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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete om de matematiksvårigheter som barn kan ha och 
hur läraren kan arbeta med dessa barn. Vi är båda intresserade av matematik och hur 
matematikämnet framställs i skolan och ville därför ta reda på mer om detta. Ämnet kändes 
angeläget eftersom det sägs finnas cirka fyra elever med någon sorts svårighet i matematik i 
varje klass och vi räknar med att stöta på dessa barn och vill då kunna hjälpa dem på bästa 
sätt. Kunskaper om matematiksvårigheter och hur man arbetar med dem är en del som vi 
saknade i vår utbildning. Därför tog vi chansen att fördjupa våra kunskaper inom detta område 
genom att skriva detta arbete. 
 
 På lärarprogrammet har vi läst inriktning Ma/No 1-7, och matematikundervisningen kommer 
därför att bli en central uppgift i vår kommande lärarprofession. Då vi kommer att undervisa 
som klasslärare har vi valt att inrikta oss på hur lärare arbetar med barn med svårigheter i 
matematik. Alla elever med svårigheter får inte chansen att få hjälp av en speciallärare och då 
är det viktigt att läraren har goda kunskaper i hur man bemöter och hjälper dessa barn. 

1.2 Syfte 
Vårt syfte med examensarbetet är att ge lärares och forskares syn på vad 
matematiksvårigheter är samt belysa grundläggande orsaker bakom problemen. Vi vill ta reda 
på vad inom matematiken som elever med matematiksvårigheter har mest problem med. Med 
utgångspunkt i tre matematikuppgifter vill vi undersöka hur lärare förklarar samt hur 
undervisningen kan underlättas för elever med svårigheter i matematik. Vi hoppas på att få 
konkreta tips på bra arbetssätt.  

1.3 Problemformulering 
Hur beskrivs matematiksvårigheter inom forskningen? 
Vad säger forskningen om hur lärarna bör undervisa elever med svårigheter i matematik? 
Vad lägger olika lärare i begreppet matematiksvårigheter?  
Vilka områden och begrepp inom matematiken, utifrån kursplanens mål, är vanligast att 
elever med matematiksvårigheter har problem med?  
Hur förklarar och arbetar lärare med dessa områden och begrepp för att konkretisera och 
därmed underlätta barnens förståelse i matematik? 

1.4 Disposition 
Vi har delat upp arbetet i fyra delar där den första delen är ett metodkapitel där vi beskriver 
hur vi gått till väga när vi gjort arbetet. Den andra delen är en litteraturgenomgång som 
bygger på forskares och författares uppgifter om matematiksvårigheter. I den tredje delen 
redovisas resultaten av vår intervjustudie med nio lärare i år 5 och 6 samt en lärare i år 7. Den 
fjärde delen är en diskussion där vi jämför resultatdelen med litteraturgenomgången samt 
visar våra egna åsikter. 
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2 Metod 
Detta kapitel berättar hur undersökningen genomfördes samt hur vi kom fram till vilken 
modell vi skulle använda för att sammanställa resultatet. 

2.1 Intervjuer 
Vi valde att göra en intervjuundersökning istället för en enkätundersökning. Vi ansåg att vår 
problemformulering då skulle bli besvarad på ett mer utförligt och kvalitativt sätt. Vid en 
intervju är det lätt att ställa följdfrågor och be om förtydligande vilket vi ansåg vara av stor 
vikt i vår undersökning. Det är viktigt att komma ihåg att intervjun ger en subjektiv bild och 
medför stor risk för skevhet (Bell, 2000). Vi hade inte förutbestämda följdfrågor utan frågade 
lite olika beroende på svaren vi fick på intervjufrågorna.  
 
Vi vägde för- och nackdelar, med att använda bandspelare under intervjun, mot varandra och 
beslutade oss för att använda bandspelare. Genom att spela in intervjuerna kan vi återge 
intervjuerna så rättvist som möjligt. Det ger oss även en möjlighet att använda det material 
från intervjun som vi anser lämpligt (Ejvegård, 1996). Alla de intervjuade utom en godkände 
detta. Parallellt med inspelningen fördes anteckningar som gardering mot tekniska missöden.  
 
Lärarna valde själva den plats de tyckt vara lämplig för att utföra intervjuerna. Platserna har 
varit klassrum, arbetsrum och grupprum.  

2.2 Urval 
Alla intervjuer är utförda i samma stad och antalet intervjuer är begränsat till tio stycken. De 
intervjuade personerna är samtliga klasslärare. Vi har inte systematiskt valt ut skolor för att 
belysa olika områden utan lärarna vi intervjuat valdes slumpmässigt. Vissa lärare fick vi tag 
på via telefon men det är väldigt svårt att få kontakt med rätt person. Skolorna har oftast bara 
telefon i arbetsrum och personalrum så det krävs att man ringer när det är rast. De flesta vi har 
intervjuat har vi därför fått tag på genom att vi åkt ut till skolan och frågat om de ville ställa 
upp. Trots att de kan ha upplevt oss lite påflugna har nästan alla vi frågat ställt upp. Vi kom 
överens om en tid för intervjun och lämnade ut information om vad vårt arbete skulle handla 
om och i stort vilka frågor som skulle ställas så att de hade chans att förbereda sig. Vissa av 
de intervjuade lärarna arbetar på samma skola.  
 
Två av lärarna i sexan vi intervjuat arbetar på samma skola. Skolan är en år 6-9 skola. En av 
lärarna har folkskollärarexamen och har arbetat i ungefär 30 år. Hon har endast några 
studiedagar om matematiksvårigheter som fortbildning. I hennes nuvarande klass går 27 
elever. Av dessa uppskattar hon att sju har matematiksvårigheter, tre av dessa sju får 
specialundervisning. Den andra läraren har grundskollärarutbildning SvSo 1-7 och har arbetat 
som lärare i fem år. Han har ingen fortbildning om matematiksvårigheter. Hans nuvarande 
klass består av 27 elever av vilka han anser att fem har matematiksvårigheter. De arbetar i en 
liten grupp med speciallärare under tre av fyra matematiklektioner. 
 
Den tredje läraren vi intervjuade arbetar på en F-5 skola. Hon har lågstadielärarutbildning 
kompletterad med fil-kand i svenska och pedagogik. Hon har arbetat som lärare i 28 år. 
Hennes fortbildning i matematiksvårigheter består av några studiedagar. Nu har hon en 
femma med 18 elever varav fyra har matematiksvårigheter. 
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Nästa lärare har grundskollärarutbildning MaNo1-7 med tyska 4-9. Hon har arbetat som lärare 
i tre månader på en F-6 skola och har ingen fortbildning när det gäller matematiksvårigheter. 
Nu arbetar hon i en femma med 20 elever och uppskattar att 4-5 av dessa har 
matematiksvårigheter. 

 
Vi har även intervjuat en lärare i år 7. Han är folkskollärare i grunden men har läst extra fysik, 
matematik och teknik. Han har undervisat på högstadiet i 31 år. Nu arbetar han på en skola 
som är både år 7-9 och gymnasieskola. Han har ingen fortbildning när det gäller 
matematiksvårigheter. Nu undervisar han matematik i en sjua med 22 elever. Av dessa är det 
en som är särskoleintegrerad och fyra som har matematiksvårigheter. De fyra sistnämnda går 
till speciallärare. 
 
Nästa två lärare vi intervjuat arbetar på en F-9 skola. Den första har arbetat i 30 år och har 
mellanstadielärarutbildning med alla ämnen. Hennes fortbildning om matematiksvårigheter 
består av några studiedagar. Nu har hon en femma med 25 elever. Hon tycker inte att någon 
elev i klassen har matematiksvårigheter men två elever får gå till specialläraren för att utnyttja 
tiden. Den andra läraren har mellanstadieutbildning och har arbetat som lärare i 30 år. Hon har 
läst en kurs som heter ”Att undervisa elever med svårigheter”. I kursen ingick det lite 
matematik. Nu har hon en sexa med 31 elever av vilka tre har matematiksvårigheter. 
 
De tre lärarna vi intervjuade sist arbetar på en F-6 skola. En lärare har 
grundskollärarutbildning MaNo 4-9 och har arbetat som lärare i 4,5 år. Hon har ingen 
utbildning när det gäller matematiksvårigheter.  Just nu arbetar hon i en femma med 20 elever 
och hon uppskattar att 4-5 stycken har matematiksvårigheter. Den andra läraren har den gamla 
mellanstadieutbildningen och har arbetat i drygt 20 år. Han har nu en sjätte klass med 20 
elever i vilken 3-4 elever går till specialläraren på matematiken och 7-8 stycken är svaga i 
matematik. Den tredje läraren har grundskollärarutbildning SvSo 1-7 och saknar fortbildning 
när det gäller matematiksvårigheter. Han har arbetat som lärare i ett år och har nu en 
sjätteklass med 18 elever varav tre har matematiksvårigheter.  

2.3 Intervjufrågorna 
Intervjufrågorna är av halvstrukturerad karaktär vilket innebär att vi formulerade frågorna i 
förväg men frågorna saknar fasta svarsalternativ (Lantz, 1993). Vi ansåg att det var av värde 
att ställa samma frågor till alla lärare för att underlätta resultatsammanställningen. Samtidigt 
ville vi undvika fasta svarsalternativ för att intervjuerna skulle bli så levande och personliga 
som möjligt.  

 
Vi började med att göra en testintervju på en klasskamrat för att höra hur våra frågor lät och i 
vilken ordning de skulle ställas. Vi ändrade frågorna och när vi var nöjda gjorde vi två 
intervjuer med lärare i år 5. Efter dessa intervjuer insåg vi att vi inte fått de svar vi var ute 
efter vilket kan ha berott på att vi inte ställt de rätta frågorna. Vi fick exempelvis veta att 
lärarna använde sig av konkret material men inte hur de arbetade med materialet. 
Tillsammans med handledaren ändrade vi om frågorna ytterligare en gång och lade till tre 
uppgifter som vi i fortsättningen bad lärarna förklara.  
 
Bell (2000) skriver att ordningen på frågorna är viktig när det gäller att etablera en kontakt 
med intervjupersonen. Vi valde att inleda intervjuerna med några strukturerade frågor som är 
mycket lätta för lärarna att svara på, dels för att vi behövde svaren till vår presentation av de 
intervjuade lärarna, dels för att det var ett bra sätt att få kontakt och inleda intervjun. Därefter 
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ställde vi de frågor som krävde eftertanke och handlade om vad just den enskilde läraren 
tycker. Dessa frågor hade lärarna fått möjlighet att förbereda sig på (Bilaga 1 och 2). 

2.4 Intervjuuppgifter  
I slutet av våra intervjuer gav vi lärarna tre uppgifter, en i taget, och frågade hur de skulle 
förklara uppgifterna för barn med svårigheter i matematik. Uppgifterna var utvalda efter de 
resultat pilotintervjuerna gav gällande vilka områden inom matematiken som är svårast för 
elever med matematiksvårigheter. Uppgifterna behandlar bråk, procent och enhetsbyte (Bilaga 
3). 

2.5 Metod vid sammanställning av resultat 
Resultatet på intervjufrågorna samt de uppgifter som lärarna skulle förklara redovisas i 
citatform. Vi lyssnade igenom banden flera gånger och har inte återgett intervjuerna i sin 
helhet då det skulle ta stor plats och inte är intressant för läsaren eller av betydelse för 
resultatet. Vi har plockat ut relevanta delar av de svar lärarna gett, vilket medfört att flera citat 
kan komma från samma lärare. 

 
När vi sammanställde resultatet av intervjufrågorna valde vi att inte redovisa svaren på två 
frågor. Dessa frågor kändes naturligt att ha med i intervjun och det var intressant för oss att ta 
del av svaren men senare passade de inte in i arbetet. Vidare har vi, för att tydliggöra, valt att 
dela upp svaren på frågan om vad lärare lägger i begreppet matematiksvårigheter i två 
grupper.  

 
Vid resultatsammanställningen av intervjuuppgifterna har vi utgått från de olika 
inlärningsnivåerna Gudrun Malmer beskriver i Bra matematik för alla (1999). Hon menar att 
lärarna måste börja på den första inlärningsnivån, då något nytt begrepp kommer in i 
undervisningen. Sedan ska arbetet i tur och ordning följa dessa nivåer för att en effektiv 
inlärning och förståelse ska kunna ske för alla elever. Mer om detta i kapitel 3.5.1. Malmers 
inlärningsnivåer. 
 
Syftet med att använda uppgifterna var att vi ville se på vilken nivå läraren börjar förklara för 
en elev med matematiksvårigheter. De resultat vi fick delade vi först in i tre kategorier. Efter 
att vi lyssnat igenom intervjuerna igen konstaterade vi att det krävdes fyra kategorier för att ge 
en rättvis bild av intervjuresultaten därför utvecklades våra tre kategorier till fyra kategorier. 
Kategorierna är följande: 

 
Kategori 1: Erfarenhet/Vardag 
Utifrån elevernas erfarenheter och vardag börjar läraren, tillsammans med eleverna, diskutera 
det matematiska begreppet eller området. Har eleverna hört begreppet förr? I vilket 
sammanhang i så fall? Genom att eleverna får uppleva begreppet i ett sammanhang som de 
känner till och förstår skapas förståelse för det matematiska språket. 
 
Kategori 2: Konkret material 
Genom laborativt arbete med konkret material får eleven själv upptäcka och se matematiska 
samband. Detta ger eleven bra förutsättningar att kunna få en klar bild och förståelse för 
begreppet. 
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Kategori 3: Rita 
Här försöker läraren att förklara problemet genom att rita figurer och skissa upp problemet. 
Läraren försöker även synliggöra problemet med andra bilder, dessa är inte direkt knutna till 
elevens vardag. 

 
Kategori 4: Räkna 
Läraren fokuserar på det matematiska i uppgiften och hjälper eleven med att räkna ut svaret 
med abstrakt matematiskt språk. De angriper siffrorna och löser problemet genom 
matematiska modeller. 
 
Efter det att vi definierat kategorierna lyssnade vi igenom vårt material ytterligare en gång 
och placerade lärarnas svar i den kategori där de passade bäst. Hur resultatet blev har vi 
redovisat i kapitel 4. Resultat. För att ge en överskådlig bild av hur svaren fördelade sig på de 
olika kategorierna presenteras de med hjälp av cirkeldiagram. 
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3 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi först att fokusera på vad styrdokumenten säger om 
matematiken i skolan. Därefter följer en del som behandlar forskares syn på definitioner och 
orsaker när det gäller matematiksvårigheter. Vidare följer en kortfattad beskrivning av några 
matematiska begrepp. Efter det kommer en del där vi redogör för möjliga områden inom 
matematiken som forskarna anser kan vara svåra. De sista delarna tar upp hur 
matematikundervisningen kan underlättas för elever med matematiksvårigheter. 

3.1 Styrdokument 
Olika läroplaner har genom åren legat till grund för hur skolans verksamhet ska bedrivas. 
För tillfället är det Lpo 94 som beskriver hur verksamheten skall utformas. I Lpo 94 finns 
skolans värdegrund och uppdrag angivna samt de mål och riktlinjer som gäller för 
skolverksamheten. I grundskolans kursplaner och betygskriterier behandlas matematikämnets 
syfte och roll i undervisningen. Vi kommer här att redovisa de delar ur styrdokumentens 
strävansmål och uppnåendemål som är relevanta för vår studie. 

3.1.1 Lpo 94 
I Lpo 94 (1998) nämns ingenting om matematiksvårigheter av olika slag, däremot nämns de 
elever som behöver särskilt stöd. I läroplanen, i avsnittet som handlar om skolans värdegrund 
och uppdrag, står det bland annat att läraren ska anpassa undervisningen till varje elevs 
förutsättningar och behov. För att elevernas kunskapsutveckling ska underlättas bör 
undervisningen ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, förkunskaper samt i 
deras språk och bakgrund. Det står också att det finns olika vägar för eleverna att nå målen 
och det är därför viktigt att undervisningen individualiseras. Skolan måste ta ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar inte når utbildningens mål. Här nedan har vi 
tagit ut relevanta delar ur Lpo 94. 
 
I avsnittet Mål och riktlinjer står det skrivet att: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
�� utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
�� utvecklar sitt eget sätt att lära, 
�� lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
�� lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att 
- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 

(Lpo 94, 1998, s.11) 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 
grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 

     (Lpo 94, 1998, s.12) 
 

Alla som arbetar på skolan skall: 
�� uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
�� samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

(Lpo 94, 1998, s.14) 
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Läraren skall: 
�� utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
�� stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
�� stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
�� organisera och genomföra undervisningen så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att utveckla hela sin förmåga. 
(Lpo 94, 1998, s.14)  
                                                                            

3.1.2 Grundskolans kursplan 
I kursplanen för grundskolan (2000) står det att en av lärarens viktigaste uppgifter är att få alla 
elever att se vardagsmatematiken och skolmatematiken som en helhet. Genom att utgå från 
elevens föreställningar om vad matematik är samt arbeta med matematik i vardagliga 
situationer kan gränsen suddas ut och eleven inser att han lär sig för egen skull. Grundskolans 
kursplan framhäver vikten av en balans mellan kreativa problemlösande aktiviteter och 
kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer, för att framgångsrikt 
kunna utöva matematik. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som 
de som vill ha utmaningar. Eleven ska få möjlighet att praktisera och diskutera matematik i 
relevanta och meningsfulla situationer för att få ökad förståelse och insikt i matematikämnet. 
Kursplanen anger både strävansmål och uppnåendemål. 

 
Här följer delar av strävansmålen: 

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  
- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera föra sitt tänkande, 
- utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 

samt tolka, jämföra och värdera lösningar i förhållande till ursprungliga 
problemsituationen. 

(Skolverket, 2000, s.26) 
 

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin 
förmåga att förstå och använda  
- grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och 

procent, 
- olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 

storleken av viktiga storheter, 
- grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser. 

(Skolverket, 2000, s.27) 
 

I kursplanen anges även de mål i matematik som varje elev ska uppnå i slutet av år fem och år 
nio. Dessa mål följer här nedan:  
 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs 
för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens 
närmiljö. 
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Inom denna ram skall eleven 
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform, 
- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 

upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 
- kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare, 
- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 

egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 
- kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 

samt kunna använda ritningar och kartor, 
- kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna avläsa elementära 

lägesmått. 
(Skolverket, 2000, s.28)  

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna 
beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem 
och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. 

 
Inom denna ram skall eleven  
- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform, 
- ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal 

och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med tekniska hjälpmedel, 

- kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

- kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 
kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 

- kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
- kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 
(Skolverket, 2000, s.28-29) 

3.2 Definition av samt orsaker till matematiksvårigheter 
Eftersom det inte nämns något direkt om matematiksvårigheter i Lpo 94 har vi studerat vad 
som finns skrivet i forskningen om ämnet. I det här kapitlet ämnar vi ge en bild av hur 
forskarna ser på matematiksvårigheter. Vilka olika indelningar som finns av 
matematiksvårigheter samt vilka de bakomliggande orsakerna kan vara.   

3.2.1 Definition och indelning av matematiksvårigheter 
Definitionen på matematiksvårigheter är enligt Pedagogisk uppslagsbok: 
 

Låga kunskaper i relation till en fastställd standard 
     (1996, s.394) 
     
Gudrun Malmer är fil. hedersdoktor och har en bred pedagogisk erfarenhet som klasslärare, 
speciallärare, rektor, lärarutbildare samt metodiklektor vid speciallärarutbildningen i Malmö. 
Hon ställer sig frågan vad som menas med att ha svårigheter och säger att svårigheter är ett 
relativt begrepp som beror av vilka krav och förväntningar som råder. Hon menar att i skolan 
anses en elev ha inlärningssvårigheter då han/hon inte når målen enligt styrdokumenten. 
Malmer använder sig av begreppet matematiksvårigheter och säger att begreppet innefattar 
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stora variationer av svårigheter där vissa är av pedagogisk natur, andra av psykosocial natur 
(Malmer, 1999). 
 
Björn Adler är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Han har delat in barns problem 
med matematiken i fyra huvudgrupper beroende på art och grad av problem. Dessa är 
akalkyli, allmänna matematiksvårigheter, dyskalkyli samt pseudo-dyskalkyli. 
 
Akalkyli inrymmer en oförmåga att räkna och framträder vid stora påvisbara hjärnskador. 
Allmänna matematiksvårigheter är oftast förknippade med en sänkt allmän begåvning. Dessa 
barn är hjälpta av sänkt nivå och arbetstempo samt undervisning i mindre grupp med förenklat 
arbetsmaterial. Dyskalkyli kallas även specifika matematiksvårigheter och kan jämföras med 
specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dyskalkyli innebär ojämnhet i den 
matematiska förmågan och har oftast samband med ojämnhet i den allmänna begåvningen. 
Denna ojämnhet medför att det pedagogiska arbetet försvåras då det inte generellt går att 
sänka nivån på undervisning och inlärning. Ett barn med specifika svårigheter i matematik 
behöver inte ha problem med att läsa och skriva även om så ofta är fallet. Dyskalkyli kallas 
ibland utvecklingsdyskalkyli. Pseudo-dyskalkyli grundar sig i känslomässiga blockeringar och 
kan inte förklaras av kognitiva brister (Malmer & Adler, 1996). 

3.2.2 Orsaker till matematiksvårigheter 
Alexander Luria var en neuropsykolog som bland annat studerat problem med matematik i 
detalj. Luria menar att olika delar av hjärnan är aktiverade beroende på olika 
associationsarbeten med ord och förändring av ett ord kan ändra hela tankekedjan. Luria anser 
att svårigheter med matematiska problem orsakas av specifika svårigheter i specifika delar av 
hjärnan. Luria gjorde följande förklaringsmodell där tre olika varianter av 
matematiksvårigheter kan urskiljas: Brister i logisk förmåga grundar sig ofta i spatiala 
svårigheter och problem att tolka visuell information. Dessa brister visar sig ofta i svårigheter 
att läsa en vanlig klocka. Planeringssvårigheter visar sig genom att personen har svårt att 
planera och genomföra räkneoperationer. Personen glömmer strategier som fungerar eller 
envisas med att använda felaktiga lösningar. Vid oförmåga att utföra enkla operationer kan 
personen förstå den logiska operationen men har problem med att plocka fram fakta ur 
minnet. Personen saknar funktionella scheman att sätta in siffrorna i och därför kan även de 
lättaste räkneoperationerna som 2+3 vålla stora problem (Malmer & Adler, 1996). 
 
Gudrun Malmer framhåller att matematiksvårigheter är ett väldigt stort och brett område och 
att orsakerna fortfarandet är relativt dåligt utredda. Enligt Malmer är det ett antal elever som 
har matematiksvårigheter men att det är alltför många som får svårigheter i samband med 
undervisningen. Malmer delar upp orsakerna till matematiksvårigheter i två delar; primära 
faktorer och sekundära faktorer. Till de primära faktorerna hör kognitiv utveckling, språklig 
kompetens, dyskalkyli och neuropsykiatriska problem som DAMP, ADHD, autism, 
Aspergers och Tourettes. Till de sekundära faktorerna hör dyslektiska besvär och olämplig 
pedagogik. Malmer anser att många elever får matematiksvårigheter på grund av att 
undervisningen ligger på en alltför hög abstraktionsnivå eller går för fort fram (Malmer, 
1999).  
 
Olof Magne är filosofie doktor och pedagogisk hedersdoktor med stor erfarenhet av läraryrket 
och har även forskat om inlärningspsykologi och specialpedagogik. Han har gjort en 
undersökning som han kallar Medelstaundersökningen. I den har han undersökt 
matematikkunskaper hos alla grundskoleelever i Medelsta, som är täcknamnet för en vanlig 
genomsnittskommun. Magne genomförde samma undersökning vid två olika tillfällen, den 
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första 1977 och den andra 1986 (Magne, 2000). I undersökningen har Magne kommit fram till 
att elevers misslyckande i matematikinlärningen beror på bristande förmåga att förstå 
läromaterialet. En orsak är att eleven på grund av otillräcklig språklig utveckling saknat 
förmåga att tolka texten rätt eller förbisett någon viktig detalj i texten. Andra orsaker är att 
eleverna kan känna stress eller ängslan inför matematiken. Vidare kan det bero på brist på 
självtillit kombinerad med vanan att de alltid får hjälp vid behov. Kunskapsmässigt beror 
felen på brister i logisk förmåga och inte på aritmetisk färdighet (Magne, 1998).  
 
Magne skriver att många författare anser att bristen i räkneförmågan hos en del elever är 
skapad genom barnets skolgång. Problemen kan härledas till luckor i skolans organisation och 
undervisning. Magne skriver att planeringsfel som täta lärarbyten, felaktiga kontakter mellan 
skolans stadier och onödiga olikheter mellan skolornas arbetsplaner är vanliga. Magne 
utesluter inte heller att det kan finnas grundfel i läroplanerna samtidigt som han även 
ifrågasätter lärarnas matematikkompetens. Han skriver att skolsystemen ibland väljer 
tvivelaktiga undervisningsmetoder och att ett vanligt fel är att barnen får ”öva” och ”träna”. 
Vidare skriver han att det ibland finns organisationsbrister i elevernas arbetsrutiner vilket kan 
vara att hela klassen gör i stort sett identiskt lika övningar. Matematiksvårigheter tenderar att 
uppkomma då läraren oförsiktigt börjar ett nytt kursmoment som kräver abstraktionsförmåga 
samtidigt som eleverna inte hunnit förvärva tillräcklig konkret bakgrundserfarenhet. Detta är 
undervisningens fel och inte ett problem hos eleverna. Problemet är inte heller 
matematikämnet i sig (Magne, 1998). 
 
Elisabeth Klewborn är en specialpedagog som menar att det är på vilket sätt skolan arbetar 
som avgör huruvida elever får problem med matematiken. Möjliga orsaker hon anger är 
bristande helhetssyn, alltför hård styrning till läroboken, bristande konkretion och 
verklighetsförankring samt låsning vid formella lösningsmetoder. Helhetssynen på matematik 
kräver begreppsbildning och logiskt tänkande vilket tar tid att utveckla. Ibland saknas den 
tiden i skolan och för att skynda på ges eleverna modeller som de kan använda i matematiken. 
Dessa modeller fungerar kanske på ett stadium, men kan vålla problem på ett senare stadium. 
Då lärarna i de yngre stadierna saknar överblick över matematiken i hela grundskolan saknas 
medvetenhet om målet med undervisningen i ett längre perspektiv. Detta medför att 
kunskapen om vad som kan vålla problem längre fram går förlorad. Lärarna på högre stadier 
vet inte hur grunderna läggs och därmed kan de kanske inte identifiera de brister som finns 
och därför inte heller rätta till dessa. Genom att hoppa över laborerandet med informella 
lösningar för att skynda på eleverna kan begreppsbildningen störas. Klewborn utrycker det 
som att ett verbalbegrepp istället för ett realbegrepp bildas hos eleverna och detta leder förr 
eller senare till svårigheter (Sahlin, 1997). 
 
Den tyske didaktikern Rolf Röhrig anser att de orsaksteorier till matematiksvårigheter som nu 
finns är en blandning mellan symtom och orsaker. Han menar att det inte finns tillräckligt 
vetenskapligt underlag för att ange orsakerna till elevers svårigheter med matematik (Magne, 
1998). 
 
Arne Engström är universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. Engström (2000) 
skriver att matematiksvårigheter är ett problem med många dimensioner. Man skiljer mellan 
olika förklaringsmodeller inom forskningen. Dessa är: 
 

�� medicinska/neurologiska – defektorienterade, eleven har en hjärnskada eller annan 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
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�� psykologiska – förklaringar sökes i bristande ansträngning eller 
koncentrationssvårigheter hos eleven, ångest eller olika kognitiva orsaker 

�� sociologiska – miljöfaktorer, social deprovation, det vill säga att eleven kommer 
från en understimulerad miljö, skolsystemet missgynnar barn med till exempel 
arbetarklassbakgrund 

�� didaktiska – felaktiga undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning.   
(Engström, 2000, s 26-31) 

 
Engström skriver också att det är viktigt att uppfatta matematiksvårigheter flerdimensionellt, 
det kan finnas många orsaker till att en elev hamnar i svårigheter. Det är därför inte 
meningsfullt att försöka reducera orsaken till en förklaringsmodell. Engström ifrågasätter den 
stora plats som den medicinska/neurologiska förklaringsmodellen fått och tycker i stället att 
de didaktiska faktorerna bör uppmärksammas mer (Engström, 2000). 
 
Sammanfattningsvis visar forskningen att barns matematiksvårigheter kan ha många orsaker. 
Luria anser att det beror på att specifika delar av hjärnan inte fungerar som de ska. Malmer 
beskriver att orsakerna kan ha sin grund i neuropsykiatriska problem och språklig kompetens 
men nämner även olämplig pedagogik och dyslexi som möjliga orsaker. Enligt Magne beror 
matematiksvårigheter dels på bristfällig språklig utveckling och dels på hur eleven får möta 
matematiken i skolan. Klewborn säger att det sättet skolan arbetar på är den grundläggande 
orsaken till att barnen får svårigheter i matematik. Teorierna om matematiksvårigheternas 
orsaker är många och det finns ingen allmänt vedertagen förklaringsmodell. Det är lätt hänt 
att orsakerna till matematiksvårigheter blandas ihop med dess symtom. 

3.3 Förklaring av matematiska begrepp 
Här görs en kort presentation av matematiska begrepp som längre fram i arbetet kommer att 
nämnas i litteraturgenomgång, resultat och diskussion. De begrepp vi presenterar är 
taluppfattning, positionssystemet, rationella tal och procent. 

3.3.1 Taluppfattning 
I Nämnaren årgång 22, nr 2 (1995), s 23 kan vi hitta följande förklaring på begreppet: 
 

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och operationer 
parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som 
underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier för att 
använda tal och operationer. 

 
Anthony Furness är lågstadielärare och författare. Han skriver att när ett barn utvecklar sin 
taluppfattning sker det på många olika plan under en lång tid. Det som sker under 
utvecklingen av ett barns taluppfattning kan inte beskrivas som en enkel steg för steg-process, 
utan mycket sker parallellt och flätas samman med barnens erfarenheter (Furness, 1998).  
 
Taluppfattning innefattar flera ingredienser ( Furness, 1998). Några av dem är att: 

 
- iaktta och kunna klassificera och sortera föremål, 
- bilda par av olika föremål t ex en kniv och en gaffel, 
- kunna räkna både framlänges och baklänges, 
- kunna ordningstalen, 
- skriva och läsa siffror, 
- kunna pekräkna korrekt och förstå antalsbegreppet 
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Till taluppfattning hör att barnen ska ha goda kunskaper om positionssystemet samt talens 
uppdelning och sammansättning och därmed kunna skriva hela tal och tal i decimalform. 
Detta är en ständigt pågående process där eleverna hela tiden upptäcker och utnyttjar nya 
samband mellan tal (Malmer, 1999). 
 
Jan Unenge är numera författare och tidigare universitetslektor i matematik. Han skriver att ur 
teoretisk synvinkel finns det två sätt att uppfatta tal, nämligen som kardinaltal och som 
ordinaltal. Om man betraktar talet fyra som ett kardinaltal, är det benämningen på antalet i en 
mängd. Om vi istället ser talet fyra som ett ordinaltal anges det som en punkt på tallinjen. 
Man konstaterar att fem är större än fyra för att punkten med koordinaten fem ligger till höger 
om punkten för talet fyra. Antag att ett barn skall duka fram glas till fyra tallrikar som står på 
ett bord. Ett barn som tänker kardinalt plockar fram ett glas i taget och bildar par med 
tallrikarna, utan att fundera på hur många glas det ska vara. Om barnet däremot tänker med 
ordinaltal, räknar det först tallrikarna och plockar sedan fram lika många glas (Unenge, 1988). 

3.3.2 Positionssystemet 
Vårt positionssystem är decimalt, det vill säga dess bas är tio. Talsystemet är uppbyggt av tio 
symboler, siffrorna 1 – 9 jämte nollan. Grundidén är att siffrans position i ett tal avgör siffrans 
värde. De olika positionerna i ett tal är då potenser av tio och i talet 483 har fyran värdet 
4�100, åttan värdet 8�10 och trean värdet 3�1, alltså 400 + 80 + 3. Med samma siffror kan vi 
sedan skriva tal med andra värden, exempelvis 834. Positionssystemet utnyttjas även för att 
skriva tal i decimalform. Efter decimaltecknet är siffervärdet då i tur och ordning en tiondel, 
en hundradel en tusendel osv. Vi kan alltså utläsa 0,358 som tre tiondelar fem hundradelar och 
åtta tusendelar (Unenge, Sandahl, Wyndhamn, 1994). 

3.3.3 Rationella tal 
Rationella tal kan skrivas i bråkform (¼) eller decimalform (0,25). Ett bråk är ett uttryck av 
formen a/b där a kallas täljare och b kallas nämnare. Strecket kallas bråkstreck (Engström, 
1997). 
 
Tal i bråkform förekommer i flera olika sammanhang och kan betyda olika saker: 

 
�� Bråk som anger del av en helhet. Sådana situationer ingår i barnens 

erfarenhetsvärld och de möter dessa från början i skolan. Det är en hel som delas 
upp i ett antal lika stora delar. Vilket namn delen får beror på antalet delar. 

�� Bråk som anger del av ett antal. 
�� Bråk som används för att uttrycka en relation. Används t ex för att uttrycka 

koncentration eller frekvens (Malmer, 1999). 

3.3.4 Procent 
Begreppet procent hör till det centrala i skolmatematiken. Procent betyder ”hundradelar” och 
kan ofta ses som ett alternativt skrivsätt. Genom procenttecknet kan vi skriva 30 % i stället för 
0,30, 50 % i stället för 0,5 och så vidare. En faktor som kan ställa till problem är att begreppet 
”procent av” innebär en relation och att det därmed inte är säkert att 20 % av någonting är 
mindre än 40 % av något annat. Exempelvis är 40 % av 200 kr 80 kronor men 20 % av 800 kr 
är dubbelt så mycket, det vill säga 160 kr. Om vi ser procent som ett skrivsätt får vi följande 
likheter: 
 ¼ = 0,25 = 25 % 

½ = 0,50 = 50 % 
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¾ = 0,75 = 75 % 
 
Talen till vänster brukar vara lätta att översätta i olika bilder – en fjärdedel av en chokladkaka, 
en halv apelsin, tre fjärdedelar av en tårta et cetera. Det är också sådant man ofta pratar om 
och som barnen känner till däremot talas det sällan om 0,25 av något (Unenge, Sandahl, 
Wyndhamn, 1994). 

3.4 Möjliga problemområden  
I den här delen redovisas några av de områden inom matematiken som forskarna anser kan 
vara svåra för elever med matematiksvårigheter.   

3.4.1 Läsning och skrivning 
Barnen förväxlar siffror som liknar varandra t ex 6 och 9 eller 3 och 8 vid läsandet och kan 
även ha svårigheter med att känna igen räknesymbolerna för de fyra räknesätten. Att läsa av 
tvåsiffriga eller flersiffrigas tals rätta värde kan också vara jobbigt, speciellt tal med nollor i 
till exempel 2006 eller 4098. Barnen kan ha problem med läsriktningen så att till exempel 12 
utläses 21. De kan ha svårt med att läsa kartor, diagram och tabeller. Barnen skriver siffrorna 
felvänt och har problem med att skriva av siffror eller geometriska figurer från en given 
förebild. De har svårigheter med att återge siffror ur minnet och svårt att komma ihåg hur 
siffror, tal och matematiska symboler skrivs. De misslyckas ofta med att skriva det rätta 
värdet av två – eller flersiffriga tal. Nollorna kan tappas bort t ex att tvåtusentre skrivs 203 
(Adler, 2001). 

3.4.2 Taluppfattning, symbolspråk och positionssystem 
Det helt grundläggande begreppet i matematiken är taluppfattning. Att man har en bra 
uppfattning och bild av talen, deras storlek och inbördes relationer är en förutsättning för 
praktiskt taget all kunskap i matematik. Det finns många olika studier som visar att det är just 
brister i taluppfattningen som är den grundläggande orsaken till många elevers svårigheter 
med olika delar av matematiken (Unenge, Sandahl, Wyndhamn, 1994).  
 
Malmer har också upptäckt att elever som har matematiksvårigheter oftast inte har de 
grundläggande och elementära begreppen klart för sig. Hon menar att orsaken till detta är att 
symbolerna införs alldeles för tidigt i undervisningen, och barnen sitter och räknar uppgifter 
mekaniskt utan att de har tillräcklig förståelse för vad de gör och vad symbolerna 
representerar. Författaren betonar språkets oerhört stora betydelse för den matematiska 
begreppsbildningen. Barnen måste först ha begreppen i form av ord kopplade till erfarenhet 
innan de kan översätta dem till det matematiska symbolspråket (Malmer, 1999). 
 
De elever som har matematiksvårigheter kan ha svårt att förstå räknesymbolernas betydelse. 
Många elever har problem med att förstå vikt, rymd, tid och riktning. Det är svårt för eleverna 
att förstå antalsbegrepp som många, fler, flest eller kvantitetsmått som mycket, mera, mest. 
Eleverna kan ha svårt med att ordna tal efter storlek samt problem med talens position. De har 
dåligt minne för sifferfakta t ex multiplikationstabellen, problem med huvudräkning och svårt 
för att räkna baklänges (Adler, 2001). 
 
Lisen Häggblom är lektor i matematikdidaktik vid institutionen för lärarutbildningen i Vasa, 
Finland. Hon har gjort en omfattande studie om barns matematiska utveckling från sex till 
femton års ålder. De data hon har samlat in gjordes när barnen var sex, sju, nio, tolv och 
femton år gamla. De matematiska områden hon studerat är bland annat taluppfattning och 
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textuppgifter. Från sex till nio års ålder utvecklas barnens kunskaper i matematik kraftigt. Vid 
nio års ålder är barnens uppfattning om tal, om man utgår från läroplanens mål för 
taluppfattning på den åldersnivån, i överlag goda. När sedan talområdet utvidgas till 
sexsiffriga hela tal samt decimal- och bråkstrukturer får en del av eleverna uppenbara 
svårigheter. Vid 15 års ålder kan mellan 50% och 80% av eleverna hantera positionssystemet 
och bråkstrukturer och ungefär hälften av eleverna kan använda procenträkning och 
tiopotensform (Häggblom, 2000). 

3.4.3 Bråk och procent  
Malmer anser att förklaringen till att bråk anses som svårt ligger i själva skrivsättet med 
symboler (siffror i kombination med bråkstrecket). Det är sättet att beteckna bråk som är 
svårt, inte bråkets betydelse (Malmer & Adler, 1996).  
 
Enligt Engström låter man eleverna i grundskolans lägre årskurser, arbeta enbart med de 
naturliga talen för att i fjärde klass utöka talområdet till att omfatta även de rationella talen. 
Det är tänkt att eleverna ska vara förtrogna med de naturliga talen innan de börjar med de 
rationella talen. En orsak till svårigheter med de rationella talen är att eleverna överför de 
räkneregler de använder vid räkning med naturliga tal till räkning med tal i bråkform. Till 
exempel att ½ + ½ = 2/4, multiplikation kan inte längre ses som en upprepad addition och 
division kan inte vara en invers av en multiplikation (Engström, 1997). 
 
Sambandet mellan tal i bråkform (1/4) och tal i decimalform (0,25) är väldigt abstrakt och 
svårt att se för många barn. Vid införandet av procent och sättet att skriva hundradelar med 
hjälp av ett speciellt tecken (%) får många barn uppenbarligen stora problem (Unenge, 
Sandahl, Wyndhamn, 1994). 

3.4.4 Textuppgifter 
Barn med matematiksvårigheter har en oförmåga att välja rätt strategi vid problemlösning i 
samband med textuppgifter. De har problem att följa olika steg i en matematisk uträkning. Det 
är svårt för dessa elever att göra överslagsberäkningar och ta ställning till om svaret är rimligt. 
De har stora problem att växla från det konkreta till det abstrakta (Adler, 2001). 
 
Enligt Häggbloms undersökning beror fel i textuppgifter på avskrivningsfel, räknefel, 
utelämnad deloperation eller svårigheter att besvara rätt fråga. Det är bara en liten del av 
felsvaren som kan härledas till fel räknesätt. När det gäller textuppgifter kan det vara svårt för 
eleven att inse vari felet ligger (Häggblom, 2000).  

3.5 Att undervisa elever med matematiksvårigheter 
För att eleverna ska få så bra hjälp som möjligt med ovanstående problemområden, och även 
med andra svårigheter som kan förekomma inom matematiken, redovisas här forskares och 
författares pedagogiska och didaktiska idéer om hur matematikundervisningen bör utformas.  

3.5.1 Malmers inlärningsnivåer 
Gudrun Malmer (1999) beskriver ett antal inlärningsnivåer som alla bör uppmärksammas och 
bli föremål för undervisning om en effektiv inlärning och förståelse skall kunna ske för 
samtliga elever. Det är sex nivåer som behandlar följande: Tänka – Tala, Göra – Pröva, 
Synliggöra, Förstå – Formulera, Tillämpa och Kommunicera.  
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Den första nivån Tänka - Tala innebär att undervisningen ska utgå från elevernas verklighet 
och erfarenheter och anpassas efter deras olika förutsättningar. Inlärningstillfällena ska vara 
sådana att eleverna kan skapa nödvändiga förutsättningar och dessutom utgöra tillfälle att öva 
upp den egna förmågan att undersöka, upptäcka och uppleva. Ofta vet eleverna mycket mer 
än de har förmåga att formulera med ord, därför är det viktigt att arbeta medvetet för att utöka 
deras aktiva ordförråd. 
 
Den andra, Göra – Pröva nivån, går ut på att ju fler perceptionsvägar som används desto 
större chans till inlärning. Malmer påpekar att det inte får bli ett planlöst plockande utan 
laborativt arbete måste sättas in i ett meningsfullt och genomtänkt sammanhang för att ge 
eleverna ett inre ”bildarkiv”. Detta ”bildarkiv” ska hjälpa dem att finna generaliserbara 
lösningsmodeller och ge dem stöd i det logiska tänkandet. Det är viktigt att de laborativa 
övningarna ses som en naturlig och integrerad del av arbetet. 
 
Tredje nivån kallar Malmer kort och gott för Synliggöra. Här får eleven strukturera sina 
tankar i den representationsform som de själva valt. Det kan vara att rita bilder, figurer, 
mönster eller något annat. Hur de än väljer att göra är det viktigt att de får berätta och förklara 
sin framställning. Genom att förklara hur man tänker för andra märker man om tankegången 
håller. Malmer skriver att detta moment är särskilt viktigt för svaga elever och att de ofta har 
behov av handledning. När de har bearbetat problemet utifrån sina egna erfarenheter är de 
motiverade att be om hjälp för att komma vidare. Det sker en djupbearbetning av momentet 
och eleven får mera påtagligt uppleva sin roll i inlärningen. 
 
Den fjärde nivån är Förstå – Formulera nivån där läraren muntligt förklarar och beskriver 
matematiska uttryck. Malmer skriver att de flesta lärare hoppar direkt in på den här nivån på 
grund av tidsbrist. Det som händer då är att många elever inte hänger med för att de inte 
känner igen den beskrivna verkligheten. De saknar viktiga erfarenheter och ord för dessa och 
har följaktligen inte förutsättningarna att förstå det abstrakta symbolspråket. Många elever 
lyckas ändå förbluffande länge med hjälp av bra memoreringsförmåga. De har lärt sig 
modeller och mönster men vet inte varför de gör som de gör. Ju mer komplicerat ämnet blir 
desto svårare blir det att memorera och till slut fungerar inte den strategin längre. Risken är 
stor att eleven tappar lusten och intar försvarsattityd. Detta kunde, enligt Malmer, ha undvikits 
om man inte hoppat över de grundläggande nivåerna 1-3. 
 
Femte nivån är enligt Malmers modell Tillämpning. För att eleverna ska kunna tillämpa sin 
kunskap i nya och förändrade moment krävs att de förstår vad de gör och inte bara kommer 
vidare genom att kopiera och memorera. Svårighetsgraden när det gäller aritmetik ökar 
samtidigt som texten blir mer komplicerad. Detta kan medföra att speciellt elever med dåligt 
utvecklad avkodningsförmåga och innehållsuppfattning ger upp utan att ens ha försökt. 
Malmer förordar en stegvis utökad svårighetsgrad där eleverna bara behöver möta en 
svårighet i taget. Hon efterlyser det reflekterande samtalet där eleven får förståelse för nya 
och mer komplicerade sätt att uttrycka samma räkneoperation. Den nya situationen bör leda 
till att det ”inre bildarkivet”, som eleven tillägnat sig på nivå två aktiveras. Eleven känner igen 
sig och förståelsen för problemet underlättas. 
 
Sjätte nivån kallar Malmer för Kommunikation. Att integrera matematiken med andra ämnen 
är enligt Malmer det bästa sättet att få eleverna att förstå hur viktig matematiken är inom alla 
områden. Lärare och elever bör tillsammans diskutera varför man läser matematik i skolan. 
För att få fler elever intresserade och vidga uppfattningen om ämnet måste vi ge många 
verklighetsförankrade exempel. Genom ett laborativt och undersökande arbetssätt och 
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grupparbeten kan man få fler elever att upptäcka hur intressant matematiken kan vara 
(Malmer, 1999). 

3.5.2 Råd till lärare  
Ann-Louise Ljungblad är speciallärare i matematik och författare. Hon har stött på och arbetat 
med många barn som har inlärningssvårigheter av olika slag. Hon rekommenderar att barn 
med matematiksvårigheter får arbeta i en liten grupp vissa timmar i veckan. Arbetslagen 
måste hitta en struktur och organisera grupper så att detta är möjligt att genomföra och de 
måste hitta modeller som passar både dem själva och barnen. Läraren bör hjälpa barnen att 
hitta deras starka sidor, anser Ljungblad. Det underlättar arbetet för barnen om man startar 
från rätt utgångspunkt, samtidigt som barnen får uppleva känslan av att de faktiskt klarar av 
någonting (Ljungblad, 1999). 
 
Ljungblad (1999) ger några grundläggande råd till pedagoger som arbetar med barn med 
matematiksvårigheter: 
 

�� Läraren ska alltid noga lyssna på hur dessa barn förklarar sitt tänkande. Det ger läraren 
en uppfattning om vilken nivå barnet befinner sig på och kanske hur han/hon kan 
underlätta arbetet för barnen. 

�� Tänk på att svagare elever gör allvarligare fel än andra elever. De har sämre struktur 
och ibland logiska brister. 

�� Stora problem med tidsuppfattning, problemlösning, taluppfattning, planerings-
förmåga och spatiala problem måste man gemensamt träna både i hemmet och i 
skolan. 

�� Lotsa aldrig barnet, men diskutera matematik. Ibland kan lärare känna sig för stressade 
eller osäkra på att ge sig in i de långa diskussioner barnet behöver.   

�� Att barnet får arbeta på en rimlig nivå är mycket viktigt. Vad barnet arbetar 
självständigt med i klassrummet ska det lyckas med. Tillsammans med lärare får 
barnet träna nya saker och öka nivån. 

�� Ta en liten stund ibland och prata med barnen om de svårigheter som de stött på under 
dagen. Det är viktigt för barnen att inte behöva bära med sig sina misslyckanden. Se 
till att barnet lyckas med något varje dag. 

3.5.3 Att konkretisera matematiken 
Konkretion i matematiken kan ha olika innebörd. Det kan betyda att arbeta med verkliga 
saker, att utgå ifrån verkliga situationer och att använda laborativt material i undersökande 
situationer. Konkretion är ett hjälpmedel för att barnen lättare ska förstå matematiken och det 
arbetssättet bör komma före mekanisk räkning. Det konkreta materialet gör att 
språkanvändningen hos barnen blir mer effektiv eftersom barnen utvecklar ett språk för sina 
iakttagelser. Materialet är även ett hjälpmedel som stimulerar till aktiva diskussioner och 
reflektioner (Häggblom, 2000). 
 
Malmer är övertygad om att ett laborativt arbetssätt är nödvändigt för barn med 
matematiksvårigheter. Dessa barn har ett stort behov av konkretion samtidigt som de behöver 
stimulans och omväxling. Dessa elever har i allmänhet svårt att tänka abstrakt och de har 
oklara föreställningar, som till stor del beror på att de har ett alltför begränsat ordförråd. Om 
de får arbeta med hand och öga samtidigt som de berättar vad de ser och gör, blir deras 
begreppsbildning större, menar Malmer. Lärare som undervisar yngre elever samt 
specialpedagoger har varit medvetna om en längre tid att det är nödvändigt att arbeta med 
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olika former av konkretion, men övriga lärare kan känna ett visst motstånd. Lärarna är ganska 
ovana vid detta arbetssätt och är rädda för att det ska uppfattas som barnsligt av eleverna. 
Arbetssättet förknippas ofta med nybörjarundervisning och svag prestationsförmåga och får 
därigenom låg status, vilket finns anledning att ändra på, anser Malmer (1999). 
 
Marit Johnsen Höines skriver att det gäller att ta vara på de kunskaper som barnet har då de 
börjar skolan. Det kan gälla att dela godis rättvist, att de vet att barnprogrammen börjar 
klockan 18.00 eller att de bor på fjärde våningen. Genom att lyssna på barnen och tolka deras 
språk lär man sig det språk som hänger samman med barnens kunskaper. Utifrån det redan 
kända ska barnet tillägna sig nya kunskaper och begrepp. Om inte undervisningen knyts till 
barnets begreppsvärld är det stor risk att barnet tillägnar sig två begreppsvärldar, en för skolan 
och en för fritiden. I kommunikationen med barnen lär vi oss hur vi kan lägga upp 
undervisningen antingen det gäller metod, kommunikation eller innehåll (Johnsen Höines, 
1990). 
 
Ann Ahlberg är professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet och vid högskolan i 
Jönköping. Hon har många års erfarenhet som lågstadielärare samt speciallärare. Hon hävdar 
vikten av att låta barnen uttrycka matematiska problem med hjälp av bilder. I och med att de 
utvecklar bilden som uttrycksform kan barnen upptäcka bildens symbolfunktion och förstå att 
bilden även kan representera något annat än det som är direkt avbildat. Bilden fungerar som 
en brygga mellan barnens vardagliga språk och det formella matematiska språket (Ahlberg, 
1995). 

 
Magne, Bengtsson och Carleke (1973) skriver att laborativt material och ett laborativt 
arbetssätt är bra. Man får dock inte överdriva den konkreta metodens värde och hoppas på för 
mycket av den. Laborationerna är bara en verksamhetsform bland många, menar författarna. 
Den kan inte användas ensam utan måste kombineras med andra former för inlärning såsom 
demonstrationer och samtal, aritmetiska räkneövningar, färdighetsträning, matematisk 
problemlösning samt matematik i tillämpning och samverkan med andra ämnen. 
 
Unenge red. (1994) skriver att det är vanligt att man beskriver en önskan att göra matematiken 
mer begriplig för eleverna. Uttryck som att ”Det är viktigt att man konkretiserar” och ”Man 
måste arbeta med en konkret matematik” används. Speciellt konkret material som är framtaget 
för skolans ändamål bör kunna vara till hjälp i undervisningen, men nackdelen är att eleverna 
inte sett materialet tidigare. Det finns inte i deras vardag och det är stor risk att eleverna 
använder materialet till annat än vad läraren tänkt. 

3.5.4 Alternativ till matematikbok  
Ahlberg m fl. (2000) skriver att eleverna ofta är förtjusta i sin mattebok och tycker att det är 
roligt att arbeta i den. Detta kan leda till en alltför tidigt formaliserad undervisning, där barnen 
arbetar med abstrakta begrepp som siffror och symboler. De räknar mekaniskt efter givna 
modeller utan förståelse. Vidare skriver Ahlberg att de traditionella böckerna kan distansera 
barnen från den praktiska användningen av matematik och underbygger inte alltid barnens 
förståelse av matematiska begrepp. Boken kan dessutom förstärka barnens uppfattning om att 
matematik är något som man lär sig enbart genom att räkna i boken. För att barnen ska få 
ökade möjligheter att lära måste de få chansen att göra nya erfarenheter genom en 
undervisning som utgår från deras egen föreställningsvärld. När undervisningen utgår från 
barnens egen värld och läraren skapar undervisningssituationer där barnen är delaktiga, blir 
upplevelsen inte enbart knuten till den specifika situationen. Kunskapen blir en integrerad del 
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av barnens uppfattning om omvärlden och barnen förmår generalisera och använda sina 
kunskaper i andra situationer.  

 
Som lärare bör man vara försiktig med att låta läroboken styra undervisningens innehåll och 
planering. Ahlberg menar att det här lätt kan leda till att målet för undervisningen blir att 
eleverna enbart ska klara av de uppgifter som finns i läroboken. Detta kan leda till att när en 
elev inte klarar av en uppgift, får träna fler uppgifter av samma sort. Detta upprepande leder 
inte automatiskt till ökad förståelse (Ahlberg, 1995). 
 
Ljungblad skriver att läraren måste försöka vidga matematikens språk och uttryckssätt. Hon 
menar att matematiken kan framställas på många olika sätt av och med eleverna. Detta kan 
göras i form av pjäser, sånger, historier och sketcher. Man kan även arbeta i enkla verkstäder 
där eleverna får möjlighet att arbeta med matematiken på olika sätt. Det kan vara en 
snickarbänk med enkla verktyg, en textilhörna där garn och tyger finns och en bildhörna där 
barnen kan arbeta med papper och kartong och lera. Ljungblad påpekar att det är viktigt att ta 
hänsyn till barnens olika inlärningsstilar. Alla människor behöver dessutom lite av varje för 
att inspireras på olika sätt och utveckla tankarna (Ljungblad, 2001). 
 
Per Berggren och Maria Lindroth är två matematiklärare på högstadiet som helt avskaffat 
användandet är matematikbok i sin undervisning. Deras matematikundervisning utgår istället 
från verklighetsnära långtidsuppgifter. Innan eleverna får uppgiften går lärarna igenom 
grundligt vilka förutsättningar som råder för att de ska kunna ägna all sin tid åt matematik. 
Berggren och Lindroth poängterar vikten av att ge eleverna en struktur att följa då de löser 
problem. Om de sen väljer att använda den eller någon annan är upp till eleven själv 
(Berggren & Lindroth, 1998).  
 
En verklighetsnära långtidsuppgift kan ta en vecka eller kanske en månad att lösa och kan 
vara till exempel att klassen ska se en fotbollsmatch. Vad kostar det? Hur mycket pengar har 
klassen? Vad är det för match? Hur ska man transportera sig till matchen? Frågorna kommer 
naturligt och då eleverna får själva ta reda på förutsättningarna blir uppgifterna olika. 
Berggren och Lindroth skriver att uppgifternas olikheter gör det möjligt att individualisera så 
att alla elever får arbeta med en svårighet som passar dem. Olikheterna ger även upphov till 
diskussioner och idéer när de redovisar sina lösningar för varandra (Berggren & Lindroth, 
1998). 
 
Ahlberg skriver att när barn möter matematik i många olika sammanhang kan de lägga en bra 
grund för sina framtida kunskaper. Barnen bör få tillfälle att upptäcka möjligheten att dra 
lärdom av varandra. Genom att ta del av hur kamraterna löst olika uppgifter påverkas deras 
förhållningssätt till matematik positivt i flera avseenden. Problemet som först verkade 
jättesvårt kanske inte alls är så svårt när man ser hur kamraterna gjort eller så får man veta att 
det inte bara är man själv som är osäker utan att kamraterna upplever samma osäkerhet. När 
man arbetar tillsammans med problemlösning blir inte svårigheterna lika avskräckande som 
vid enskilt arbete. Att diskutera olika lösningar med sina kamrater och upptäcka att man kan 
tänka på olika sätt kan leda till att fler elever vågar pröva sig fram (Ahlberg m fl, 2000). 
 
Sammanfattningsvis menar författarna att det är viktigt att utgå från elevernas erfarenheter 
och förkunskaper i matematikundervisningen. Arbetssätten bör varieras och innefatta såväl 
laborativ som teoretisk matematik och även gruppuppgifter och diskussioner. Genom att 
frångå läromedlet och finna alternativa uppgifter kan de flesta elever förhoppningsvis få en 
bra förståelse för matematiken.  
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3.6 Förslag på arbetssätt 
Här ges exempel på hur läraren konkret kan arbeta med vissa av de möjliga problemområden 
som redovisas i kapitel 3.4. 

3.6.1 Arbete med taluppfattning 
I arbetet med yngre barn beskriver Johnsen Höines ett arbetssätt att introducera taluppfattning 
genom att utnyttja det faktum att barn gärna använder tecknandet som uttryckssätt. När barn 
ritar förmedlar de något både till sig själv och andra och vuxna bör tänka mer på vad barnet 
vill berätta med sin teckning än på den estetiska utformningen. Genom att låta barnen vara 
utgångspunkten och ta vara på vad de har att berätta om sig själva har vi en bra startpunkt för 
att göra dem mer medvetna, skriver Johnsen Höines. Hon ger ett exempel där barnen får rita 
en teckning över vilka personer som bor hemma hos dem och berätta hur många medlemmar 
familjen har. Utifrån barnens teckningar gav läraren uppgifter som till exempel: Två 
familjemedlemmar är ute på promenad. Rita hur många som är kvar hemma. Om familjen 
består av fem medlemmar blir tre kvar hemma när två går ut. Barnet får en uppfattning om att 
tre och två är fem tillsammans. Två mindre än fem är tre. Sen får barnen själv välja storlek på 
familjerna och hur många som går ut och beskriva det med bilder. I början blir teckningarna 
detaljrika men så småningom mer symbolpräglade och enkla. Genom att utgå från det 
symbolspråk barnen använder tillsammans med det talade språket leder vi dem mot det 
matematiska symbolspråket (Johnsen Höines, 1990). 

3.6.2 Arbetet med bråk   
Enligt Gudrun Malmer (1996) så kan begreppet tal i bråkform införas tidigt i undervisningen. 
Barnen utför uppdelningar och använder också uttryck som hälften och halv långt ner i 
åldrarna. Malmer låter barnen arbeta laborativt med Cuisinairestavar. Cuisinairestavar är ett 
relationsmateriel bestående av stavar i olika längd och olika färger. Den minsta är 1 cm och 
den längsta är 10 cm. De är inte indelade i enheter utan det är meningen att en och samma 
stav ska kunna representera olika tal. Barnen får jämföra och upptäcka relationsförhållanden 
mellan stavarna. Begrepp som helhet och delar kommer med på ett naturligt sätt redan från 
början. För att underlätta för eleven att se hur många delar av något som är färgat bör man ge 
dem en helhet att jämföra med. Att bara visa ett rutnät med åtta rutor där tre är skuggade gör 
det svårt för eleven att se helheten. Dessutom är det viktigt att låta eleverna handskas med 
olika utseende på helheten. Med stavarnas hjälp är det lätt att låta eleverna upptäcka att 
storleken av en halv är beroende av det helas storlek. Malmer har sammanställt en serie 
arbetsblad för användning av färgstavar vid arbete med tal i bråkform. Dessa finns i pärmen 
Räkna med kreativitet (Malmer, 1990).  

3.6.3 Arbetet med decimalbegreppet och enheter 
Malmer skriver att det bästa hjälpmedlet för att introducera tal i decimalform är meterlinjalen. 
Metern får motsvara en hel och längdenheterna decimeter, centimeter och millimeter 
motsvarar tiondel, hundradel och tusendel. Vidare får eleverna försöka lära sig vad prefixen 
betyder eftersom det i detta fall underlättar förståelsen och prefixen är de samma för 
enheterna massa och volym. Malmer rekommenderar att eleverna får använda en uppställning 
i form av ett rutsystem där det tydligt syns hur många tusental, hundratal, tiotal, ental, 
tiondelar, hundradelar och tusendelar talet består av. Det syns också tydligt att till exempel sju 
tiondelar är 700 tusendelar (Malmer, 1999).  
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I arbetet med tal i decimalform är positionssystemet ständigt aktuellt. Räknesvaga elever har 
svårt för att bedöma talens storlek när det till exempel gäller vilket som är störst av 1,125 och 
2. Det är lätt att tro att det tal som har flest siffror är störst. För att underlätta detta bör läraren 
låta eleven läsa ut talen. Vid en jämförelse mellan till exempel 0,4 och 0,14 är det bra om 
eleverna tar som vana att läsa ut talen med lika många decimaler. Jämför man i stället 40 
hundradelar med 14 hundradelar är det lättare att förstå vilket som är störst (Malmer, 1999). 

3.6.4 Arbetet med procentbegreppet 
När läraren tar upp begreppet i år 5 eller år 6 är det ytterst få elever som inte hört begreppet 
tidigare. Eleverna kan ha sett procenttecknet i affärer eller i annonser och de kan ha hört ordet 
”procent” i många sammanhang. Detta betyder att eleverna redan har skaffat sig en 
uppfattning eller en bild av begreppet. Är bilden som eleven har av begreppet dålig eller 
felaktig kan det bli problem. Eleven måste då byta ut sin bild av begreppet och istället ”köpa” 
lärarens bild. Forskning – och erfarenheter – visar att detta är mycket svårt (Unenge, Sandahl, 
Wyndham, 1998). Den bästa inlärningen sker om läraren kan utveckla de bilder eleverna har 
som är bra och använda dem som utgångspunkt i undervisningen i stället för att börja prata 
om de matematiska sambanden mellan procentform, decimalform och bråkform. Läraren kan 
starta med att fastslå att 100 procent är detsamma som ”allt” eller som ”det hela” och med 
olika exempel få alla elever att ta detta till sig. Om ett helt A4-papper får representera 100 
procent, kan man sedan vika det på mitten och diskutera hur många procent ytan på de olika 
delarna av pappret representerar nu (Unenge, Sandahl, Wyndhamn, 1994). 
 
Sambanden uttryckta i ord att 50 procent är hälften och 25 procent är ”hälften av hälften” kan 
till en början räcka som beskrivning av begreppen för att eleverna ska ta dem till sig. Utifrån 
dessa procenttal kan sedan eleverna genom olika övningar få upptäcka att 50 % inte behöver 
vara mer än 25 %.  Med en sådan uppläggning är det procentbegreppet som blir det centrala i 
arbetet, inte det tekniska räknandet (Unenge, Sandahl, Wyndhamn, 1994). 
 
Malmer skriver att det är viktigt att knyta an till de uttryck barn tidigt använt för att beskriva 
del av helhet såsom hälften och fjärdedel. Nästa steg blir att knyta an till tal i bråkform och 
om detta moment fått en konkret presentation blir inte övergången till det nya skrivsättet i 
procent så svårt. Färgstavarna får, liksom vid arbetet med bråk, visualisera förhållandet 
mellan de olika procentsatserna (Malmer, 1999). 
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas dels resultatet av intervjufrågorna, dels en sammanställning av 
intervjuuppgifterna. 

4.1 Vad lärare lägger i begreppet matematiksvårigheter 
Vi ställde frågan: Vad är matematiksvårigheter för dig?  
 
Bland lärarnas svar går att urskilja följande: En del lärare ser matematiksvårigheter som de 
symtom som visar sig hos eleven, andra anser att matematiksvårigheter är de orsaker som 
leder till problemen och vissa lärare nämner både symtom och orsaker som svar på frågan. 

4.1.1 Symtom på matematiksvårigheter 
Här följer exempel på citat som framför allt beskriver symtom på matematiksvårigheter hos 
eleverna: 

 
”När de får två stycken tal och måste tänka efter vilket som är större och vilket 
som är mindre.”  
 
”Det är egentligen svårigheter med vad som döljer sig bakom siffrorna, att man 
inte riktigt har det klart för sig om vi säger 10. Att det är inte bara något som står 
här utan bakom 10 finns det något, prylar eller vad det nu är. Att man har svårt att 
se det.” 
 
”Det är när eleven har väldigt dålig taluppfattning och det här med tabellräkning 
är inte automatiserat. De får tänka alldeles för länge på det och jag tror inte riktigt 
de har förstått hur man gör när man räknar, de har inte förstått matematiken av 
någon anledning.”  
 
”Det andra är att man inte förstår ett dugg vad man gör och har svårt att ta till sig  
nya begrepp.” 
 
”Sen finns det ju de som har svårt med begrepp som vad som är större än och 
mindre än och inte förstår det här med positionssystemet.” 
 
”Det finns ju de som har jättebekymmer med algoritmerna, speciellt då att räkna 
subtraktion, när man måste växla.” 
 
”Det kan vara något moment som man har svårt för, man kanske bara inte kan 
multiplikationstabellen, något logiskt block som saknas.” 
 
”Att inte kunna lära sig multiplikationstabellen samt att inte alls förstå problemtal. 
De har brister i det logiska tänkandet.” 
 

En vanlig uppfattning hos lärarna är att eleverna med matematiksvårigheter har dålig tal- och 
begreppsuppfattning. En del lärare anser att eleven enbart har problem med ett visst moment, 
till exempel multiplikationstabellen, samtidigt som matematiken i övrigt fungerar.  
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4.1.2 Orsaker till matematiksvårigheter 
Här följer exempel på citat där lärarna anger möjliga orsaker till matematiksvårigheter som 
svar på frågan:  
  

”Men sen finns det ju de som har motsvarande dyslexi och där har ju inte jag 
några lösningar hur man hjälper dem. Så de måste ha hjälp av specialläraren.” 
 
”Många elever som har läs- och skrivsvårigheter kan ju upplevas ha 
matematiksvårigheter om de inte klarar att räkna en läsuppgift på grund av att de 
inte förstår vad de läser.” 
 
”Det kan ju vara massa olika saker, en del har ju svårt att läsa benämnda 
uppgifter och bena ut vad det är som ska göras med uppgiften. En del är duktiga 
att räkna rent mekaniskt men så fort det blir en läsuppgift förstår de ingenting.” 
 
”Man kan tycka att vissa avsnitt är svåra, men det kan bero på att jag inte gått 
igenom det tillräckligt noggrant, eller att man har glömt eller vad det nu kan 
vara.” 
 
”Koncentrationsstörningar kan leda till problem med matematiken.” 
 
”Det ena är att man inte hänger med på lektionerna, man orkar inte på grund av 
andra problem. Så man går inte framåt i den takten som man väntar sig att en 
årskurs fem- elev ska.”  
 
”De kanske inte har det med sig hemifrån heller sådana här vardagliga saker som 
att inte kunna läsa av klockan och har svårt för vad som är rimligt att få tillbaka i 
affären.” 

 
Lärarna nämner att problem med läsningen leder till problem med matematiken på grund av 
att eleven inte förstår uppgiften. En lärare pratar om den matematiska motsvarigheten till 
dyslexi och menar då att dyskalkyli är orsaken. En lärare nämner att det kan vara hans eget fel 
att eleven har svårt att förstå matematiken. Det här är det enda gången läraren faktiskt nämner 
didaktiken som en förklaringsmodell till elevens svårigheter. Endast en lärare nämner 
koncentrationsstörningar som trolig orsak till matematiksvårigheter. Vi kan även se att 
orsakerna till matematiksvårigheter inte behöver vara knutna till matematikämnet. 
Matematiksvårigheterna kan uppstå till följd av andra orsaker, som till exempel sociala 
problem.  

4.2 Områden inom matematiken som orsakar problem 
Nedan redovisas lärarnas svar på frågan om vilka områden och begrepp som är vanligast att 
elever med matematiksvårigheter har problem med. 
 

”Bråk, decimaltal, enhetsomvandlingar, klockan och procent.”  
 
”Det som är svårast är decimalbegreppet. Det är det absolut svåraste under hela 
mellanstadietiden. Procent är också svårt men det hänger ju ihop.” 
 
”Bråk kan ibland vara knepigt.” 
 
”Efter min korta erfarenhet så måste jag säga att det är bråk och delar.” 
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”Vi håller på med bråk just nu och det jättesvårt. Det som hänger ihop med bråk -  
decimaltal och det som hänger ihop med det är ju längd och vikt och 
enhetsomvandlingar.” 
 
”Det kan jag säga direkt för det har vi hållit på med här nu i höst, bråk. Allra helst 
för de elever som inte har det här logiska tänkandet och inte förståelsen.” 
 
”Multiplikation och division.” 
 
”Absolut multiplikationstabellen, utan den så är det ju kört med division för de 
hänger ju så tätt ihop.” 
 
”Det här med taluppfattningen, jag tror inte de har förstått hur vårt decimalsystem 
fungerar till exempel och hur talen är uppbyggda. Då blir allt svårt.” 
 
”Problemtal då det är mycket text är svårt.” 
 

Lärarnas svar kan i huvudsak delas in i följande områden, bråk, procent, problemtal, 
multiplikation, division, positionssystem och enheter. Fem av lärarna nämner bråk som en 
svårighet och tre lärare säger att procent är svårt. Division och multiplikation nämns av tre 
lärare medan en anser att subtraktionsalgoritmer leder till problem. Tre lärare nämner att 
områden anknutna till taluppfattning och positionssystemet kan vålla problem för eleverna. 
Problemtal har tre lärare uppfattat som svårt hos eleverna. Tre lärare säger att 
enhetsomvandlingar samt tidsuppfattning är svårt.  

4.3 Hur lärarna konkretiserar undervisningen 
Här redovisas svaren på frågan: På vilket sätt arbetar du för att konkretisera undervisningen 
och därmed underlätta barnens förståelse? 
 

”Med mycket exempel och mycket rita, jag försöker åskådliggöra utan att lösa 
problemen åt dem.” 
 
”Pengar är bra. Jag använder tavlan mycket och ritar figurer och exempel. 
Flanellografen jobbar jag med när vi tränar bråk och procent. Annat som vi har är 
linjal, måttband, vikter och volymmått.” 
 
”Jag håller ihop gruppen, vi har många gemensamma genomgångar. När man 
jobbar med decimaltal är pengar bra, det är barnen rätt vana med. Oftast så är det 
ju så att många ser matten som ett ämne i skolan men om man på något sätt kan 
hitta likheter med den verklighet som dom är i så skapar det en mycket större 
förståelse för dom. Ibland har vi kört vår lilla affär inne i klassrummet.” 
 
”Man kan jobba med olika spel alltså konkreta saker så mycket som möjligt. Vi har 
inget konkret material på skolan utan det får man komma på själv i så fall. Det blir 
mycket rita.” 
 
”Viktigt att kanske ha något att klippa och lägga och visa så att man har nästan 
typ då en så kallad bråktabell, man har en hel del och nästa är klippt på mitten och 
så vidare. Man jobbar väldigt mycket med det.” 
 
”Vi målar ganska mycket och klipper och klistrar. Vi brukar tillverka egna 
meterlinjaler som de kan gå ut och mäta med.” 
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”Mycket rita, rita upp hur de tänker sig, rita upp problemet som de har. Skulle jag 
ge dom här barnen saker att plocka med, skulle de tycka att det är pinsamt.  Med 
just decimaler har vi gamla flanellograf, dom här med delar av t ex 1/5 och så 
vidare. Pengar är bra. Om man inte kan lösa något problem så försöker man 
återkoppla till något de är vana vid, något som de gör, hur man kan lösa det då. 
Man ska få fram samma sätt att tänka fast med andra exempel. Måttband, vikter, 
vågar och olika mått plockar vi ju fram när det behövs.” 
 
”Jag gillar att jobba praktiskt, att tillverka saker. De får rita, klippa och klistra. 
Jobbar mycket med bilder försöker jag göra.” 
 
”Vi ritar mycket. Det är jättebra att jobba med pengar, tyvärr är det ju så att 10-
öringarna och 25-öringarna har försvunnit. 
 
”Det är en erfarenhetsfråga och jag har inte så lång erfarenhet men det är väl 
genom att försöka hitta exempel utifrån saker som de förstår och som fångar dem. 
Det kan vara pizza, tårta, ishockey eller vad som helst. Jag brukar låta kompisen 
förklara för oftast förstår de bättre då, de har samma språk.” 
 

Sju lärare ritar mycket och försöker på så sätt åskådliggöra problemen, eleverna uppmanas att 
själva rita upp problemen. Tre lärare klipper och klistrar mycket i undervisningen för att på så 
sätt underlätta förståelsen hos eleverna. Tre lärare svarar att de försöker koppla ihop 
matematiken med elevernas egen verklighet. Pengar är ett konkret och bra material som är bra 
att använda i undervisningen. Det känner alla barn igen menar fyra av de intervjuade lärarna. 
Två av lärarna använder flanellografen och de cirklar som hör till när de arbetar med bråk och 
procent. Två lärare berättar att de använder linjaler, måttband, vikter, volymmått mm när de 
arbetar med enheter. Tillgång till konkret material är olika från skola till skola. En lärare sa att 
det finns mycket konkret material på den skola där hon arbetar och hon plockar in det hon 
behöver ha. En annan lärare sa att det inte finns något konkret material alls, man får tillverka 
det själv i så fall. Två lärare nämnde att det bästa materialet har specialläraren hos sig.  

4.4 Resultat av uppgifterna 

4.4.1 Vår redovisningsmodell 
Vi frågade lärarna hur de skulle hjälpa en elev som har svårigheter i matematik med tre 
uppgifter. De områden uppgifterna berör valdes utifrån testintervjusvaren. Uppgifterna lånade 
vi ur läromedlet Mattestegen och de handlar om procent, bråk och enhetsbyte. 
    
Syftet med detta var att vi ville se på vilken nivå lärarna börjar förklara uppgifterna för en 
elev med matematiksvårigheter. De resultat vi fick har vi delat in i fyra kategorier: 
 
Kategori 1: Erfarenhet/vardag 
Utifrån elevernas erfarenheter och vardag börjar läraren, tillsammans med eleverna, diskutera 
det matematiska begreppet eller området. Har eleverna hört begreppet förr? I vilket 
sammanhang? Genom att eleverna får uppleva begreppet i ett sammanhang som de känner till 
och förstår skapas förståelse för det matematiska språket. 
 
Kategori 2: Konkret material 
Genom laborativt arbete med konkret material får eleven själv upptäcka och se matematiska 
samband. Detta ger eleven bra förutsättningar att kunna få en klar bild och förståelse för 
begreppet. 
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Kategori 3: Rita 
Här försöker läraren att förklara problemet genom att rita figurer och skissa upp problemet. 
Läraren försöker även synliggöra problemet med andra bilder, dessa är inte direkt knutna till 
elevens vardag. 
 
Kategori 4: Räkna 
Läraren fokuserar på det matematiska i uppgiften och hjälper eleven med att räkna ut svaret 
med abstrakt matematiskt språk. De angriper siffrorna och löser problemet genom 
matematiska modeller. 

4.4.2 Uppgifter samt redovisningar av lärarnas förklaringar 

4.4.2.1 Uppgift om procent 
Den första uppgiften lärarna fick förklara var den här: 
 

Hur många procent av cirklarna är gröna? 

 
Figur 1. Procentuppgift 

(Mattestegen B vt, 1995, s.14) 
 
 
Intervjuresultaten fördelades på följande sätt: 

Erfarenhet/Vardag

Konkret material

Rita

Räkna

 
Figur 2. Fördelning av lärarnas svar på procentuppgift 

 
 
Kategori 1: Erfarenhet/vardag 

 
”Jag försöker använda klassen och dela in efter hur stor del av klassen som t ex 
har gröna tröjor och så.” 
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”Jobba med saker som barnen känner till, det är vanligare att man hör procent av 
pengar eller procent av folk. Cirklar är ju väldigt abstrakt och det är bara i 
matteboken de finns.” 

 
Den läraren vi citerat här ovan, arbetar med saker barnen känner till och utgår från 
verkligheten. Det är den enda läraren som hamnar i kategori 1.  
 
Kategori 2: Konkret material 
 

”Vi försöker ta bort det där med bara runda och kvadrater för då tror de att det 
måste vara så, man kan till exempel visa på procent av en flaska med något i eller 
riva sönder en bok.” 
 
”Vi vek papper som de hade väldigt länge så vi hade åttondelar, sjättedelar, 
tredjedelar och fjärdedelar och de delarna var suveränt att använda. Då kunde vi 
se hur många åttondelar går det på en fjärdedel och så vidare.” 

 
”Man kan klippa 100 % mitt itu och kanske gå över till fyrkanter. De som har svårt 
kan få klippa tiondelar i fyrkanter. Det är enklare att rita i rutpapper, det går 
lättare att få rätt antal fyrkanter. ” 
 

De två lärarna som hamnade på nivå två använder konkret material för att hjälpa barnen att 
förstå lättare. De delar in och klipper rutat papper i olika stora delar. Av en fyrkant klipper de 
halva, tiondelar osv. De använder fyrkanter istället för cirklar för det är lättare att dela in rätt. 
Genom att utgå från ett A4 och vika det på hälften upprepade gånger kan man diskutera de 
delar som pappret delas in i. Till exempel kan man tydligt se att ½ är lika mycket som 2/4. 
 
Kategori 3: Rita 
  

”På den här uppgiften skulle jag använda flanellografen.” 
 
” Jag använder tavlan mycket, ritar figurer och försöker ge många exempel.” 

 
Den lärare som vi placerar in i kategori tre försöker synliggöra problemet med hjälp av bilder. 
Läraren har flanellografmaterial med cirklar som är gula på ena sidan och röda på den andra. 
Cirklarna är uppdelade i halvor, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar och tiondelar. Cirklarna 
sätts upp med exempelvis 1/4 gult och resten rött, bredvid sätts en skylt där det står 25 %. 
Eleverna får lära sig kopplingen mellan bråktalen och procent utantill.  
 
Kategori 4: Räkna 
 

”Jag skulle utgå från hundralappen på alla de här. Det är svårare att rita upp. 
Procent är bäst att ta pengar och det är lättast att räkna i allt, procent av pengar 
är nåt som de använder mycket.” 
 
”Börja introducera med bråkräkning och att de ska känna igen bråk kontra 
decimaltal. Man drillar de så pass mycket att så småningom ska de kunna det här 
med att 0,25 = ¼ eller tvärtom att ¼ = 0,25 och att det blir 25 %.” 
 
”Jag frågar eleven hur stor del som är grå. Vi utgår från att allt är 100 % och att 
100 % är en hel. Därifrån dras slutsatsen att hälften är gröna och hälften av 
hundra är 50 och alltså är hälften 50 %.” 
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”Först frågar jag eleven hur många tårtbitar det är. Det är tio. Så sätter vi ihop 
alla gröna bitar, hur många är det? Tre. Tre bitar av tio är gröna. Hela är 100 %, 
hur många procent är en del? 10 % och tre bitar som är 10 % var, vad blir det? 
10 % � 3= 30 %.” 
 
”Man delar bitarna och försöker få bråktal först.” 

 
Lärarna som hamnar i kategori fyra börjar med att berätta att allt, det hela, är 100 %. Några 
lärare ber eleverna räkna delarna och tala om hur många procent varje del visar. Läraren 
frågar eleven hur många delar som är gröna och hur många procent detta motsvarar. Andra 
lärare utgår från att prata om en summa pengar som delas på olika sätt. Det kan vara att de 
muntligt låtsas att cirkeln är en hundralapp som eleven och läraren ska dela på. Resten av 
lärarna utgår från sambandet mellan bråk och decimaltal och vill att eleverna ska lära sig 
procentbegreppet utifrån det. Eleverna drillas till att lära sig att ¾ = 0,75 och 0,75 = 75 %. 

4.4.2.2 Uppgift om bråk 
Den andra uppgiften lärarna fick förklara var följande: 
 

På ett bord står två fruktskålar: 

 
En randig skål med 12 äpplen. En rutig skål med 20 äpplen. 
1/3 av äpplena är gröna.  1/5 av äpplena är gröna. 
I vilken av skålarna finns det flest gröna äpplen? 

 
Figur 3. Bråkuppgift 

     (Mattestegen A vt, 1995, s.34) 
 
 
Intervjuresultaten fördelades enligt följande: 

Erfarenhet/Vardag

Konkret material

Rita

Räkna

 
Figur 4. Fördelning av lärarnas svar på bråkuppgift 
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Kategori 1: Erfarenhet/vardag 
 

”Om det bara inte går, skulle jag ta hit ett par skålar och lägga upp äpplen i. Men 
då ska det finnas mycket tid och gärna ska det inte vara så många elever med så att 
man kan hålla på att plocka.” 

 
Den lärare som hamnat i kategori ett tar helt sonika med sig korgar med äpplen som får 
illustrera exemplet. Eleverna får praktiskt undersöka och plocka med äpplena. Läraren kan ge 
en förklaring till att 1/5 inte är större än en 1/3 vilket annars är vanligt att eleverna kan tro då 
5 är större än 3. Eleverna får upptäcka att det inte automatiskt är flest gröna äpplen i korgen 
där det är flest äpplen.  
 
Kategori 2: Konkret material 
 

”Då skulle jag göra en sån där skål med äpplen och sen får de plocka rent 
praktiskt. Egentligen skulle man ju ha ett skrotupplag i ett hörn av klassrummet där 
det finns alla möjliga grejer och utifrån det improviserar man. Det är bra om 
eleverna blir vana att hitta på egna knep för att komma fram till lösningen på 
problemet. ” 
 
”Det är viktigt för eleverna att lära sig att de får improvisera och hitta på knep 
även på skrivningarna.” 
 

Den här läraren tar en papperskorg med kulor i som får symbolisera korgen med äpplen och 
hamnar därför i kategorin där konkret material används. Eleverna får arbeta laborativt och 
uppmuntras till att söka egna sätt att lösa problem. 
 
Kategori 3: Rita 
 

”Här är också jättebra att rita upp. Rita 12 äpplen, rita 20 äpplen, måla vart tredje 
grönt, måla vart femte grönt, och då ser de ju det tydligt. Så skulle jag nog göra om 
någon hade mycket svårt för det här.” 
 
”Jag skulle rita upp de 20 äpplena och helt enkelt sortera i fem högar, och sedan 
rita upp de 12 äpplena och dela upp i tre högar. Det är absolut det bästa! Sen är 
det bara att jämföra.” 
 
”Jag skulle säga åt eleven att läsa uppgiften noga och rita upp äpplena på 
kladdblocket. Det är svårt för barn att ta ut det väsentliga i uppgiften. Annars 
skulle jag själv rita upp äpplena på tavlan och förklara problemet så.” 
 
”Men det ser man ju, det är ju bara att räkna, fast så kanske man inte får göra. I så 
fall skulle jag nog rita och dela upp i högar.” 
 

Lärarna i kategori tre låter eleverna rita upp 12 respektive 20 äpplen. En lärare säger sedan att 
eleven ska måla vart tredje och vart femte äpple grönt och på så sätt se hur många gröna 
äpplen som finns i vardera korgen. De andra lärarna säger åt eleverna att dela äpplena i tre 
respektive fem högar och räkna hur många äpplen det är i varje hög.  
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Kategori 4: Räkna 
 

”Räkna först ut var för sig hur många det finns i varje, hur många äpplen är gröna 
istället för bråktalen. Då säger jag bara vad i femmans tabell går i 20 och då får 
de fyra. Vad i treans tabell blir 12?” 
 
”Nu säger vi att vi har 12 äpplen och så är vi tre som ska dela och hur många får 
vi då?” 
 
”Det har vi alldeles nyligen hållit på att räkna med och de är ju vana att ställa upp 
det på det här sättet: 1/3�12 Förkorta med tre och det blir fyra. 1/5� 20 Förkorta 
med fem och det blir fyra.” 
 
”Fråga först vad letar vi efter och vad får vi veta? Sen skulle jag råda eleven att se 
uppgiften som två separata uppgifter och att de ska räkna en i taget.” 
 

Lärarna i kategori fyra går direkt på räknesätten multiplikation och division. Några lärare 
delar tolv i tre och tjugo i fem. En lärare försöker diskutera uppgiften med eleven men tycker 
att man bör göra det så enkelt som möjligt och lära eleverna en modell. När det gäller bråk så 
har det med division att göra och eleven kan kontrollera svaret med multiplikation. 

4.4.2.3 Uppgift med decimaltecken och enhetsbyte 
Den tredje uppgiften lärarna fick förklara var den här: 
 

Petra och Tove övade höjdhopp. Petra hoppade som högst 1,15m. 
Det var 20 cm högre än vad Tove orkade med. 
Hur högt hoppade Tove uttryckt i meter (m)? 

(Mattestegen B ht, 1994, s.31) 
 
 
Intervjuresultaten fördelade sig så här: 

Erfarenhet/Vardag

Konkret material

Rita

Räkna

 
Figur 5. Fördelning av lärarnas svar på uppgift med decimaltecken och enhetsbyte 

 
Kategori 2: Konkret material 

 
”Jag brukar låta eleverna få tillverka egna meterlinjaler som de får gå ut och mäta 
med. I den här uppgiften får de ta sin meterlinjal och gå och göra ett streck 
någonstans på tavlan, så långt som det är.” 
 

Eftersom eleverna själva får tillverka en linjal och använda som hjälpmedel i undervisningen 
hamnar läraren i kategori två. Det känns mer konkret än när läraren bara visar upp en linjal. 
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Kategori 3: Rita 
 

”Jag skulle nog rita upp på en skala eller på en linje och försöka förklara linjen. 
Eftersom det är höjdhopp så kan man göra det på höjden så det blir mer konkret.” 
 
”Är det en svag elev kan man ju rita då nästan som en termometer- rita en 
höjdhoppsställning. Så kan vi ta fram meterlinjal eller måttband och visa hur 
mycket 1,15 m och 1m är så att de har bilden klar för sig innan man börjar ställa 
upp.” 
 
”Vi har i och för sig en meterlinjal i klassrummet så den som har svårt kan 
markera hur högt 1,15 m är på tavlan.” 
 
”Jag skulle nog rita. Om det är riktigt svårt skulle jag visa med måttband. Man kan 
väl klippa sönder måttbandet, det brukar dom komma ihåg när man klipper sönder 
grejer. Då klipper man av 20 cm och ser vad som blir kvar. Sådana knep kan man 
ta till.”  

 
”Ta fram penna och sudd. Rita upp Petra och Tove och skriv dit hur högt Petra 
hoppar. Om de inte kommer på att det är en del av en meter så får man ta fram 
måttbandet och visa på måttbandet eller tavellinjalen och sen ta det här igen att 
det inte är en hel meter utan 0 m och hur stor del av en meter?” 

 
Två lärare i kategori tre skulle be eleverna mäta upp hur högt 1,15 m är och markera höjden 
med ett streck på tavlan. Sen får de räkna bort 20 cm från 1,15 m. Antingen tar de bort 20 cm 
direkt eller så delar de upp det och tar först 15 cm så att de kommer ner till en meter och 
sedan 5 cm till. Tre lärare säger till eleven att rita upp höjdhoppsställningen i boken och 
markera på ett ungefär hur högt Petra hoppar. Eventuellt tar de fram linjal eller måttband och 
visar hur högt 1,15 m är. De diskuterar sedan med eleven vem av Petra och Tove som hoppar 
högst. När eleven vet att Petra är den som hoppar högst så förstår de att Tove hoppar 20 cm 
lägre. De drar bort 20 cm från 1,15 m. En lärare säger att eleven inte behöver ställa upp och 
räkna utan kan tänka att de först tar bort 15 cm och kommer ner till 1 m och tar sedan bort 5 
cm till. Om det är svårt att se kan läraren ta fram ett måttband och klippa sönder. 
 
Kategori 4: Räkna 
 

”Jag gör mycket sånt, mycket översättningar från m till dm och från dm till cm. Vi 
trälar det mycket.” 
 
”Jag har lärt eleverna att de aldrig kan räkna uppgifter med två olika enheter i 
utan att de först måste översätta till minsta enhet” 
 
”Jag frågar: Vad frågar de efter i uppgiften? Vad fick du veta? Jag råder eleverna 
till att göra om 1,15 m till 115 cm.” 

 
”Vi kräver att man i sin uppgift har ett svar till att börja med i uppgiften, för att de 
ska tänka ut, se frågan i uppgiften och då formulerar de sitt svar till att börja med: 
Tove hoppade ……m.  
Det som vi har jobbat med är att vi har gjort såna här tabeller:” 
m   dm   cm    mm 
1      1      5      
-       2     0      
0,     9     5 
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Två lärare säger att eleven först måste omvandla till samma enhet. Två lärare uppmanar 
eleverna att ta reda på vad de frågar efter i uppgiften. En lärare visar på två olika sätt att räkna 
ut uppgiften, varav det ena sättet är en vanlig algoritmuppställning. Därefter kommer han på 
att de använder sig av en tabell där uträkningen sker direkt och eleverna ska kunna se hur 
längdenheterna förhåller sig till varandra. 

4.4.2.4 Sammanfattande cirkeldiagram  
För att ge en sammanställande bild av resultatet vi fått på våra uppgifter, har vi gjort 
ytterligare ett cirkeldiagram. Tidigare har vi uppgift för uppgift placerat lärarnas svar i de 
olika kategorierna. Här har vi i stället placerat in alla trettio svaren, från de tre uppgifterna, i 
de fyra kategorierna. Det syns tydligt att den största delen av svaren tillhör kategori tre och 
fyra. Resultatet av undersökningen är således att de flesta lärarna börjar sin förklaring i 
kategori tre och fyra. 
 

Erfarenhet/Vardag

Konkret material

Rita

Räkna

 
Figur 6. Fördelning av lärarnas samtliga svar på uppgifterna 
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5 Diskussion 

5.1 Jämförelse mellan våra resultat och läst litteratur 
Det är svårt att urskilja vad matematiksvårigheter är, vilka uttryck de tar sig samt vad de beror 
på. Forskarna anser att det är svårt att ge en exakt definition på vad matematiksvårigheter är 
samt att orsaksbilden ofta är väldigt komplex. Lärarnas svar visar på att det är lätt att beskriva 
matematiksvårigheter i de uttryck svårigheterna tar sig. Begreppet matematiksvårigheter kan 
även förklaras med en möjlig orsak. I vår undersökning nämner lärarna olika orsaksteorier till 
matematiksvårigheterna. Dessa kan härledas till Engströms förklaringsmodeller; den 
medicinska/neurologiska, den psykologiska, den sociologiska och den didaktiska. 

 
Mycket av det lärarna nämner stämmer överens med forskarnas syn på vad 
matematiksvårigheter är. Den största skillnaden är att lärarna ser främst de medicinska och 
sociologiska förklaringarna medan forskningen alltmer övergår från den medicinska 
förklaringsmodellen till att ifrågasätta didaktiken. Vi anser att om man arbetar som lärare så 
måste man reflektera över sina arbetsmetoder om man upptäcker att barnen har svårigheter. 
Det ingår i lärarrollen att se svårigheterna i ett bredare perspektiv och att inte enbart skylla 
elevernas problem på andra faktorer än de didaktiska. Eftersom de flesta elever hänger med i 
undervisningen är det lätt hänt att lärare kanske inte funderar över undervisningens upplägg. 
Detta kan vara en orsak till att problemet läggs på de elever som inte hänger med.   
 
Enligt lärarna så är bråk, procent, problemtal, multiplikation, division, positionssystemet och 
enheter de områden som elever med matematiksvårigheter har svårast för. Dessa områden 
stämmer överens med svaren från pilotintervjuerna. Områdena nämns även, bland andra, 
inom forskningen som möjliga problemområden.  
 
En jämförelse mellan kursplanens mål i matematik för år 5 och år 9 och det resultat vi fått på 
vår undersökning visar att följande mål är svårast att uppnå: 

 
Mål för år 5: 
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform, 
- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division, samt kunna 

upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 
- kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor, och tider 

samt kunna använda ritningar och kartor. 
     (Skolverket, 2000, s.28) 

Mål för år 9: 
- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk och 

decimalform, 
- ha goda färdigheter i att kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal 

och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av 
skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel, 

- kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader. 

(Skolverket, 2000, s.28-29) 
 

Då lärarna själva nämner dessa moment som svåra borde det betyda att de är medvetna om att 
dessa kan vålla problem för många elever. Om de är medvetna om vad som är svårt borde de 
då inte försöka underlätta lärandet för eleverna så mycket som möjligt och arbeta mer från 
grunden med dessa områden? Lärarnas arbetssätt kan vara en anledning till att dessa moment 
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blir svåra för elever med matematiksvårigheter. Undersökningen visar att lärarna ofta startar 
sin förklaring på en nivå som inte överensstämmer med elevens. I kapitel 3.5, Möjliga 
problemområden, nämns forskares teorier om varför dessa moment kan ställa till problem för 
en del elever. Vi anser att det är viktigt att man funderar på som lärare, att konstatera vad som 
är svårt räcker inte utan man måste även förstå varför något är svårt.  

 
När vi frågade lärare hur de konkretiserar matematikundervisningen så svarade de att de ritar, 
klipper och klistrar, använder sig av bilder och arbetar mycket med pengar för att förklara för 
eleverna. Lärarnas beskrivningar av sina arbetssätt stämmer inte överens med hur de gör när 
de förklarar uppgifterna. Den sammanställande cirkeln, där resultatet av intervjuuppgifterna 
redovisas, visar att många av lärarnas förklaringar inte är särskilt konkreta utan fjorton svar av 
trettio platsar i kategori fyra.  Många lärare säger att de försöker rita mycket för att illustrera 
problemen för eleverna. Det framkommer i vår undersökning att det är på det viset. Vi har 
placerat in tio svar av trettio möjliga i kategori tre. Lärarna berättar att de försöker arbeta 
praktiskt. De klipper, klistrar och tillverkar saker. Tyvärr så visar sig inte denna laborativa 
sida då de ska förklara uppgifterna. Endast fyra svar av trettio hamnar i kategori två. Tre 
lärare berättar att de försöker utgå från elevens erfarenhet och koppla till vardagliga ting. 
Trots det är det bara två svar som hamnar i kategori ett. Om dessa lärare verkligen arbetade på 
det sättet borde vi ha nio svar i den kategorin.  

 
Det resultat vi fått när vi bad lärarna berätta hur de skulle förklara uppgifterna visar att många 
lärare börjar sin förklaring i kategori fyra, även fast det handlar om elever som har problem 
med matematiken. Kan det vara lämpligt? Efter att ha läst mycket litteratur om hur man kan 
arbeta för att underlätta för barn med matematiksvårigheter så har vi förstått hur viktigt det är 
att utgå från elevens nivå samt att göra matematiken så konkret som möjligt. Det optimala 
vore om läraren började sin förklaring i kategori ett eller två för att få barnen att förstå bättre. 
Det tar längre tid men eleven får större möjlighet att utvecklas i matematiken. Enligt Malmer 
(1999) så hoppar de flesta lärarna direkt in på hennes fjärde nivå Förstå – Formulera på 
grund av tidsbrist. Att så många av lärarnas förklaringar hamnar i kategori fyra kan kanske 
också skyllas just på tidsbrist men det är inget vi studerat djupare.  
 
Det vi har sett av lärares arbetssätt med barn med matematiksvårigheter i vår undersökning, 
kan ifrågasättas med utgångspunkt i styrdokumenten. Där står klart och tydligt att 
undervisningen ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter och att det ska finnas olika vägar 
för eleverna att nå målen. Vikten av att matematikundervisningen varieras betonas. Få av 
lärarna i vår undersökning verkar ha detta i åtanke, endast tre stycken nämner att 
undervisningen ska kopplas till elevernas erfarenheter. Både Lpo 94 och forskningen 
framhäver vikten av att diskutera matematik så att eleverna får ta del av varandras sätt att 
tänka, men detta nämns inte av de lärare vi intervjuat. 
 
Skolan ska sträva efter att utveckla elevens eget sätt att lära samt stimulera elevens intresse 
och nyfikenhet. Vi tror att dessa mål kan uppnås genom att eleven får utöva matematiken på 
olika sätt. Exempel på detta från vår undersökning är dels läraren som uppmuntrar eleven att 
hitta egna sätt att lösa problem, dels läraren som låter eleverna tillverka egna meterlinjaler 
som eleverna får mäta med. Däremot anser vi att de lärare som pratar om att ge eleverna 
modeller i matematiken inte ger den hjälp en elev med svårigheter behöver för att nå målen. 
Modeller kan förvisso vara bra men de förutsätter att eleven har en bra grundförståelse för 
begreppet innan. Malmer (1999) menar att när ett nytt begrepp introduceras i 
matematikundervisningen måste läraren hjälpa eleven att skapa en egen bild eller uppfattning 
om begreppet. Något som de senare kan tänka tillbaka på och referera till. Ett exempel från 
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vår undersökning, där det inte fungerar som ovan, är enhetsbytena som drillas i år 5 och 6. 
Eleverna får lära sig utantill att det går hundra centimeter på en meter och så vidare. Detta 
leder till att många elever inte får någon uppfattning om hur lång en centimeter eller en meter 
är, och de kan inte koppla begreppen till verkligheten. Utan referensram klarar inte eleverna 
av att uppskatta exempelvis sträckor. Ett exempel på detta från verkligheten är en elev i år 5 
som faktiskt trodde att det var en kilometer till skolmatsalen från klassrummet. Klewborn 
(Sahlin, 1997) skriver att för att få en helhetssyn på matematiken krävs begreppsbildning och 
logiskt tänkande. Ett exempel, från vår undersökning, där eleverna inte får denna helhetssyn 
gäller elevernas uppfattning om procent. I år 6 får de lära sig procentsatserna utantill, att 25 % 
= ¼ och så vidare. Eleverna förstår inte innebörden i själva begreppet procent men tror ändå 
att de kan procent. Detta leder senare till problem i år 7 – 9 när arbetet med procent blir mer 
avancerat.  
 
Ett sätt att konkretisera undervisningen, och därmed hjälpa eleven att utveckla sin förståelse 
för matematiska begrepp, kan vara att använda laborativt material. Vår uppfattning är att 
laborativt material används i större utsträckning i de lägre åldrarna.  Högre upp i åldrarna kan 
det uppfattas som barnsligt eller pinsamt, vilket också har framkommit i vår undersökning. 
Om eleverna från början är vana att arbeta mycket med konkret material, vad är det då som 
gör det barnsligt helt plötsligt? Om materialet förknippas med nybörjarundervisning eller att 
det är något enbart för de svaga eleverna kanske det inte blir så populärt att använda 
materialet. Läraren måste därför vara tydlig med att man lär på olika sätt och därför också 
använder olika hjälpmedel för bästa möjliga förståelse. Detta kan kanske leda till att det 
konkreta materialets barnsliga stämpel suddas ut. I forskningen framkommer att man i skolan 
ibland använder sig av konkret material som är speciellt framtaget för skolans ändamål. Detta 
material saknar anknytning till elevens vardag och kanske inte leder till en bättre förståelse 
hos eleven. Ett exempel på sådant material som vissa lärare i undersökningen använder sig av 
är flanellografcirklarna. Hur ofta ser man egentligen uppdelade cirklar?  

 
Ahlberg (1994) varnar för att låta läromedlet styra alltför mycket av undervisningens innehåll. 
Det är läraren som bestämmer vad som får ta tid och hur matematikundervisningen läggs upp. 
Vi anser att det är bra att ha en matematikbok att utgå ifrån, för att få med de delar som krävs 
för att uppnå kursplanens mål. Däremot bör den inte följas slaviskt utan eleverna måste få 
möta matematik i andra situationer. Ljungblad (2001) menar att matematikundervisningen kan 
framställas på olika sätt bland annat med hjälp av enkla verkstäder, pjäser, sånger, sketcher 
och historier. I vår undersökning är det två lärare som nämner något liknande. En lärare skulle 
vilja ha någon form av ”skrotupplag” där eleverna kan lösa matematiska problem praktiskt. 
En annan lärare säger att de ibland kör sin lilla affär i klassrummet. Deras tankar visar på att 
de är inne på metoder som kan liknas vid de enkla verkstäderna, vilket vi ser som positivt. 
Vad vi däremot ifrågasätter är Ljungblads idéer om sketcher och pjäser i 
matematikundervisningen. Vi har inte sett några exempel som visar att lärarna använder sig 
av dessa, varken under praktiken eller i vår undersökning. Vi kan tänka oss att de fungerar i 
de allra lägsta åldrarna men hur kan man arbeta på detta sätt med de äldre barnen?   

5.2 Kommentarer till undersökningens upplägg 
Bredden på vår undersökning är begränsad eftersom antalet lärare vi intervjuat endast är tio 
stycken. Dessa arbetar i samma stad. Vissa arbetar till och med på samma skola och följer 
samma lärobok vilket kan leda till att de har liknande arbetssätt. Vi har intervjuat både 
kvinnliga och manliga lärare med olika utbildning och varierande erfarenhet inom läraryrket. 
Lantz (1993) skriver att en likartad ställd fråga får olika innebörd för olika människor och 
besvaras utifrån deras sinsemellan olika förståelse av frågans innebörd. Detta har vi ofta 
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märkt under intervjuernas genomförande och när det behövts har vi förklarat och formulerat 
om frågorna efter bästa förmåga för att underlätta för respondenten. Om vi bara hade 
intervjuat lärare med matematikutbildning kanske svaren blivit annorlunda. Som det nu blev 
fick vi inte så många bra tips på konkreta arbetssätt som vi hade förväntat oss, men vissa idéer 
kan vi nog ha användning av.  

 
Anledningarna till att resultatet blev som det blev kan vara många. En orsak är att de flesta 
lärare vi intervjuade var oroliga för att det skulle ta för lång tid och verkade lite stressade av 
situationen, trots att vi berättat innan hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk. Detta ledde till 
att vi också kände oss lite stressade och därför inte följde upp frågorna ordentligt. Svaren 
kunde eventuellt ha blivit mer uttömmande och visat bättre exempel på lärarnas arbetssätt. Vi 
tycker att intervjufrågorna fungerade bra vid intervjuerna men följdfrågorna kunde ha varit 
bättre.  

 
Uppgifterna är olika utformade. Enhetsuppgiften saknar bilder och består bara av text medan 
procentuppgiften består av bara bilder och bråkuppgiften har både bilder och text. Att så 
många lärare hamnar i kategorin räkna på procentuppgiften kan bero på att den enbart har 
bilder och det är lätt att bara be eleven räkna de olika delarna. I enhetsuppgiften däremot, som 
bara består av text, är det lättare för läraren att uppmana eleven att rita upp en bild av Tove 
och Petra som hoppar. Här hamnar fem stycken lärare i kategori rita samtidigt som fyra 
stycken hamnar i kategori räkna vilket vi inte kan se någon enkel förklaring till. Anser de 
lärarna att uppgiften inte är tillräckligt svår för att en illustration av problemet ska vara 
nödvändig? I bråkuppgiften är det fyra lärare som hamnar i kategori rita och lika många i 
kategori räkna. De som hamnar i kategori tre fokuserar på bilderna och utgår från dem medan 
de som hamnar i kategori fyra verkar hoppa över bilderna och bara se siffrorna.  
 
Det är intressant att det är så få som hamnar i kategori erfarenhet/vardag och konkret material. 
Lärarna säger själva att de arbetar med konkret material men berättar inte hur och det var 
därför vi la in uppgifterna i intervjuerna. När de sedan ska förklara uppgifterna så tar de 
nästan aldrig hjälp av konkret material, vad beror det på? Det kan finnas många tänkbara 
orsaker till att resultaten blev som de blev. Att lärarna hade möjlighet att förbereda sig på 
frågan om hur de konkretiserar matematikundervisningen kan ha lett till att svaren delvis är 
förskönade och kanske inte stämmer med verkligheten. Att först se oss som intervjuare och 
sedan växla och låtsas att vi är elever som inte förstår uppgifterna kan förvirra och på så vis 
kan även detta ha påverkat resultatet. Hade det istället varit en verklig situation med en 
verklig elev som hade problem med ett tal kanske läraren hade förhållit sig annorlunda och 
svarat på ett annat sätt. Under en matematiklektion är läraren mer inne i lärarrollen och det 
matematiska tänkandet och det är nära till allt material. Samtidigt visar resultatet den första 
förklaringen av uppgifterna lärarna kommer på, och denna förklaringsmodell kan nog många 
gånger vara den de använder sig av.  
 
Många av lärarna påpekade att det är skillnad på elev och elev. Hur de skulle förklara 
uppgiften varierade beroende på vilken elev det var som hade problem. Många påpekade 
också att det berodde på vad eleven kan från början och hur mycket läraren gått igenom. Här 
fick vi gå in och säga att eleven förstår ingenting av uppgiften och hur gör du som lärare då. 

5.3 Slutord 
Vi har i vår studie sett att orsakerna till en elevs matematiksvårigheter kan vara av olika slag 
och det är svårt att urskilja en specifik orsak. Ofta blandas begrepp som orsak och symtom 
ihop när det handlar om matematiksvårigheter. De områden som lärarna främst anser att 
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elever med matematiksvårigheter har problem med är positionssystemet, bråk, procent, 
enheter, multiplikation och division. Lärare förklarar på olika sätt för barn med 
matematiksvårigheter. Många lärare börjar i kategori fyra då de förklarar en uppgift. Är detta 
lämpligt med tanke på vad forskningen kommit fram till samt styrdokumentens riktlinjer om 
att undervisningen ska utgå från elevens erfarenheter och vardag? 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
�� Lotsning eller diskussion? Hur förklarar lärarna matematiken för eleverna? 
�� Låt gymnasielärare eller lärarstuderande förklara samma uppgifter som vi använt oss 

av och jämför resultaten 
�� Uppmuntrar matematikläromedlen ett laborativt och verklighetsanknutet arbetssätt? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Har du någon utbildning eller fortbildning när det gäller matematiksvårigheter? 
 
Vilken klass har du nu och hur många elever går i den? 
 
Hur många barn i klassen har svårigheter med matematik? 
 
Vad är matematiksvårigheter för dig? 
 
Hur upptäcker man att ett barn har matematiksvårigheter? 
 
Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast att elever med matematiksvårigheter 
har problem med? 
 
På vilket sätt arbetar du för att konkretisera och därmed underlätta barnens förståelse? 

 
Är det några speciella åtgärder du vidtar med dessa barn? 
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Bilaga 2 Lärarnas förberedelsefrågor 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande som ska skriva ett examensarbete om matematiksvårigheter. I vår 
intervju har vi valt att inrikta oss på lärarens arbete med barn med matematiksvårigheter. 
Utifrån kursplanens uppnåendemål för matematik i år 5 vill vi undersöka vilka områden och 
begrepp som barn med matematiksvårigheter har mest problem med. 

 
�� Vad innebär matematiksvårigheter för dig?  

 
�� Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast att elever med 

matematiksvårigheter har problem med? 
 

�� På vilket sätt arbetar du för att konkretisera dessa områden/begrepp och därmed 
underlätta barnens förståelse? 
Tänk på: material 

  metoder / arbetsformer 
  introduktion av områden / begrepp 
 
Vi har även med oss tre matematikuppgifter som vi kommer be dig förklara. 
Om du inte misstycker vill vi gärna använda bandspelare under intervjun. 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Adolfsson och Anna-Carin Hesslid 
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Bilaga 3 Intervjuuppgifter 
 
 

Hur många procent av cirklarna är gröna? 

 
 
 
 
 
 
 
 

På ett bord står två fruktskålar: 

 
En randig skål med 12 äpplen. En rutig skål med 20 äpplen. 
1/3 av äpplena är gröna.  1/5 av äpplena är gröna. 
I vilken av skålarna finns det flest gröna äpplen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petra och Tove övade höjdhopp. Petra hoppade som högst 1,15m. 
Det var 20 cm högre än vad Tove orkade med. 
Hur högt hoppade Tove uttryckt i meter (m)? 

 


