personliga brev samt vid intervjutillfället. På så sätt har jag gjort mitt bästa för att 

alla sex lärare och speciallärare ska vara nöjda med sitt deltagande i den här 

forskningen. 

                                                      

10 Vetenskapsrådet, s. 15. 
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3 Litteraturgenomgång 

Under litteraturgenomgången lägger jag grunden för diskussioner som kommer senare i 

uppsatsen. Jag börjar med allmänna åsikter om elever och matematik för att sedan gå 

vidare och definiera begreppet matematiksvårigheter. Efter det tar jag upp de delar av 

matematiken som elever med matematiksvårigheter ofta har problem med, hur vi 

arbetar för att hjälpa dessa elever och till sist några exempel på hjälpmedel som vi kan 

använda oss av. 

3.1 Elever och matematik 

Sahlin, som är verksam inom pedagogik, menar att goda kunskaper inom ämnet 

matematik alltid har varit viktigt, och då inte bara för att vi ständigt har nytta av det i 

vår vardag, utan även för att matematiken som personlighetsutvecklande medel har varit 

viktigt.11 Matematiken är alltså inte bara ett skolämne utan en viktig del av våra liv. 

Trots detta menar Adler att många elever tycker att matematiken är tråkig just för att de 

inte ser någon koppling till den verklighet som de själva lever i och att matematiken då 

inte är meningsfull för dem.12 

Unenge, Sandahl & Wyndhamn, som alla undervisat i ämnet matematikdidaktik, menar 

att för att eleverna ska se matematiken som meningsfull måste den vara begriplig för 

dem och de måste även se en relevans med det de gör, antingen i ett speciellt 

sammanhang som eleven känner igen eller som en mer allmängiltig kunskap som kan 

användas i många olika sammanhang. När matematiken är begriplig för en elev kan hon 

göra något, exempelvis addera, berätta vad hon tänkt, förklara hur just den specifika 

metoden som hon använt fungerar och argumentera för varför hon använder just den 

metoden.13 

En del skolor nivågrupperar idag sina elever i matematikundervisningen. Det menar 

Sandahl & Unenge kan hindra den enskilda elevens utveckling inom ämnet och skapa 

en negativ självbild hos individen. Lärarna har då skapat ett individualiserat arbetssätt, 

när det istället är ett individanpassat arbetssätt som man är ute efter. Skillnaden är den 

                                                      

11 Birgitta Sahlin, Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grundskolan. En 
översikt av svensk forskning 1990-1995, 1997, s. 15f. 
12 Björn Adler, Vad är dyskalkyli? 2001, s. 9ff. 
13 Jan Unenge, Anita Sandahl & Jan Wyndhamn, Lära matematik – om grundskolans 
matematikundervisning, 1994, s. 10f. 



- 13 - 

att vid ett individualiserat arbetssätt delas eleverna in i så homogena grupper som 

möjligt med hjälp av ett prov som testar elevernas räknefärdigheter. I ett individanpassat 

arbetssätt sitter alla elever i samma klassrum och gör uppgifter på lektionerna, men med 

varierande frågeställningar. Målet är då att de svagaste eleverna bara behöver göra 

uppgiften medan de starkaste eleverna måste kunna argumentera för sin lösning. Här 

kan eleverna även hjälpa varandra när alla i grunden har en och samma uppgift.14 

Löwing & Kilborn, båda med lång erfarenhet av lärarutbildning med inriktning mot 

matematikdidaktik, pratar istället om begreppen individualisering och differentiering. 

De menar att när skolorna gör en nivågruppering av sina elever är det egentligen en 

differentiering och inte en individualisering som många skolor anser. Vid en 

differentiering sätts de duktiga eleverna i en grupp och de mindre duktiga i en annan. 

Den enda skillnaden mellan undervisningen i de två grupperna är att de duktiga arbetar 

snabbare och de mindre duktiga arbetar långsammare. Att variera undervisningsstil i 

form av exempelvis abstraktionsnivå i de olika grupperna är väldigt ovanligt.15 Cad 

gäller individualisering menar Löwing & Kilborn istället ”att individualisering handlar 

om att anpassa stoffet, alltså det som en elev ska lära sig, till elevens förkunskaper och 

förmåga att lära”.16 Löwing & Kilborn menar också att en elev egentligen inte kan 

grupperas in så som jag skrivit ovan då man som lärare bland annat måste ta hänsyn till 

elevens förkunskaper och förutsättningar. Dessa förkunskaper och förutsättningar kan 

förändras bara över ett sommarlov eller om eleven byter klass eller lärare.17 

De olika nivåerna som jag berört ovan, med att göra som den lägsta och att 

argumentera som den högsta, har Malmer, som inriktar sig emot specialpedagogik, 

framställt som sex olika inlärningsnivåer. Dessa inlärningsnivåer menar hon är viktiga 

att ta hänsyn till i undervisningen. För att alla elever ska få förståelse måste alla sex 

inlärningsnivåer bindas in i undervisningen. Den första nivån, tänka och tala, innebär att 

vi måste utgå från elevens verklighet så att eleverna känner igen och har varit med om 

det som det pratas om. Den andra nivån är att göra och prova. Det innebär att eleverna 

får laborera med konkret material, såsom klossar, färgstavar och dylikt. Efter att 

eleverna fått prova sig fram får de rita figurer, mönster och bilder. De har då kommit till 

den tredje nivån, nämligen att synliggöra det de laborerat fram. Malmer menar att denna 

                                                      

14 Anita Sandahl & Jan Unenge, Lärarguide i matematik, 2002, s. 27f. 
15 Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn, Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle, 2002, 
s. 127. 
16 ibid, citat s. 127. 
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nivå är speciellt viktig för de elever som är svaga inom matematiken då de här 

djupbearbetar det moment de jobbar med. Den fjärde nivån är att förstå och formulera 

matematiska uttryck. Först här kommer då det abstrakta symbolspråket in, men många 

lärare väljer att börja här direkt. När sedan en elev inte förstår upprepar läraren samma 

förklaring om och om igen, men då eleven missat de tidigare tre nivåerna blir det inte 

mer begripligt för det.18 

I och med den femte nivån ska eleverna tillämpa sina kunskaper, exempelvis i och med 

lösningar av problemlösningsuppgifter. En svårighet med dessa problemlösnings-

uppgifter är att de kräver en relativt avancerad avkodningsförmåga och innehålls-

uppfattning, det vill säga förmågan att läsa och förstå. Elever som inte har det tycker att 

uppgifterna är alldeles för svåra och ger upp, trots att de många gånger skulle klara av 

matematiken i uppgiften utan några som helst svårigheter. Den sjätte och sista av 

Malmers inlärningsnivåer är kommunikation. Det vill säga att eleverna kan reflektera 

och diskutera matematiken på ett kritiskt sätt, och se hur matematiken är viktig inom 

andra områden både i skolan och i samhället.19 

Grunden i Malmers inlärningsnivåer är, vilket vi tidigare sett, att eleverna börjar med 

det de känner igen och det de har varit med om tidigare. Det stärks i läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, även kallat Lpo-94, där 

det står att man som lärare ska ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande”.20 Det innebär enligt Sandahl & Unenge att man som lärare 

måste låta eleven använda sig av sina egna metoder, tankar och även sitt egna språk. 

Lärarens uppgift är bara att förbättra elevens tidigare kunskaper och peka på nya och 

bättre vägar om elevens inte är korrekta. Som lärare är det viktigt att tänka på att det 

inte någonstans i Lpo-94 står att eleverna måste hinna färdigt boken eller att de 

exempelvis måste kunna räkna med algoritmer som läroboken menar, utan det viktiga 

enligt Lpo-94 är att eleverna lär sig, inte hur de gör det.21 Det ger en möjlighet till att 

leka fram matematiken, då det enligt matematikprofessorn Tord Ganelius kan vara en 

bra utgångspunkt för förståelse för matematiken i tidigare år.22 Ganelius menar också att 

                                                                                                                                                           

17 Löwing & Kilborn, s. 130. 
18 Gudrun Malmer, Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter, 1999, 
s. 30ff. 
19 ibid, s. 40ff. 
20 Lärarförbundet Lärarens handbok – skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, 2002, citat s. 17. 
21 Sandahl & Unenge, s. 27ff. 
22 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, s. 18. 
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det räknas för mycket i skolan och att det istället borde pratas mycket mer matematik på 

lektionerna.23 Om vi pratar mer matematik anser Wistedt, professor i pedagogik, att 

läraren bättre kan se hur eleven tänker och kan då hjälpa denna att komma vidare med 

sitt egna tänk som utgångspunkt. På så sätt kan eleven lättare närma sig förståelse och 

kunskap för matematiken.24 När jag skriver att vi pratar matematik menar jag som 

Höines, lärarutbildare inom matematik, att det är viktigt att vi pratar ett matematiskt 

språk och att vi som lärare är medvetna om, och konsekventa med, det språkbruk vi 

använder. Det är speciellt viktigt när vi arbetar med elever i matematiksvårigheter.25 

Lärare anser, enligt Fejde, som själv är förskolelärare, att en elevs matematikkunskaper 

och förmåga att tillgodose sig skolans matematik är medfödda och ärftliga. Hon menar 

vidare att elevernas matematikkunskaper är ett bra sätt att mäta deras begåvning.26 

Adler menar att det i skolan inte finns något ämne som är så sammankopplat med just 

elevens begåvning och intelligens som ämnet matematik. Det innebär att de elever som 

misslyckas i matematiken lätt får ett dåligt självförtroende och vill i fortsättningen inte 

ens försöka lära sig.27 

3.2 Begreppet matematiksvårigheter 

Ahlberg, professor inom specialpedagogik, anser att det finns väldigt många olika 

anledningar till att en elev hamnar i matematiksvårigheter och därför finns det inte en 

specifik undervisningsmetod som får eleven motiverad till att lära sig. Det hänger 

samman med att alla elever är olika i form av förutsättningar, förmåga och intressen. 

Idag skickas många elever med matematiksvårigheter iväg till skolans speciallärare 

medan resten av klassen är kvar i klassrummet och har matematik. Detta i sig kan ge en 

känsla av misslyckande och kan leda till blockeringar i lärandet av matematik. De här 

känslorna kan följa en elev ända upp i vuxen ålder. Vilka elever det är som definieras 

med att ha matematiksvårigheter menar Ahlberg beror på lärarens inställning och 

förväntningar till både ämnet och eleverna. Begreppet matematiksvårigheter är alltså 

väldigt relativt.28 Trots detta har Ahlberg försökt definiera vad som gör att dagens lärare 

anser att just dessa elever har matematiksvårigheter. Hon menar att uppfattningen om 

                                                      

23 Jan Unenge, Huvudräkning – Huvudvärk för elever och lärare, 1982, s. 34. 
24 Inger Wistedt, ”Matematiska samtal”, 1996, s. 67f. 
25 Marit Johnsen Höines, Matematik som språk – verksamhetsteoretiska perspektiv, 2000, s. 85. 
26 Kerstin Fejde, ”Uppfattningar av grundläggande matematikundervisning i förskola-skola”, 1998, 
s. 62ff. 
27 Adler, s. 9f. 
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vad som är normalt och avvikande bland annat beror på samhällspolitiken. 

Uppfattningen om vad som är normalt och avvikande förändras också från tid till tid. 

Det som är normalt utgår alltid från det som är vanligt i sammanhanget. Anledningen 

till att en del elever då har behov av särskilt stöd inom matematik förklaras idag, enligt 

Ahlberg, med främst fyra olika förklaringar. Den första bygger på pedagogiska 

förklaringar såsom för stora klasser, outbildade lärare, brist på speciallärare och så 

vidare.29 Magne, forskare inom bland annat specialpedagogik, håller med om detta då 

han anser att ”disharmoni mellan det allmänna utbildningskonceptet och individens 

inlärningsförutsättningar”, ”skolpersonalens kollektiva utbildningsmetoder” och ”brister 

i ämnesdidaktiken för skolämnet” är skyldiga till många elevers misslyckanden inom 

matematiken.30 

Den andra förklaringen till att vissa elever är i behov av särskilt stöd menar Ahlberg är 

psykologiska förklaringar, där eleven exempelvis har koncentrationssvårigheter eller 

känslomässiga blockeringar. Den tredje förklaringen är sociologisk. Det vill säga att 

man hävdar att eleven har en understimulerad hemmiljö eller att skolan inte passar 

elever med exempelvis invandrarbakgrund. Den fjärde och sista förklaringen som 

Ahlberg tar upp är den medicinska, vilket ofta innebär att eleven får en diagnos för 

någon form av hjärnskada.31 

Utöver dessa förklaringar har vi enligt Ahlberg främst två modeller på olika synsätt när 

det gäller avvikelser mellan olika människor, det vill säga vilka vi anser har svårigheter. 

Dessa modeller är den medicinska och den intellektuella modellen. Inom den första 

modellen är det viktigt att ställa diagnoser, exempelvis, som jag redan nämnt, för att 

visa på en hjärnskada. I den andra modellen är det intelligensmätning och begåvnings-

tester som betonas. Dessa modeller påverkar vår syn på de elever i skolan som har 

matematiksvårigheter.32 Med dessa modeller som grund, medvetet eller omedvetet, 

jobbar ofta dagens lärare med elever som har matematiksvårigheter utifrån ett 

individinriktat eller ett deltagarinriktat perspektiv. Ett individinriktat perspektiv innebär 

att det är en så kallad kategoriserande undervisning, det vill säga att svårigheten ligger 

hos eleven. Under lektionerna tar man då ut de elever med matematiksvårigheter och 

har speciella undervisningsgrupper för dem. Ett deltagarinriktat perspektiv innebär 

                                                                                                                                                           

28 Ann Ahlberg, Lärande och delaktighet, 2001, s. 9ff. 
29 ibid, s. 13f. 
30 Olof Magne, Att lyckas med matematik i grundskolan, 1998, s. 137. 
31 Ahlberg, s. 14f. 
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istället en undervisning som inkluderar eleverna. Det betyder att alla elever är med i 

klassen under all undervisning. Det ger en gemenskap i klassen som bygger på att alla 

elever har lika värde. I en inkluderande undervisning fokuseras specialpedagogiken på 

det gemensamma mellan eleverna, inte på skillnaderna som i den kategoriserande 

undervisningen.33 

Ahlberg hävdar också att en elevs svårigheter måste ses i förhållande till hela skolan 

och att arbetet med eleven är en uppgift för hela arbetslaget. Det är alltså inte en enskild 

lärares uppgift att själv hjälpa en elev, utan det krävs ett samarbete mellan arbetslaget, 

skolans ledning och elevens föräldrar.34 

3.2.1 Olika former av matematiksvårigheter 

Medan Ahlberg koncentrerar sig på hur vi lärare tolkar elever med matematik-

svårigheter har Adler istället tittat på olika former av svårigheter. Adler menar att det 

finns fyra olika sorters matematiksvårigheter, nämligen alkalkyli, dyskalkyli, pseudo-

dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter. Alla de här olika svårigheterna kräver 

olika sorters hjälpinsatser, och om eleverna får fel hjälp kan det göra mer skada än 

nytta.35 Jag kommer här nedan kort beskriva dessa fyra former av matematiksvårigheter. 

De elever som har alkalkyli har en bristande förmåga att kunna räkna, vilket för det 

mesta bero på en skada i hjärnan. De här eleverna, som endast är en på tusen, 

uppmärksammas då de inte på något sätt kan lära sig räknandets grundläggande 

principer, såsom additioner av typen 624 =+ . Elever som har dyskalkyli är normal-

begåvade. De kan utföra beräkningar, till skillnad från de med alkalkyli, men de är 

väldigt ojämna när det gäller att använda sina matematikkunskaper. Det vill säga att de 

vissa dagar kan prestera riktigt bra, samtidigt som de andra dagar inte förstår 

någonting.36 Magne menar dock att ordet dyskalkyli är ett språkligt missfoster som, med 

tanke på att det bara syftar på elevernas räknefärdigheter inte borde användas alls inom 

skolans värld.37 

                                                                                                                                                           

32 Ahlberg, s. 13f. 
33 ibid, s. 16ff. 
34 ibid, s. 164f. 
35 Adler, s. 27f. 
36 ibid, s. 27. 
37 Magne, s. 119f. 
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Till gruppen elever med pseudo-dyskalkyli hör alla de elever som på något sätt har 

känslomässiga blockeringar till ämnet matematik. De här eleverna tror då att de inte kan 

bli duktiga på matematik och att de är dåliga på allt som har med matematik att göra. 

Adler menar att det oftast är flickor som har pseudo-dyskalkyli och att de egentligen 

skulle behöva hjälp av en psykolog, inte av en speciallärare.38 Den fjärde och sista 

gruppen matematiksvårigheter som Adler tar upp är den som kallas för allmänna 

matematiksvårigheter. De elever som har allmänna matematiksvårigheter är ofta jämna i 

sina problem. De anses av lärare som allmänt svaga, de kan arbeta relativt självständigt 

och det är de som först förlorar sitt stöd vid nedskärningar. Ljungblad, speciallärare 

inom ämnet matematik och som grundar mycket av sin litteratur på Adlers föreläsningar 

och texter, menar att det var bättre förr för dessa elever på grund av att skolböckerna då 

var mer strukturerade och det var mer övning av samma sak innan de gick vidare. 

Eleverna fick då upprepa samma sak om och om igen utan att vara utmärkande i 

klassen.39 Det viktigaste för de här eleverna är just det att de får jobba i långsam takt 

och upprepa samma sak om och om igen.40 Men Adler menar att vi inte får upprepa det 

gamla för mycket, utan eleverna måste kunna känna en nyfikenhet inför matematiken 

och samtidigt en glädje och stolthet över det de kan. Först då motiveras de att vilja lära 

sig mer, vilket enligt Adler är den känslan som alla lärare vill få fram hos sina elever.41 

3.2.2 Problemområden för elever med matematiksvårigheter 

Enligt Sahlin finns det framförallt sex olika begrepp eller områden som elever i de 

senare skolåren har problem med. I de sex begreppen ingick bland annat talbegreppet, 

positionssystemet och tidsberäkningar. En anledning till att dessa grundläggande 

begrepp är svåra anser Elisabeth Klewborn i sin c-uppsats från 1992, från vilken Sahlin 

hämtat sin information, att elevers begreppsbildande tar tid och att lärarna gärna vill 

minska ner på tidsåtgången genom att erbjuda sina elever olika modeller för att hantera 

begreppen. Det menar Klewborn är förödande då det bara fungerar under en viss tid. 

Senare i skolan får eleverna istället svårigheter med all matematik då de aldrig förstått 

grunderna ordentligt.42 Detta beror på att det är hur eleven uppfattar begreppet hon 

arbetar med som bestämmer hur hon löser det matematiska problemet. Om hon då inte 

                                                      

38 Adler, s. 29. 
39 Ann-Louise Ljungblad, Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter, 2001, s. 42ff. 
40 Adler, s. 28. 
41 ibid, s. 69. 
42 Sahlin, s. 27f. 
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har någon speciell uppfattning om begreppet vet hon inte heller hur hon ska ta sig an 

problemet.43 

En annan del som Magne menar att elever med matematiksvårigheter har stora problem 

med i matematikundervisningen är problemlösningsuppgifter.44 En anledning till detta 

är, enligt Magne att: 

[…] läromedelsförfattare i matematik använder alltför ovanliga ord i 

förklaringar och i textuppgifter. […] Dålig läsfärdighet hindrar. Ännu 

oftare beror barnens osäkerhet på bristande språklig-logisk 

analysförmåga: barnen inser inte vad texten säger. Det lönar sig att 

läraren låter eleverna diskutera matematiska texter.45 

När Magne pratar om problemlösningsuppgifter menar han praktiska problem och 

benämnda uppgifter med grunden på språkuppfattning och språklig problemlösning. 

Han kallar hela detta område för P-området. Förutom detta P-område anser han att det 

finns ytterligare två huvudområden som är grundläggande för att eleven ska kunna lära 

sig matematik. De områdena kallar han för T-området och G-området. T-området 

innefattar talområdet medan G-området innefattar form- och rumsuppfattning, enheter, 

pengar med mera. För att en elev ska klara sin matematikundervisning anser Magne att 

det är i dessa tre områden som lärare i de tidigare skolåren ska lägga sin betoning då 

eleven måste klara av just de tre delarna för att kunna fortsätta.46 

Nedan kommer jag att beskriva de begrepp som jag nämnt att elever med 

matematiksvårigheter ofta har stora problem med, nämligen problemlösningsuppgifter, 

taluppfattning, positionssystem och tidsuppfattning. Jag kommer även att ta upp minnet 

som ett av dessa problem då det enligt Adler är en central del i allt lärande.47 

3.2.2.1 Problemlösningsuppgifter 

Elever med matematiksvårigheter har ofta svårt att lösa problemlösningsuppgifter. För 

att lättare övervinna det problemet med dessa problemlösningsuppgifter, både den 

                                                      

43 Bertil Gran, ”Matematik på elevens villkor”, 1998, s. 12. 
44 Magne, s. 151. 
45 ibid, citat s. 167. 
46 ibid, citat s. 133. 
47 Adler, s. 128. 
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språkliga och den logiska delen, tycker Magne att eleverna ska följa Polyas fyra regler 

för den typen av uppgifter.48 Dessa regler tolkar Magne enligt följande: 

Först bör eleverna noggrant läsa igenom uppgiften, helst ett par 

gånger och gärna försöka med egna ord tolka innehållet. Det är ingen 

idé att gå vidare förrän uppgiftens innehåll är klart uppfattat. 

När eleven förstått uppgiften, gäller det att fundera. Kan någon 

besläktad problemtyp användas? Hjälper det att rita? Vilken 

räknemetod passar? 

När eleven har en passande plan, gör man de nödvändiga 

beräkningarna. Eleven redovisar metoden. Svaret skrivs. Svarar det 

mot uppgiftens fråga? 

Slutligen ligger allt färdigt framför eleven. Nu återstår att kolla det 

hela. Med överslagsräkning? Vilka andra kontrollmetoder kan 

användas?49 

Unenge, Sandahl & Wyndhamn menar att när en elev ska lösa en matematikuppgift, 

vilken som helst, gör hon det i tre olika steg. Dessa steg kommer jag inte att presentera 

då de liknar Polyas fyra regler som Magne beskrivit i ovanstående citat. Unenge, 

Sandahl & Wyndhamn menar dock att det inte är lika viktigt idag som förr att eleven 

själv kan utföra de beräkningar som uppgiften kräver då man i verkligheten ofta har 

något hjälpmedel med sig, exempelvis en mobiltelefon med inbyggd miniräknare.50 

Lester, professor i matematik, menar att orsaken till att elever har problem med 

problemlösningsuppgifter är att en sådan uppgift består av fem faktorer som alla är 

beroende av varandra. Dessa faktorer är kunskapande och användning, kontroll, 

uppfattningar av matematik, affekter och socio-kulturella sammanhang. Då alla dessa 

faktorer påverkar elevens förmåga att lösa problemlösningsuppgifter är det viktigt att 

läraren observerar eleverna, frågar dem frågor kring det och ger dem idéer om hur de 

kan tänka. Lester menar att kommentarer som läs frågan en gång till eller att följa en 

metod som Polyas kanske hjälper eleven i just denna uppgift, men i längden kommer 

hon inte att bli någon skickligare problemlösare. Lester tycker istället att läraren ska 

                                                      

48 Magne, s. 147. 
49 ibid, citat s. 174. 
50 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, s. 66. 
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försöka bygga upp elevens kunskap och självförtroende så att hon en dag verkligen blir 

en duktig problemlösare.51 

3.2.2.2 Taluppfattning och positionssystemet 

Att ha en god taluppfattning ses som grundläggande i matematiken och är ett krav för 

att få djupare förståelse för ämnet. Det är lätt för läraren att tro att en elev har en god 

taluppfattning bara för att hon kan skriva symbolen för talet och kallar den för sitt rätta 

namn. Det är då viktigt att inte läraren tar kunskapen förgiven utan istället frågar eleven 

frågor så att elevens verkliga taluppfattning blir synlig.52 När eleven erhåller en god 

taluppfattning om talen upp till tio så har hon ”en upplevd bild av talen i sitt inre, 

förstår deras storlek och inbördes relationer”.53 Ljungblad menar att för eleverna ska 

nå en säker taluppfattning har de passerat olika steg för att komma fram till målet. I 

vilken ordning eleverna tar stegen är olika från elev till elev. Däremot går alla igenom 

alla steg någon gång. Stegen som Ljungblad pratar om är att eleverna känner igen 

symbolen för siffran, förstår att räkneorden i talramsan alltid kommer på samma plats, 

använder ett räkneord till ett objekt, förstår att det blir lika många apelsiner även om vi 

börjar räkna på den längst bort istället för den som är närmast, inser att fem godisbitar i 

en hög är lika många som fem godisbitar utspridda på bordet, förstår att det sista 

räkneordet vid uppräknande är antalet objekt och, till sist, att eleverna räknar både 

framåt och bakåt med början på vilken siffra som helst. När eleven fått en god 

taluppfattning om talen upp till tio så är det bara att fortsätta. Ljungblad tycker att 

eleverna i alla fall bör få möjlighet till en god taluppfattning om talen upp till tusen.54 

Jag har tidigare sagt att Unenge, Sandahl & Wyndhamn inte tycker att det är så viktigt 

att eleven själv kan räkna utan att hon istället kan använda sig av exempelvis en 

miniräknare. Malmer menar att ett sådant tankesätt är att förlita sig alldeles för mycket 

på alla tekniska hjälpmedel.55 Hon anser istället att eleverna bör koncentrera sig på att 

lära sig huvudräkning. För att lyckas med det krävs att eleven både har en god tal-

uppfattning och kan de olika tabellerna utantill.56 Att kunna tabellerna är alltså en viktig 

del av matematiken. Dessa tabeller är enligt Unenge, Sandahl & Wyndhamn ”en 

                                                      

51 Frank Lester, ”Problemlösningens natur”, 1996, s. 85ff. 
52 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, s. 112ff. 
53 Ann-Louise Ljungblad, Matematisk medvetenhet, 2001, citat s. 165. 
54 ibid, s. 165ff. 
55 Malmer, Bra matematik, s. 152. 
56 ibid, s. 157. 
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självklar förutsättning för att klara många uträkningar både exakt och som överslag”.57 

Med tabellerna menar jag, liksom Malmer, inte bara multiplikationstabellerna, utan 

även additions-, subtraktions- och divisionstabellerna. Då tabellerna är något som vi 

måste automatisera krävs ett bra minne hos eleverna. Det är viktigt att läraren visar 

eleven hur de olika tabellerna hänger ihop så att de ser sambanden, exempelvis att 

7557 ⋅=⋅  och att ( ) ( )555257 ⋅+⋅=⋅ .58 När det är stora tal som eleverna ska beräkna 

tar huvudräkningen alldeles för lång tid och det blir för många delsummor som ska 

hållas ordning på i minnet. Då tycker Kilborn, att det kan vara bättre att använda 

algoritmräkning. Fördelen med det är att när eleven lärt sig systemet i algoritmen kan 

hon snabbt beräkna stora tal. Nackdelen är den att eleverna då gärna använder 

algoritmen vid alla uträkningar, även de som de lätt och mycket fortare skulle kunna ha 

tagit med hjälp av huvudräkning.59 En annan nackdel, hävdar Malmer, är att 

algoritmräkningen för många är ”endast ett själlöst flyttande av siffror utan någon tanke 

på vilka tal dessa egentligen representerar”.60 Hon menar att det är bättre att istället 

använda den enorma tid som det tar att lära elever algoritmer utantill, till att låta 

eleverna utveckla bland annat sina kunskaper om matematiska begrepp, matematikens 

språk, huvudräkning och överslagsräkning.61 

En annan del i matematiken som är viktig för eleven att förstå är, enligt Unenge, 

Sandahl & Wyndhamn, positionssystemet, men då är det en förutsättning att eleven har 

en god taluppfattning. Det som ligger till grunden för positionssystemet menar de tre 

författarna är tanken att siffrans värde bestäms efter dess position i talet.62 Den tanken 

tycker Malmer är viktig att eleverna lär sig från början, då de annars lätt kan skriva 51 

istället för 15 då de säger femton och vid betoningen kommer femman före ettan.63 

Ljungblad menar även att i arbetet med positionssystemet ingår att hitta mönster som 

upprepar sig, exempelvis likheten mellan 2641− , 2141−  och 241− . Elever som har 

matematiksvårigheter kanske aldrig kan hitta dessa mönster. Därför är det extra viktigt 

att läraren visar dessa elever mönstren så att de också kan dra nytta av dem i sin värld av 

matematik.64 

                                                      

57 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, citat s. 121. 
58 Malmer, Bra matematik, s. 158f. 
59 Wiggo Kilborn, Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1 – Grundläggande aritmetik, 1997, s. 52. 
60 Gudrun Malmer, Kreativ matematik, 1997, citat s. 43. 
61 ibid. s. 43f. 
62 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, s. 28. 
63 Malmer, Kreativ matematik, s. 33. 
64 Ljungblad, Matematisk medvetenhet, s. 179f. 
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Vid själva arbetet med positionssystemet föreslår Malmer att man som lärare kan 

använda sig av ett praktiskt material som kallas Centimomaterialet.65 Jag kommer att 

presentera det senare i denna uppsats. 

3.2.2.3 Tidsuppfattning och minnet 

Begreppet tid är svårt för många då de inte kan koncentrera sig på nuet samtidigt som de 

ska komma ihåg något som hänt tidigare och uppskatta när eller hur lång tid någonting 

kan ta som ska ske i framtiden. Genom att exempelvis låta eleven tänka sig hur mycket 

hon ska hinna under en viss tid, och sedan låta henne själva testa, övar eleven upp sin 

tidsuppfattning. Om det till tog längre tid än vad eleven trodde behöver hon fundera 

fram vad hon behöver ändra för att hamna på den tidigare bestämda tiden. När eleven 

väl blivit medveten om tidsbegreppet måste hon fortsätta jobba med det för att inte 

tappa kunskapen. Detta gäller för alla och under hela livet.66 

Tidsbegreppet bygger delvis på minnen och konsten att minnas. Adler anser att de allra 

flesta inte har något problem med minnet utan att problemen istället ligger i elevernas 

sviktande koncentration och uppmärksamhet.67 Han menar även att: 

Inpräglingen i långtidsminnet sker bäst när vi inte är alltför stressade 

och även har tid för reflektion under själva inlagringen. I en optimal 

lärosituation måste vi därför bemöda oss om att tillskapa dessa 

förutsättningar.68 

Eleverna måste även lära sig vad det är som är viktigt att minnas ur exempelvis ett 

kapitel i matematikboken. Då kan det vara till hjälp att eleverna gör en tankekarta där de 

med bilder och ord antecknar det viktiga. På så sätt får de en snabb överblick över vad 

de lärt sig och behöver komma ihåg. Nästa gång de arbetar med samma matematiska 

begrepp kan eleverna ta fram sin tankekarta för att komma ihåg vad det egentligen 

handlade om.69 

                                                      

65 Malmer, Kreativ matematik, s. 33. 
66 Adler, s. 127f. 
67 ibid, s. 128. 
68 ibid, citat s. 128. 
69 ibid, s. 129. 
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3.2.3 Undervisning med elever i matematiksvårigheter 

All undervisning ska enligt Gran, docent i pedagogik, från läraren sett genomföras 

medvetet och välplanerad.70 Den ska då även vara väl strukturerad för eleven och ha ett 

klart mål.71 Målet är viktigt då människan är målsträvande. Läraren har ansvaret för 

själva inlärningssituationen.72 Det är däremot inte lärarens ansvar att eleven lär sig. 

Eleven måste själv vilja lära sig, men läraren är där för att hjälpa eleven genom att ge 

henne olika hjälpmedel och förklara olika tankesätt.73 Först då, när elevens tankegång 

och förutsättningar är utgångspunkten för matematikundervisningen undervisar läraren 

matematik på elevens villkor, vilket enligt Gran är målet, och då speciellt för elever 

med matematiksvårigheter.74 En elevs lärprocess påverkas alltså av undervisningens 

innehåll och upplägg, samt dess egna förutsättningar.75 Piaget anser enligt Säljö, 

professor i pedagogik, att kunskap är något som eleven själv konstruerar genom att 

träffa på olika relationer mellan olika objekt. Det vill säga att en grundläggande tanke 

inom lärande är att eleven behöver få fysisk kontakt med och känna på olika saker och 

då även plocka med dem för att se vad som händer. Piaget menar att först då kan eleven 

skapa sin egen kunskap.76 Det är alltså viktigt att tänka på att ingen kan lära någon 

annan någonting och att lärandet först sker vid egen aktivitet.77 

Då lärandet först sker vid egen aktivitet och att elever behöver få fysisk kontakt med 

matematiken kan exempelvis konkret material användas i undervisningen. Då är det 

viktigt att komma ihåg att elevers matematiska färdigheter hänger samman med deras 

erfarenheter och inte med åldern som vi många gånger kan tro.78 Det är alltså inte 

barnsligt för elever i exempelvis skolår 4 och 5 att arbeta med konkret material då 

arbetssättet går att variera stort.79 Berggren & Lindroth, som båda är högstadielärare, 

påpekar dock att det inte räcker att eleven har konkret material till sin hjälp för att hon 

ska lära sig. Hon måste även vara engagerad, både språkligt och mentalt för att lära 

sig.80 

                                                      

70 Gran, s. 13. 
71 Unenge, s. 15. 
72 Gran, s. 21f. 
73 ibid, s. 13ff. 
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75 Ahlberg, s. 12. 
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78 ibid, s. 18. 
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80 Per Berggren & Maria Lindroth, Positiv matematik. Lustfyllt lärande för alla, 2004, s. 105. 



- 25 - 

3.2.3.1 Förslag på konkret material 

Det finns mycket konkret material för läraren att tillgå, både sådant som är tillverkat för 

att det ska kunna köpas in av skolorna och sedan användas i matematikundervisningen, 

och även material som redan finns i våran närmiljö, såsom exempelvis kottar eller 

tärningar. Jag har här nedan valt att presentera fyra olika matematiska material som jag 

sett att skolor ofta köper in, nämligen Centimomaterial, logiska block, Cuisenairestavar 

och geobräden. 

3.2.3.1.1 Centimomaterial 

Centimomaterialet, som består kuber, stavar och plattor av trä, kan eleverna ha som 

hjälp när de tränar på positionssystemet. Det här materialet innehåller kuber på 1 cm3 

som ska motsvara entalen, stavar på längden 10 cm som ska motsvara tiotalen, plattor 

på 100 cm2 som motsvarar hundratalen och kuber på 1000 cm3 som motsvarar 

tusentalen. Med hjälp av dessa kuber, stavar och plattor kan eleven illustrera de olika 

talen. Malmer trycker på vikten av att eleverna även måste skriva talen, och då i 

utvecklad form som exempelvis 12344302001000 =+++ , se bild nedan. Genom det 

här sättet stärks eleverna platsvärdesbegrepp då de både skriver, ser och kan ta i talet.81 

Med hjälp av Centimomaterialet kan eleverna också öka sin taluppfattning i form av att 

de får se att om en kub är så liten så är 1000 kuber så mycket. Även begreppen area och 

volym kan beskrivas med hjälp av Centimomaterialet. 

 
Centimomaterial.82 

3.2.3.1.2 Logiska block 

Logiska block är klossar som varierar i storlek, form, tjocklek och färg. Materialet borde 

enligt Malmer användas i mycket större utsträckning än vad det gör då hon tror att det 

finns tillgängligt på de allra flesta skolor.83 Dessa block menar Kronqvist & Malmer, 

Kronqvist som är lågstadielärare med specialisering mot yngre barns matematik, är 
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82 ibid, s. 34. 
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främst till för att hjälpa eleverna med att träna sig på att sortera och att lära sig nya 

geometriska begrepp som exempelvis kvadrat, cirkel och rektangel. Sorteringen som de 

pratar om kan göras i både färg, form, storlek och tjocklek.84 Kronqvist & Malmer 

påpekar dock att det är viktigt att eleverna själva får plocka med materialet och lägga 

egna mönster eller bygga figurer och på så sätt leka fram kunskapen, vilket vi vet sedan 

tidigare är viktigt.85 

3.2.3.1.3 Cuisenairestavar 

Cuisenairestavarna som från början kommer från Belgien spreds av professor Gattegno i 

mitten på 1900-talet. Materialet omfattar tio stavar i olika storlekar, eller rättare sagt tio 

olika längder, då alla stavar är lika breda och lika tjocka. Den minsta staven är 1 cm 

lång, nästa stav är dubbelt så lång, den tredje staven är tre gånger så lång som den första 

staven och så vidare upp till den tionde och sista staven som är tio gånger längre en den 

första staven. Alla stavar är också i olika färger, se bild nedan.86 

 
Cuisenairestavar.87 

Materialet är inte till för att man som lärare ska låta stavarna stå för ett specifikt antal 

exempelvis säga att den röda staven är 2 och den svarta är 7. Istället ska eleverna se 

vilken relation stavarna har med varandra, exempelvis att den bruna är dubbelt så lång 

som den rosa och i den blå staven ryms det tre ljusgröna.88 Malmer menar vidare att 

                                                                                                                                                           

83 Malmer, Kreativ matematik, s. 114. 
84 Karl-Åke Kronqvist & Gudrun Malmer, Räkna med barn – läroboksoberoende matematikundervisning 
i teori och praktik under de första skolåren, 1993, s. 71f. 
85 ibid, s. 138. 
86 Malmer, Kreativ matematik, s. 68. 
87 ibid, s. 69. 
88 ibid, s. 68ff. 
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eleverna även kan ha Cuisenairestavarna till sin hjälp vid arbetet med bland annat 

grundläggande rumsuppfattning, procent, bråk och algebra.89 

3.2.3.1.4 Geobräde 

Gattegno, som jag tidigare nämnt i samband med Cuisenairestavarna, kom i mitten på 

1900-talet på idén till det så kallade geobrädet. Ett geobräde är en kvadratisk platta med 

längden 12,5 cm. Plattan består av 25 spikar med 2,5 cm mellan varje spik. Runt 

spikarna kan eleverna fästa exempelvis gummisnoddar och på så sätt få fram olika 

figurer, se bild nedan. Med hjälp av de här olika figurerna kan eleverna bland annat 

träna begrepp som längd, bredd, omkrets, area och olika förhållanden såsom dubbelt, 

hälften och lika stor. För att inte kunskapen ska gå förlorad när gummisnoddarna tas 

bort rekommenderar Kronqvist & Malmer att eleverna ritar av sina figurer på ett så 

kallat prickpapper. Med ett prickpapper innebär ett vanligt A4 som är fyllt med prickar, 

se bilaga 3. Dessa prickar är ritade i raka rader och kolumner så att avstånden mellan 

prickarna är det samma överallt.90 

 
Geobräde.91 

3.2.3.2 Lektionsförslag 

Då vi har sett tidigare att elever med matematiksvårigheter ofta har brister i 

taluppfattningen kommer jag här att ge ett förslag på en lektion som bland annat låter 

eleverna träna sin taluppfattning genom att känna och plocka med matematiken, vilket 

vi också har sett är viktigt. Lektionerna är hämtade ur boken Positiv  matematik vilken 

är skriven av Berggren & Lindroth, båda högstadielärare. Den här lektionen är tänkt att 

ha utomhus, men kan även flyttas in i klassrummet. 

                                                      

89 Malmer, Kreativ matematik, s. 74-90, 115-124. 
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91 ibid, s. 140. 
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3.2.3.2.1 Samla kottar 

Lektionen Samla kottar är en lektion som enligt Berggren & Lindroth tränar elevens 

”taluppfattning, delbarhet, division, multiplikation, jämna och udda tal samt primtal”.92 

Lektionen går ut på att eleverna ska samla kottar, 10-50 st. sedan ska de lägga alla sina 

kottar i olika högar med exempelvis fyra kottar i varje hög och se om det går jämnt upp 

eller inte. Om det inte gör det ska eleven tänka ut hur många kottar hon kan ha i varje 

hög för att det ska gå jämnt upp, och på hur många olika sätt kan hon då göra det. 

Eleverna kan även få i uppgift att exempelvis lägga kottarna i högar om sju i varje, och 

sedan hämta extra kottar så att det går jämnt upp, eller att hitta ett antal kottar som inte 

går att dela upp i lika stora högar. Inne i klassrummet ska eleverna sedan skriva upp 

några av de tal som de arbetat med, exempelvis 76
42 =  om de hade 42 kottar från början 

och ville lägga dem i sex lika stora högar eller 4267 =⋅  om de började från andra 

hållet.93 
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4 Undersökning 

Här kommer först sammanställningar av de olika intervjuerna med de tre lärarna för sig 

och de tre speciallärarna för sig. Tillsist kommer jag visa resultatet av undersökningen 

med uppsatsens syfte och frågeställningar som grund. 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Med tanke på att lärarens och speciallärarens arbetsuppgifter och syn på elever med 

matematiksvårigheter skiftar har jag här valt att sammanställa de sex olika intervjuerna i 

grupper om tre, det vill säga att jag först sammanställer intervjuerna med de tre 

klasslärarna och sedan med de tre speciallärarna. Jag kommer dock att sammanställa 

fråga fem i intervjuguiden för sig, alla lärare och speciallärare tillsammans, under 

rubriken 4.1.3 Förklaring av olika uppgifter. Detta gör jag för att ge en samlad bild av 

alla respondenters åsikter. 

4.1.1 Intervjuer med tre lärare 

4.1.1.1 Begreppet matematiksvårigheter 

Begreppet matematiksvårigheter tycker alla tre lärare är svårt att definiera. Däremot kan 

de säga vad elever med matematiksvårigheter har problem med. Vivi tycker att 

matematiksvårigheter är när eleverna har problem med det logiska tänkandet och med 

minnet, de kan exempelvis lösa en algoritm men vet inte varför de sätter minnes-

siffrorna där de sätter dem. Om eleverna inte räknat algoritmer på ett tag kommer de 

inte heller ihåg var minnessiffrorna ska sitta, då de inte har någon förståelse för hur 

algoritmerna egentligen fungerar. Signe och Nils menar istället att matematiksvårigheter 

är när eleverna inte förstår talens värde, det vill säga vad talen står för. Signe tillägger 

även att dessa elever inte kan samtala kring matematiken och att de inte heller har några 

strategier för lösandet av problemlösningsuppgifter. 

4.1.1.2 Organisation av arbetet med elever i matematiksvårigheter 

De här lärarna arbetar olika med sina elever som har matematiksvårigheter. Nils, som 

tycker det viktigaste är att eleverna känner glädjen i matematiken och att de tycker 

matematiken är rolig, skickar iväg sina elever till specialläraren när det är dags för en 
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matematiklektion. Dessa elever är alltså aldrig med i den övriga klassen under 

matematiklektionerna. Signe och Vivi låter istället eleverna sitta med i klassrummet där 

de jobbar på som alla andra elever. Skillnaden mellan de elever med och utan 

matematiksvårigheter är att de elever med svårigheter får mer uppmärksamhet av 

läraren då de ber om hjälp mer. Eleverna med matematiksvårigheter får även gå iväg till 

en speciallärare 1 pass/vecka. 

För att alla elever ska få träna på det de själva behöver gör Vivi varje vecka enskilda 

planeringar till varje elev. Dessa planeringar ska vara färdiga vid veckans slut. I 

planeringarna lägger hon ofta in självrättande spel som bland annat tränar elevernas 

taluppfattning, rumsuppfattning och kunskaper om positionssystemet. I de här spelen 

ingår det mycket byggande med klossar, läggande av färgstavar och plockande med 

dominobrickor. Vivi menar ändå att hennes största arbete med eleverna som har 

matematiksvårigheter går ut på att lära dem lösa olika sorters problem. 

När det gäller de elever jag haft som har stora svårigheter, då gäller 

det att ge dem verktyg för att klara andra uppgifter. Alltså att man 

kanske lär sig använda miniräknaren, lär sig använda datorn eller lär 

sig att använda de hjälpmedel som finns för att lösa problem. Att det 

viktigaste inte är att man kan tabellerna utantill utan att det viktigaste 

är att träna på hur man kan lösa ett problem som man har framför sig 

med de hjälpmedel som finns.94 

Likheten mellan alla tre lärare är att de tycker att det är viktigt att alla elever i klassen 

får jobba inom samma område under samma tid, exempelvis att alla jobbar med 

geometri fem veckor direkt efter jullovet. Nils menar att han på så sätt bygger upp en 

gemenskap i klassen där alla får vara med då även de svaga eleverna förstår vad 

klasskamraterna pratar om på raster och så vidare. 

4.1.1.3 Problemområden 

Alla lärare tyckte det var svårt att se något samband mellan de elever som har 

matematiksvårigheter då de är specifika individer med specifika förutsättningar, men 

Signe tyckte sig se att alla elever med matematiksvårigheter saknar ett matematiskt 

språk. De har inte fått lära sig några matematiska ord, vilket Signe tror beror på att 

                                                      

94 Ur intervju med Vivi, klasslärare i skolår 4-6 vid Västerskolan. 
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dessa elevers tidigare lärare har tyckt att det varit viktigare att kunna räkna matematik 

än att kunna prata om det. Nils och Vivi menar att alla elever med matematiksvårigheter 

har någon form av problem med positionssystemet och taluppfattningen, exempelvis när 

det gäller att växla mellan olika enheter. Vivi tycker sig också se att de allra flesta av 

dessa elever har problem med den digitala klockan och tidsuppfattningen. 

4.1.1.4 Arbetssätt och arbetsformer i arbetet för elever i matematiksvårigheter 

Nils har ingen undervisning i matematik med de elever som har matematiksvårigheter 

då han skickar alla dessa till specialläraren. Signe och Vivi däremot tycker båda att de 

borde anpassa sin undervisning mer. När de har sina genomgångar lägger de nivån på en 

medelväg så att övervägande delen av klassen förhoppningsvis ska förstå. Signe och 

Vivi ritar mycket, både under sina genomgångar och under sina samtal med enskilda 

elever. Att rita tror de är extra bra för de svaga eleverna då matematiken inte blir lika 

abstrakt utan istället mer påtaglig. 

När det gäller konkret material i sin allmänna undervisning använder varken Nils eller 

Vivi det. De anser att det inte fungerar på mellanstadiet då det kan kännas pinsamt att 

behöva använda det. Båda två hänvisar istället till specialläraren. Signe däremot 

försöker få in konkret material så mycket som möjligt. Hon har som mål att alla elever 

ska kunna använda det och tror att om det dagligen står framme i klassrummet så 

kommer inte någon pekas ut om de behöver ta hjälp av det. Signe menar att alla elever 

någon gång kommer att fastna på någon uppgift och att det då kan vara bra att använda 

konkreta saker som hjälp i förståelsen. På Söderskolan där Signe jobbar har de mycket 

konkret material som idag är bortglömt i många skolor. Bara under det senaste året har 

hon bland annat hittat Cuisenairestavar, Centimomaterial, logiska block och geobräden 

som låg långt ner i gamla flyttkartonger. Problemet som Signe ser det är att hon inte 

riktigt vet hur hon ska använda materialet på bästa sätt. Det blir istället att eleverna får 

plocka och bygga med materialet som de själva vill. Utöver detta material har hon även 

gjort egna kortlekar, memoryspel, tärningsspel med mera som ligger framme för att 

eleverna ska kunna träna på exempelvis multiplikationstabellen när de själva vill. För 

exempel på memoryspel och tärningsspel, se bilaga 4 respektive bilaga 5. 
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4.1.2 Intervjuer med tre speciallärare 

4.1.2.1 Begreppet matematiksvårigheter 

Även speciallärarna tycker det är svårt att definiera begreppet matematiksvårigheter. 

Sonja anser att det är elever som har problem med rumsuppfattningen, medan Vera 

istället tycker att den elev som har matematiksvårigheter är den som har många fel i 

boken, dåligt minne och dålig koncentration. Nadja i sin tur tycker att dessa elever är de 

som har brister i talbegreppet, men tror också att om en elev har matematiksvårigheter 

eller ej, bedöms av hur normaliteten i klassen ser ut. Det vill säga, om det går en 

medelmåttlig elev utan matematiksvårigheter i en klass så kan hon bli kategoriserad 

som en elev med matematiksvårigheter i en annan klass. 

4.1.2.2 Organisation av arbetet med elever i matematiksvårigheter 

På frågan hur de jobbar med elever som har matematiksvårigheter svarade både Nadja 

och Vera att de anser sig arbeta som klassläraren gör inne i klassen, men att de går 

långsammare framåt helt enkelt. Skillnaden mellan dem båda är att Nadja vill förklara 

på så många olika sätt som möjligt för sina elever medan Vera tycker att för många 

förklaringar bara rör till det för eleverna. Vera tycker det är bättre att berätta för eleven 

att nu gör du så här i exempelvis beräknandet av algoritmen och sedan behöver eleven 

bara komma ihåg det. 

Sonja däremot anser att hon arbetar mest med elevernas självförtroende och självkänsla. 

Hon påstår att dessa elever har misslyckats så många gånger att de varken vågar eller 

orkar försöka längre. Därför börjar hon alltid där hon vet att eleven är supersäker och 

utgår från det. Sonja sätter även upp korta mål som hon presenterar för eleven. De 

målen är Sonja helt säker på att eleven ska nå när de har jobbat mot dem i några veckor. 

När de sedan klarar av målen så menar hon att elevens själförtroende byggs upp sakta 

men säkert. I början på varje lektion, som är ca 15 minuter långa, presenterar Sonja först 

vad de ska göra under lektionens gång. Hon brukar alltid avsluta med ett spel så att 

eleven har en morot att kämpa mot. Sonja tycker att det är av stor vikt att hon som lärare 

är väl förberedd och strukturerad inför de här små lektionspassen då, enligt henne, 

elever med matematiksvårigheter behöver mycket struktur i sitt lärande. 
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När Sonja träffar en ny elev börjar hon alltid med att träna klockan och tids-

uppfattningen, för det har hon sett att alla elever med matematiksvårigheter har problem 

med. I arbetet med tidsuppfattningen utgår hon från elevens vardag och eleven får då 

tänka ut hur lång tid det tar att exempelvis äta frukost och gå till skolan. Skulle eleven 

kanske ha svarat tre timmar måste de tillsammans fundera ut om det är rimligt. Hur lång 

tid är egentligen tre timmar? Finns det något vi känner till som är tre timmar, kanske 

skolförmiddagen, och så vidare. Sedan går Sonja vidare till att lära eleverna en strategi 

för lösandet av problemlösningsuppgifter. Den här strategin går ut på att eleverna en 

checklista med punkter som de ska ha med sig och följa när de fastnar på olika 

problemlösningsuppgifter. Den första punkten är att eleverna först ska läsa igenom hela 

uppgiften. Sedan ska de läsa uppgiften en gång till men den här gången ska de bara läsa 

en mening i taget och tänka efter vad det egentligen står. Till varje menings innehåll ska 

de även rita en bild. När de gjort det, ska de slutligen fundera på vad det frågades efter i 

uppgiften och då svara på det. 

4.1.2.3 Problemområden 

Både Sonja och Nadja är överrens om att elever med matematiksvårigheter inte har 

tabellerna automatiserade. Sonja tycker det är viktigt då hon anser att det är först när de 

har det som de kan se sambanden i matematiken. Annars menar Sonja att matematiken 

bara är en enda stor röra. Det gäller enligt Sonja inte bara multiplikationstabellerna, 

utan även tabellerna i addition och subtraktion. Vidare tycker Nadja sig se, och Vera 

likaså, att de här eleverna har stora problem med omvandlingar av olika slag. 

4.1.2.4 Arbetssätt och arbetsformer i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter 

Både Nadja och Vera anser som jag tidigare nämnt att de jobbar med elever i 

matematiksvårigheter på liknande sätt som klassläraren gör med resten av klassen, den 

enda skillnaden är att det går lite långsammare hos dem. De anser däremot båda två att 

de i princip inte använder något konkret material. På Norrskolan menar Nadja att det 

inte ens finns något sådant material, vilket hon tror beror på att det är en skola för elever 

i skolår 4-9 och att elever i de åldrarna inte vill eller behöver använda det. Det finns 

alltså inget behov till att arbeta konkret med elever som passerat skolår 3. Vera däremot 

som arbetar med elever i skolår 1-6 på Västerskolan har konkret material i sitt rum, men 

använder det inte som hjälpmedel för eleverna i skolår 4-6. Hon tycker att materialet, 
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som bland annat innehåller Centimomaterial, logiska block och Cuisenairestavar är för 

barnsligt när eleverna påbörjat skolår 4. 

4.1.3 Förklaring av olika uppgifter 

För att lättare få en sammanfattande bild över hur lärare och speciallärare skulle arbeta 

med sina elever i de uppgifter som jag presenterade i intervjuguiden tidigare har jag här 

valt att sammanställa uppgifterna var för sig. 

4.1.3.1 Problemlösningsuppgiften 

Lisa, Kalle, Pelle och Anna var hungriga. Lisa köpte en pizza. Hon åt 

bara upp halva. Resten delade Kalle, Pelle och Anna på. Hur stor del 

av hela pizzan fick Anna? 

I just den här problemlösningsuppgiften skulle alla respondenter rekommendera sina 

elever att rita för att lättare lösa uppgiften. Signe och Sonja skulle påminna eleverna om 

att använda Sonjas strategi, det vill säga att läsa uppgiften noga, rita bilder och slutligen 

tänka efter vad frågan egentligen var. Signe och Sonja tror tyvärr, tillsammans med 

Vivi, Vera och Nadja, att elever med matematiksvårigheter i skolår 4-5 ändå inte 

kommer att kunna ange svaret 6
1 . De tror istället att eleverna, trots att de kommer att rita 

upp bilden rätt, svarar 3
1  då Anna får 3

1  av halva pizzan. Vivi menar att bråk på den här 

nivån är tacksamt att förklara för eleverna då det finns väldigt mycket material som 

bildligt beskriver begreppet för eleverna. Hon brukar exempelvis använda bråkplank 

och tårtbitar som är anpassade för overhead och beskriver en hel i förhållande till bland 

annat sjättedelar. 

Nils däremot håller inte med de övriga fem då han tror att en sådan här 

problemlösningsuppgift som innehåller flera steg är alldeles för svårt för de allra flesta 

elever i skolår 5. Han ser den här typen av uppgift som en avslutande och avancerad del 

i det nationella provet och tror inte att elever med matematiksvårigheter har någon 

möjlighet att förstå uppgiften. 
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4.1.3.2 Måla figuren 

 

I den här uppgiften, som tränar elevens rumsuppfattning, skulle Signe, Sonja och Vivi 

direkt ta fram klossar så att eleverna kunde bygga figuren. Fördelen med det är att de då 

får möjlighet att vända och vrida på figuren. På så sätt ser de att alla figurer är likadana 

och kan då klara av att färglägga rätt kloss i rätt färg. Sonja menar att elever med 

matematiksvårigheter, som ofta saknar en ordentlig rumsuppfattning, måste bygga upp 

figuren då de inte kan tänka tredimensionellt bara genom att se en bild i en bok. Vivi 

håller med och tycker att skolan behöver satsa mer på övningar som tränar upp 

elevernas rumsuppfattning. Hon har exempelvis tänkt påbörja ett arbete med eleverna 

där de ska bygga upp modeller som består av klossar i olika färger och former. Dessa 

modeller ska eleverna bygga utifrån ritningar som Vivi tagit fram. Då ritningarna är av 

väldigt varierande svårighetsgrad kan alla elever arbeta med modellerna samtidigt, men 

på sin individuella nivå. 

Tillskillnad från Signe, Sonja och Vivi som skulle låta eleverna bygga upp figuren i 

uppgiften, skulle Vera, Nadja och Nils försöka lösa den utan konkret material. Vera och 

Nadja skulle vilja bygga upp figuren men då de inte tycket att de har något bra material 

tillgängligt så vet de inte hur de skulle göra. Nils däremot skulle rekommendera 

eleverna att titta på en bit i taget på figuren och sedan hitta den i de andra figurerna med 

hjälp av att vända och vrida på boken. På så sätt ser eleverna figurerna från flera håll, 

vilket Nils tror är en fördel. Nils menar, trots detta, att det är en väldigt klurig uppgift 

för elever i skolår 4-5 och att eleverna sällan stöter på så kluriga uppgifter i sina läro-

böcker. 
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4.1.3.3 Fyll i mönstret 

 

När lärarna och speciallärarna fick se pyramiden som går ut på att först hitta mönstret 

och sedan fylla i siffrorna blev reaktionerna väldigt olika. Vera och Nils ansåg att det 

var en väldigt lätt uppgift som deras elever med matematiksvårigheter skulle klara av 

direkt, Nadja trodde att hennes elever skulle tycka att uppgiften såg krånglig ut och då 

inte ens försöka lösa den, samtidigt som Signe menade att hon helt enkelt låter elever 

med matematiksvårigheter hoppa över liknande uppgifter då de aldrig kan klara dem 

utan ordentlig lotsning från hennes sida. 

Sonja och Vivi däremot skulle båda börja med att göra egna pyramider tillsammans med 

eleverna. De pyramiderna skulle dels vara mindre, för att då se mindre skrämmande ut, 

och innehålla ett enkelt mönster som eleven i fråga har möjlighet att se själv. Sonja 

menar att det är här det är så viktigt att eleverna kan tabellerna, för om en elev inte har 

tabellerna så kan hon omöjligt se några samband. Om det skulle vara fallet tycker Vivi 

att det är helt okej att läraren berättar mönstret för eleven då denna antagligen kommer 

att tycka att beräkningarna är tillräckligt svåra. Sonja och Vivi är dock överrens om att 

den här uppgiften är bra och på en lagom nivå för en elev i skolår 4 som inte har 

matematiksvårigheter. 

4.1.3.4 Förklara de fyra räknesätten 

Hur beskriver du och arbetar med de fyra olika räknesätten addition, 

subtraktion, multiplikation och division? 

Signe menar att hon arbetar med och förklarar alla fyra räknesätten på liknande sätt då 

hon använder sig av klossar, blommor, tärningar eller liknande för att visa hur eleverna 

ska tänka. Exempelvis att eleven har tio blommor och tar bort eller lägger till tre 

blommor för subtraktion och addition. Ett annat exempel är att eleven har tolv tärningar 

och lägger dem i tre olika högar för division eller tvärtom för multiplikation. Dessa 
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exempel anser hon att eleverna alltid kan komma tillbaka till när de exempelvis har 

problem med hur de ska tänka i en uppgift som 30
1200 . 

4.1.3.4.1 Addition och subtraktion 

Vivi tycker att de allra flesta elever, även de med matematiksvårigheter, har förstått 

begreppet addition när de börjar skolår 4. De andra lärarna och speciallärarna håller 

med, men Nadja tycker att det är viktigt att påpeka för eleverna sambanden när det blir 

större tal, exempelvis 743 =+ , 704030 =+  och 700400300 =+ . Nils menar istället 

att undervisningen i addition ligger i att hjälpa få eleverna att förstå positionssystemet 

och siffrornas värde i de olika talen. När eleverna har det klart för sig kan de gå vidare 

till algoritmer där det är viktigt att entalen står över entalen och så vidare. Nadja, Nils 

och Vera börjar alla tre med algoritmer så tidigt som möjligt i skolår 4 då de anser att 

det är en viktig kunskap att ha automatiserad. Speciellt för elever med 

matematiksvårigheter som då kan räkna uppgifter trots att de inte förstår vad de gör. Det 

viktigaste är, som Nadja uttrycker det, att eleverna kan hantverket och inte att de har 

förståelse för det. Dessa algoritmer använder Nadja, Nils och Vera både i addition och 

subtraktion i tal större än 100. Annars tycker i alla fall Vera att eleverna kan använda 

tallinjen, hos henne i form av en linjal, till hjälp vid räknandet. 

Subtraktion märker Vivi och Sonja ofta att eleverna saknar djupare förståelse för. 

Många har förstått att om 17512 =+  så är 12517 =− . Däremot får de problem när de 

försöker räkna talsorterna var för sig. Vivi tar upp exemplet att eleven ofta räknar ut att 

( ) ( ) ( ) 113310100257060200300272365 =++=−+−+−=− . De ser alltså bara 

skillnaden mellan talen 60 och 70, de vet inte att de måste dra bort den andra från det 

första. Det tror Vivi beror på att eleverna vet att 60707060 +=+ . De tror då att det 

även gäller för subtraktion, 60707060 −=− . Sonja ser samma problem hos sina elever 

och menar att eleverna måste få sina subtraktionstabeller upp till 20 automatiserade 

innan de kan gå vidare och förstå subtraktion med större tal. Det är också viktigt att de 

kan talraden ordentligt, både fram och baklänges. 

4.1.3.4.2 Multiplikation och division 

Sonja och Vivi tycker att det eleverna behöver börja med att förstå är att multiplikation 

är upprepad addition, exempelvis 12333343 =+++=⋅  och att de sedan går mot att 

automatisera den kunskapen till att 1243 =⋅ . Sonja brukar visa det för eleverna genom 
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att låta eleven hämta tre saker fyra gånger. Först när eleven kan några 

multiplikationstabeller utantill introducerar Sonja division då hon menar att eleven inte 

kan se sambandet mellan de två räknesätten multiplikation och division om hon inte kan 

någon tabell. Det vill säga att först när eleven vet att 1052 =⋅  så ser hon sambandet 

med att 25
10 = . Själva begreppet att dela däremot har eleverna helt klart för sig då de i 

hela sitt liv delat glasspaket, äpplen och godispåsar mellan sig och sina kompisar. Det är 

siffrorna som krånglar till det. Vivi påpekar dock att eleverna ofta blandar ihop division 

och subtraktion. De kan förslagsvis få att 123
15 =  då 12315 =− . 

När Sonja och Nils ska presentera division för sina elever gör de det utifrån konkreta 

exempel såsom att vi har 60 kr och ska dela det på tre personer, hur mycket får då varje 

person? Sonja går även gärna ett steg längre i att lägga sex bilar på bordet och låta två 

elever sitta under bordet. Hur många bilar får de då var om de varje gång de ställer sig 

upp tar en bil var? I det exemplet får eleverna se hela divisionen, talet som står i täljaren 

i form av bilarna, divisionsstrecket i form av bordet och talet i nämnaren i form av 

eleverna som sitter under bordet. Självklart får alla elever rita mycket när de jobbar med 

division, vilket sammanställningen av problemlösningsuppgiften med pizzan, som det 

har gått att läsa tidigare i uppsatsen om, visar. 

4.2 Resultat av intervjuer 

För att lättare få en överblick av resultatet från intervjuerna har jag här nedan valt att 

sätta samman alla lärares och speciallärares åsikter om begreppet matematiksvårigheter, 

deras organisation av arbetet med elever i matematiksvårigheter och de arbetssätt, 

arbetsformer och strategier dessa lärare och speciallärare använder när de arbetar med 

dessa elever. 

4.2.1 Begreppet matematiksvårigheter och dess problemområden 

I mina intervjuer har jag fått fram att lärarna och speciallärarnas åsikter om begreppet 

matematiksvårigheter går att dela in i tre olika kategorier. Dessa kategorier är att 

matematiksvårigheter är beroende helt på elevens innehållsmässiga utveckling, en 

blandning av innehålls- och känslomässig utveckling och slutligen helt beroende av 

elevens intellektuella utveckling. 
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Lärarna Nils och Signe, samt specialläraren Nadja, anser att elever med 

matematiksvårigheter endast har problem med innehållet. Nils och Nadja syftade då 

främst på taluppfattningen, medan Signe även tillägger språkuppfattningen och den 

språkliga problemlösningen. Specialläraren Sonja ser istället begreppet matematik-

svårigheter som en blandning av innehållsmässiga och känslomässiga problem, då hon 

anser att matematiksvårigheter är en brist i formuppfattningen, självförtroendet och 

självkänslan. 

Tillskillnad från de övriga fyra tycker läraren Vivi och specialläraren Vera att 

matematiksvårigheter är ett intellektuellt utvecklingsområde där det logiska tänkandet, 

minnet och koncentrationen spelar in. Den innehållsmässiga kunskapen eleven har 

spelar alltså inte in på samma sätt som de övriga anser. 

4.2.2 Organisation av arbetet med elever i matematiksvårigheter 

Organisationen av elever med matematikundervisning sker på alla tre skolor som jag 

tittat på enligt någon form av differentiering, eller även kallat individualiserat arbetssätt. 

På Söderskolan innebär den differentieringen att en elev som har matematiksvårigheter 

själv går iväg till specialläraren 15 minuter i veckan och har matematik. Under 

resterande matematiklektioner är eleven kvar i klassrummet och räknar i den vanliga 

boken tillsammans med sina klasskamrater. Dessa 15 minuter behöver inte för alla 

elever ligga på en matematiklektion utan den kan vara när som helst på dagen då det 

passar speciallärarens schema. Elevens tid för specialundervisning ligger dock på 

samma tid varje vecka. 

Västerskolan, som också differentierar sina elever i matematikundervisningen, gör det 

genom att låta en elev med matematiksvårigheter själv gå iväg till specialläraren under 

ett helt matematikpass i veckan. Resterande lektioner är eleven kvar i klassrummet och 

räknar på i sin räknebok. 

Norrskolan har till och med två olika former av differentiering i två olika skolår. För 

eleverna i skolår 4 är det nivågrupperingar som gäller. Grupperna sattes redan på den 

skolan där eleverna gick i skolår 1-3, trots att de då hade andra förutsättningar och 

förkunskaper än vad de skaffat sig nu när de blivit äldre. Eleverna i skolår 5 

differentieras istället genom att de elever med matematiksvårigheter får gå till special-

läraren och arbeta i en långsammare takt än resten av klassen, som alla sitter kvar i 



- 40 - 

klassrummet tillsammans med läraren. Den här uppdelningen sker på alla matematik-

lektioner. 

4.2.3 Arbetssätt och arbetsformer i arbetet med elever i matematiksvårigheter 

De arbetssätt och arbetsformer de sex lärarna och speciallärarna använder i samband 

med matematikundervisningen för elever med matematiksvårigheter är densamma som 

de använder i matematikundervisningen för alla elever. Det beror på att deras personliga 

inställning till matematikämnet, lärande och undervisning överlag bestämmer hur de är i 

klassrummet och emot eleverna. Det är alltså ingen speciell skillnad mellan hur lärare 

och speciallärare arbetar med eleverna, utan det beror istället på lärarens eller 

speciallärarens personliga åsikter. 

Ur de sex intervjuer går det att urskilja tre olika sorters arbetssätt och arbetsformer. Den 

första gruppen, där lärarna Signe och Vivi samt specialläraren Sonja ingår, arbetar med 

eleverna från grunden. De börjar med elevernas erfarenheter, det vill säga det eleverna 

varit med och känner igen, för att sedan gå vidare till att eleverna får göra och prova så 

mycket som möjligt. Efter det får eleverna synliggöra sina kunskaper genom att rita 

bilder. Signe, Vivi och Sonja försöker även utgå från elevens egna tankegångar så 

mycket som möjligt. 

När eleverna fått synliggöra sina kunskaper kommer den mer abstrakta matematiken in i 

undervisningen. Då ska eleven förstå matematikbegreppet och visa det genom ett 

abstrakt symbolspråk. Läraren Nils och speciallärarna Nadja och Vera börjar sin 

undervisning här, genom att låta eleverna komma in i det abstrakta direkt. Läraren Nils 

och specialläraren Nadja gör det genom att samtidigt ge eleven så många olika 

förklaringar som möjligt. Specialläraren Vera använder istället en förklaring och låter 

eleverna nöja sig med den. 

Det alla dessa lärare och speciallärare har gemensamt är att de alla har ett intellektuellt 

synsätt mot elever med matematiksvårigheter. Det vill säga att de tror på prov som 

kunskaps- och intelligensmätning. En stor anledning kan vara att dagens svenska skola 

är uppbyggd så och att det är svårt att ta sig ur samhällets, elevernas och skolans 

förväntningar på hur man som lärare ska mäta kunskap och intelligens. Då alla tre 

skolor använder sig av någon form av differentiering när det gäller matematik-

undervisningen ser de även elever med matematiksvårigheter ur ett individinriktat 
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perspektiv, vilket innebär att lärarna och speciallärarna ser att svårigheten ligger hos den 

enskilda eleven och den specialpedagogiska hjälpen koncentreras på eleven själv. 
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5 Diskussion 

Här nedan kommer jag att diskutera undersökningen och litteraturen med utgångspunkt 

ur mina frågeställningar. 

5.1 Vad innebär begreppet matematiksvårigheter? 

En elev bedöms enligt Adler ofta intelligensmässigt efter sina kunskaper i ämnet 

matematik. Därför kan eleven känna ett krav på sig redan när hon börjar skolår 1 att hon 

måste klara av just matematiken. När hon sedan misslyckas om och om igen med olika 

matematiklektioner eller helt enkelt inte känner sig tillräckligt duktig sjunker hennes 

självkänsla och självförtroende till botten. Då varken vågar hon eller vill försöka lära 

sig. Därför är det så viktigt att vi som lärare jobbare just med elevens självkänsla, vilket 

en av mina sex respondenter faktiskt gör. 

Vilka elever det är som har matematiksvårigheter menar Ahlberg bestäms av lärarens 

inställning till ämnet och förväntningar på eleven. Läraren kan exempelvis ha 

förutfattade meningar om en elev på grund av rykten eller hur andra familjemedlemmar 

var i skolan. Det har jag sett är en av de negativa bitarna med att en lärare arbetar på 

samma skola länge eller arbetar i ett litet upptagningsområde där alla känner alla. På en 

av de skolor jag varit ute och intervjuat på är detta ett stort problem och som lärar-

student känner jag mig nästan förolämpad över hur elevernas privatliv är all personals 

tillgång. 

Litteraturen idag använder flera olika ord för att beskriva olika sorters matematik-

svårigheter, men är oense om vilka ord som är okej att använda. Exempelvis begreppet 

dyskalkyli, vilket Adler använder mycket, medan Magne inte alls gillar det. Ute på 

skolorna pratar i princip ingen om någon speciell sort av matematiksvårighet, utan det 

är istället från elev till elev och beroende på vilka förutsättningar de har och vilken hjälp 

de behöver, vilket, enligt Sandahl & Unenge, innefattas i ett individualiserat arbetssätt. 

Det tycker jag är ett mycket bra sätt att se på elever med matematiksvårigheter, men 

Adler menar att det är viktigt att vara medveten om att det finns olika former och att fel 

arbetssätt kan förvärra situationen för fel elev. 

Att beskriva vad matematiksvårigheter innebär, är, enligt Ahlberg och den intervjuade 

skolpersonalen, en svår uppgift då det är beroende på lärare, elev och normaliteten i 
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klassen. Därför är det lättare att säga att elever med matematiksvårigheter är de som 

missat något av de grundläggande begreppen som behövs för att klara av den tidiga 

matematiken. Magne menar att dessa grundläggande begrepp finns inom det som han 

kallar för P-, G-, och T-områdena, det vill säga begreppen problemlösning, rums-

uppfattningen och talbegreppet. 

5.2 Hur arbetar lärare och speciallärare idag med elever som har 

matematiksvårigheter? 

För att lärare och speciallärare ska kunna hjälpa en elev med matematiksvårigheter 

krävs, enligt Ahlberg, ett samarbete i arbetslaget. En skola med ett mindre men väl 

fungerande arbetslag har alltså bättre förutsättningar att hjälpa en elev, än en skola med 

ett stort och opersonligt arbetslag. Elevernas undervisning ska, enligt Gran, Unenge och 

flera respondenter, vara välplanerad, strukturerad och ha tydliga mål. I intervjuerna ses 

att många lärare och speciallärare redan faller här, då de bara kör på och hoppas att 

eleven lär sig så småningom. Läraren, eller specialläraren, är, enligt Gran, den som 

ansvarar för att elevens inlärningssituation blir till den bästa. Det innebär, enligt Adler, 

bland annat att det inte ska vara stressande för eleven. Det första motsäger det andra hos 

läraren Vivi på Västerskolan, då hon sätter upp tydliga mål för varje enskild elev som 

de måste klara av under en kortare tidsperiod. Denna målstyrda undervisning är alltså ett 

stressande moment i sig för eleven. 

Ganelius, Kronqvist & Malmer, Höines och Piaget menar att alla elever, speciellt de 

med svårigheter i matematik, måste få prata, leka och känna fram sina matematik-

kunskaper samtidigt som man som lärare utgår från elevens tankesätt, och ändå visar 

mina intervjuer att det är väldigt lite lek och prat under matematiklektionerna med 

elever i skolår 4 och 5. Det beror på att lärarna tycker att det är för barnsligt och att de 

anser sig ha viktigare saker för sig på lektionerna. Malmer och Berggren & Lindroth 

menar dock att så inte är fallet, utan att eleverna måste få möjlighet att använda alla 

sinnen i sitt lärande för att förstå grunderna i matematiken. 

En annan viktig del som Adler ser det, är att eleverna får behålla glädjen, nyfikenheten 

och självförtroendet i matematiken. Då flera skolor pekar ut vilka elever det är som har 

svårigheter i matematik genom att skilja ut dem från resten av klassen på olika sätt, 

motarbetar de detta. De här skolorna får istället eleverna att tro att de är dumma och 
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bevisar för dem att matematik inte är någonting för dem eller någonsin som de någonsin 

kommer att tycka är roligt igen. 

Inom matematiken finns det mängder av mönster och strategier. Ljungblad och Malmer 

påpekar, tillskillnad från specialläraren Vera, vikten av att lärare och speciallärare visar 

dessa mönster och strategier för elever med matematiksvårigheter, hur självklara de än 

kan kännas, då eleverna oftast aldrig kommer att hitta dem själva. Det är alltså inte 

samma sak att lotsa en elev genom ett tal som att visa på samband och strategier som 

eleven även kan ha nytta av i framtiden. 

5.3 Finns det några speciella områden eller begrepp som är vanligt att 

elever med matematiksvårigheter har problem med? 

Det finns framförallt fem olika begrepp eller områden som elever med matematik-

svårigheter har problem med. Det är Magnes tre områden, problemlösning, tal-

uppfattning och rumsuppfattning, samt tidsuppfattning och koncentrationen. Alla dessa 

områden tas upp av mina intervjuade lärare och speciallärare. Med detta som bakgrund 

menar Malmer att det är extra viktigt att tänka på de olika inlärningsstegen, tänka och 

tala, prova och göra, synliggöra, förstå och formulera, tillämpa kunskaperna och 

slutligen reflektera över kunskaperna. När lärare och speciallärare träffar elever med 

matematiksvårigheter anser Malmer att de inte får vara främmande för att börja om från 

grunden, inom exempelvis begreppet taluppfattning, även om eleven går i skolår 4 och, 

enligt läraren eller speciallärare, borde kunna vissa saker. De elever som hoppar över de 

första tre stegen, och istället direkt börjar med att formulera matematiska uttryck som 

specialläraren Vera tycker är en bra metod, menar Malmer aldrig får en möjlighet att 

lära sig basen i all matematik. 

5.4 Slutsats 

Som jag ser det är litteraturen väldigt enig om hur elever med och utan matematik-

svårigheter ska undervisas. Trots detta har undersökningen visat att det är väldigt få 

lärare och speciallärare som arbetar så som litteraturen anser, även om de vet att elever 

lär sig bäst genom att använda så många olika sinnen som möjligt. 

Min undersökning visar att en anledningen till att vissa elever är i behov av särskilt stöd 

i matematik kan skyllas på brist i lärares och speciallärares matematiska utbildning. Av 
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de sex lärare och speciallärare jag intervjuat i samband med den här uppsatsen är alla i 

grund och botten utbildade lärare, men endast en av dem har en utbildning inom ämnet 

matematik. Om det i framtiden kommer se ut som min undersökning visat att det gör 

idag, att våra speciallärare i princip är helt utan utbildning i matematik och ofta även 

saknar intresse för ämnet, då tror jag att skolorna lika gärna kan klara sig utan special-

lärare och istället använda de pengarna till fortbildning av lärares grundläggande 

kunskaper i matematikdidaktik. 

Det jag tror behövs, efter att ha genomfört intervjuerna och studerat litteraturen jag 

nämnt, är en helt ny syn på matematik som skolämne. Matematiken har, enligt Adler, en 

hög status när det gäller att mäta intelligensen hos eleverna, men intervjuerna har visat 

att du som lärare varken har behövt ha kunskap eller intresse för ämnet för att kunna 

undervisa. För att skolpersonalen ska kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter 

tror jag att vi måste höja lärarnas matematikstatus genom att göra lärare och special-

lärare medvetna över matematikens didaktik, så att lärare inte bara ser ämnet som en lätt 

lektion att ha då det bara är att följa boken från början till slut. Den stora frågan, som 

skulle kunna leda till vidare forskning inom området, är då om elever, speciellt de med 

svårigheter inom matematik, bör få undervisas av lärare som inte besitter en ordentlig 

matematikutbildning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1) Vad innebär begreppet matematiksvårigheter för dig? 

2) Hur arbetar du med en elev som har matematiksvårigheter? 

3) Vilka är de vanligaste begrepp eller områden inom matematiken som elever med 

matematiksvårigheter har problem med? 

4) Hur anpassar du din undervisning så att den ska passa både elever med och utan 

matematiksvårigheter? 

5) Hur förklarar du följande uppgifter för en elev som har matematiksvårigheter? 

a) Lisa, Kalle, Pelle och Anna var hungriga. Lisa köpte en pizza. Hon åt 

bara upp halva. Resten delade Kalle, Pelle och Anna på. Hur stor del av 

hela pizzan fick Anna? 

b) Måla figurerna som den första.95 

 

                                                      

95 Lisen Häggblom & Siv Hartikainen, Tänk och räkna 2a, 2006, s. 125. 



 

c) Fyll i mönstret.96 

 

d) Hur beskriver du och arbetar med de fyra olika räknesätten addition, 

subtraktion, multiplikation och division? 

 

                                                      

96 Häggblom & Hartikainen, s. 65. 



 

Bilaga 2 – Personligt brev till respondenterna 

Hej! 

Jag ska skriva ett examensarbete vid lärarutbildningen i Linköping om elever med 

matematiksvårigheter. Jag har valt att rikta in mig mot hur läraren arbetar med dessa 

elever. Inför vårt samtal hoppas jag att du skulle kunna fundera på följande frågor: 

� Vad innebär begreppet matematiksvårigheter för dig? 

� Hur arbetar du med en elev som lider av matematiksvårigheter? Använder du 

exempelvis konkret material, vilka metoder använder du och hur introducerar du 

viktiga områden. 

� Vilka är de vanligaste begreppen/områdena inom matematik som elever med 

matematiksvårigheter har problem med? 

Jag kommer även ha med mig olika uppgifter som jag vill att du ska förklara med en 

elev med matematiksvårigheter som utgångspunkt. Vårt samtal kommer jag att spela in 

på mp3-spelare om du inte misstycker. 

Din medverkan i mitt examensarbete är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande. Intervjun kommer bara jag att lyssna på, och då endast i samband med 

detta arbete. I den slutgiltiga uppsatsen kommer du att vara anonym i form av ett nytt 

namn på både dig och skolan där du arbetar. Om du vill kontroll läsa delen i uppsatsen 

där du är involverad innan den trycks är det helt okej, annars kommer den slutgiltiga 

versionen att finnas tillgänglig på Linköpings universitetsbiblioteks hemsida. Adressen 

dit är http://www.bibl.liu.se/. 

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig. 

Tack på förhand! 

Elin Hillbom 

Tfn: 070-5399483 

E-post: elika758@student.liu.se 



 

Bilaga 3 – Prickpapper för geobräden 

Prickpapper 



 

Bilaga 4 – Kvadrattals memory 

Instruktioner 

I det här spelet kan två till fyra personer vara med. Det enda ni behöver är 20 

memorybrickor. Lägg de 20 memorybrickorna framför er med baksidan uppåt. En 

spelare i taget väljer två brickor. Om de hör ihop får spelaren behålla det paret och 

sedan försöka igen. Om spelaren väljer två brickor inte hör ihop är det nästa spelares 

tur. Den som har flest par när brickorna är slut vinner. 

Memorybrickor 

4·4

5·5

6·6 36

7·7 49

8·8

25

16

64

1·1

2·2

3·3 9

9·9 81

4

2

10·10 100

 

Kommentarer 

Det går att spela memory på det är sättet inte bara med kvadrattalen utan med vilken 

multiplikations-, divisions-, subtraktions- eller additionstabell som helst. Tänk på att 

kopiera upp memorybrickorna på ett mörkt papper så att siffrorna inte syns igenom. 



 

Bilaga 5 – Tärningsspel för multiplikationstabellerna 

Instruktioner 

Det här spelet kan ni spela två och två. För att ni ska kunna spela behöver ni en 

spelplan, tio spelmarker och en tärning med siffrorna 0-9. Varje spelare ska ha fem 

spelmarker var. På den här spelplanen tränar ni sexans multiplikationstabell. Den som 

ska börja slår med tärningen. Om tärningen visar en trea ska spelaren som slog med 

tärningen räkna ut vad sex multiplicerat med tre är lika med. Hon lägger sedan en av 

sina spelmarker på det talet. Sedan är det nästa spelares tur som gör likadant. Om en av 

spelarna hamnar på ett tal som redan är upptaget blir det nästas tur. Den som först blir 

av med alla sina spelmarker vinner. 

Spelplan 

6

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

 

Spelmarker 

 

Kommentarer 

Spelplanen och spelmarkerna kan gärna kopieras och klippas ut i någon glad färg. På 

det sättet ser spelet lite roligare ut. 


