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SAMMANFATTNING 
 
Detta arbete handlar om matematiksvårigheter. Att jag valde att skriva om 
matematiksvårigheter beror på att matematik är ett av mina huvudämnen och att jag 
under min utbildning inte har fått tillräckliga kunskaper om dem som har 
matematiksvårigheter.  
 
Jag ville att mina studier skulle leda till att jag blir bättre på att bemöta elever som har 
svårt med matematik och därför valde jag att utgå från följande frågeställningar: Vad 
kan det finnas för orsaker till att elever har matematiksvårigheter? Vilka svårigheter 
har eleverna och hur kan man arbeta för att hjälpa eleverna?  
 
Genom att läsa en mängd litteratur och intervjua lärare har jag försökt få svar på mina 
frågor. Intervjuerna gjordes med sju lärare som jobbar som speciallärare. Jag valde att 
banda intervjuerna, transkribera dem och sedan genom text och citat återge vad 
lärarna sa.   
 
Under arbetets gång har jag fått reda på en mängd olika faktorer som kan orsaka 
matematiksvårigheter. Många av dessa kan härledas till elevens omgivning och det 
verkar handla om att det inte enbart är en aspekt som gör att en elev får 
matematiksvårigheter.     
    
Svårigheter som litteratur och lärare beskriver handlar bl.a. om att eleverna har svårt 
med sin taluppfattning, svårt att lära sig tabeller, svårigheter att kunna bedöma 
rimlighet, svårt med positionssystemet. Svårigheter som har att göra med det 
språkliga har också framkommit. Det kan exempelvis handla om att elever pga. läs- 
och skrivsvårigheter inte klarar av lästal.  Det gäller att inte fokusera för mycket på 
vilka svårigheter eleven har utan istället försöka förstå hur eleven tänker och utifrån 
det försöka hjälpa eleven.  
 
Vad det gäller åtgärder har jag fått massor med exempel på hur man kan arbeta. Det 
finns inte en viss metod man kan använda utan det är bra att ha en bank av tips på hur 
man kan arbeta. Det centrala är att man utgår från den enskilda eleven och försöker 
finna lämpliga åtgärder. Det är också viktigt att man försöker få eleven delaktig i sitt 
eget lärande.  
 
Under skrivandets gång känns det som om jag har fått mycket ny kunskap vilket 
förhoppningsvis gjort mig bättre rustad för att möta elever som har svårare för 
matematik än andra.   
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1   BAKGRUND 
Jag som har skrivit detta examensarbete går den sista terminen på 
grundskollärarutbildningen vid Linköpings universitet.  
 
I våras läste jag en temakurs som hette läs- och skrivsvårigheter. Jag tyckte det var bra 
att få fördjupa mina kunskaper om olika svårigheter personer med läs- och 
skrivsvårigheter kan ha och få kunskap om hur man kan bemöta elever med sådana 
svårigheter. Det känns som om kursen gjorde mig bättre rustad för att möta elever 
med läs- och skrivsvårigheter.  
Eftersom jag har gått ma/no- inriktiningen och har matematik som ett av mina 
huvudämnen kände jag att det även kan vara bra att få mer kunskap om vad eleverna 
kan ha för svårigheter inom matematiken. I min utbildning har jag knappt fått någon 
undervisning om matematiksvårigheter och ser därför en chans att genom mitt 
examensarbete få fördjupa mina kunskaper inom detta område.  
 

2   SYFTE 
Genom arbetet med mitt examensarbete vill jag öka min kunskap om vad 
matematiksvårigheter är för att kunna bemöta elever med matematiksvårigheter på ett 
bra sätt. Jag vill inrikta mig på tre huvudområden; vad det kan vara som gör att 
eleverna får matematiksvårigheter, vad det är eleverna har svårt med och hur man kan 
arbeta för att hjälpa eleverna. Dessa tre områden ligger väldigt nära varandra. Jag tror 
att om man vet vad det kan finnas för orsaker till att elever får matematiksvårigheter 
då kan man som lärare försöka minimera dessa faktorer. Vet man vad det är för 
svårigheter som elever med matematiksvårigheter har kan det vara lättare att upptäcka 
dessa elever och slutligen om man har exempel på hur man kan arbeta med elever 
som har matematiksvårigheter kan det vara lättare att hitta ett bra sätt att hjälpa 
eleverna. 
Min förhoppning är att detta examensarbete ska hjälpa mig i min kommande 
lärargärning att bemöta elever som har svårt med matematik på ett bra sätt 
Detta ger mig följande problemformulering:  
 

3   PROBLEMFORMULERING 
• Vad kan det finnas för orsaker till att elever har matematiksvårigheter enligt 

den litteratur jag har läst och enligt de lärare jag har intervjuat?  
 

• Vad för svårigheter kan man finna hos elever som har matematiksvårigheter 
enligt den litteratur som jag läst och enligt de lärare som jag har intervjuat?  

 
• Hur kan man arbeta med elever som har matematiksvårigheter enligt den 

litteratur jag har läst och enligt de lärare som jag har intervjuat?   
 

 
 



4   LITTERATURGENOMGÅNG 

4.1  Vad menas med matematiksvårigheter? 
När en elev inte når de uppsatta målen talar man om att eleven har 
matematiksvårigheter, kunskaperna är alltså låga i förhållande till vad man anser att 
eleven ska kunna vid en viss tidpunkt.1  
 
Matematiksvårigheter är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Magne nämner 50 
olika ord som används för att beskriva olika matematiksvårigheter.2 
Många författare gör till att börja med en uppdelning i allmänna och specifika 
matematiksvårigheter. Vid allmänna har eleven svårigheter i alla skolämnen. 
Specifika har däremot en elev om eleven bara har svårt med matematikämnet eller 
vissa delar inom matematikämnet innebär svårigheter.3   
 
Ahlberg skriver i sin bok att det inte är meningsfullt att försöka skilja dessa 
svårigheter åt. Hon menar att det då kan finns risk för att man urskiljer alltför många 
elever med specifika svårigheter. Det viktiga är att elever som har svårt för matematik 
får den hjälp de behöver oavsett om man säger att de har specifika eller allmänna 
svårigheter.4 
 
Magne talar om att eleverna har särskilda utbildningsbehov i matematik när det 
handlar om elever som av olika orsaker har misslyckats med matematiken i skolan, 
oavsett om det är allmänna eller specifika svårigheter det rör sig om. 5  
 

4.2 Matematikinlärningsteorier 
4.2.1 Vygotskys teorier  
Enligt Vygotsky utvecklas språket och tanken i sociala sammanhang. Genom språket 
lär man sig att organisera sin kunskap. Att samtala med andra om hur man tänker 
leder till att man även själv blir medveten om vad man egentligen vet. Förståelse av 
matematiska begrepp utvecklas i ett språkligt samspel med omvärlden. Konkreta 
handlingar tillsammans med problemlösning är viktiga faktorer för att man ska kunna 
utveckla det abstrakta tänkandet. Vygotsky talade om att en individs utveckling 
sträcker sig från det sociala till det individuella. Han ser två nivåer i ett barns 
utveckling. Dels vad barnet klarar av med hjälp och stöd från andra och dels vad 
barnet klarar av själv. I skolundervisningen är det därför viktigt att läraren tar tillvara 
på denna utvecklingspotential genom att uppmuntra och stimulera eleven på dess väg 
från förståelse med hjälp av andra till en egen förståelse.6 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Malmer (1999), Magne (1998) 
2 Magne (1998) 
3 Adler (2001) Malmer (1999) 
4 Ahlberg (2001) 
5 Magne (1998) 
6 Arfwedson (1992) 



4.2.2 Piagets teorier  
Enligt Piaget tolkas alla nya intryck vi ställs inför med hjälp av våra gamla kunskaper 
och erfarenheter. Man använder sin gamla kunskap för att förstå det nya. När den inte 
räcker som en tillfredställande förklaring kommer den att rättas till och förändras. 
Gamla uppfattningar kommer att omprövas så att den nya erfarenheten kommer att 
kunna tas in, ny kunskap skapas alltså genom en yttre påverkan. Inlärningsprocessen 
startar med att barnet inte längre är tillfreds med en viss förklaring eftersom det har 
uppstått en obalans mellan barnets tolkningar och den förståelse barnet har.  
Barnet konstruerar sin egen kunskap. De söker aktivt den kunskap de är i behov av 
och kan ta till sig. Läraren kan inte lära eleven något men däremot handleda eleven till 
ett eget lärande. 

Vidare menar Piaget att ett barns tänkande genomgår olika stadier innan det når 
det rationella och logiska tänkandet, inget stadium kan hoppas över eftersom det 
förbereder för nästa. Det är därför slöseri med tid att försöka lära ett barn något det 
inte är moget för.  
Det är inte förrän i 7-11 års ålder som barnets tänkande och möjligheten att tänka 
logiskt utvecklas. Utvecklingen är viktig för att man ska kunna förstå talbegrepp och 
göra räkneoperationer. Barnets tänkande är dock fortfarande knutet till yttre konkreta 
exempel och det är därför viktigt att eleven får sådana erfarenheter att bygga på. Att 
låta barnet få arbeta med laborativa hjälpmedel är därför ett viktigt inslag i 
undervisningen. Först efter denna period kan barnet nå ett abstrakt tänkande och tänka 
fritt utan konkret underlag. 7  
 
Piaget betonar att det är särskilt viktigt för barn med matematiksvårigheter att de får 
lära med sina händer. De behöver få använda olika konkreta undervisningssätt för då 
aktiveras eleven och förmågan till att tänka logiskt tränas. Man ska vara medveten om 
att det är svårt för ett barn att gå från ett konkret till ett abstrakt tänkande.8  
 
4.2.3 Konstruktivismen  
Konstruktivismen grundar sig på en uppfattning om att kunskap är något som den 
lärande aktivt skapar själv. Man tar inte bara passivt emot kunskap från någon annan. 
Genom egna erfarenheter försöker man organisera Världen och därmed skapa 
kunskap. Konstruktivismens utgångspunkt tas i Piagets teori om kunskap och 
lärande.9 
 
En matematikundervisning som bygger på ett konstruktivistiskt synsätt bör sträva 
efter att eleven ska förstå vad det är han ska lära sig. Elevens tänkande, inte dennes 
agerande, ska vara det centrala i undervisningen, så om eleven löser en uppgift på ett 
sätt som läraren inte riktigt förstår måste läraren försöka tränga in i hur eleven tänker. 
Läraren ska inte förmedla kunskap genom att prata med eleven utan samtal mellan 
elev och lärare ska snarare vara en process som kan leda till att elever tillgodogör sig 
ny kunskap. Eleven är alltså i högsta grad delaktig i det egna lärandet.10 
 
 
 

                                                 
7 Arfwedson (1992) 
8 Magne (1973) 
9 Pedagogisk Uppslagsbok (1996) 
10 Ahlberg (1995) 



4.3 Orsaker till matematiksvårigheter 
Taluppfattningen har en viktig betydelse för elevernas förståelse av matematik. 
Många studier visar just på att det är brister i taluppfattningen som är en 
grundläggande orsak till att många har svårigheter inom olika delar av matematiken. 
Med god taluppfattning menar man en god uppfattning och bild av talen, deras storlek 
och inbördes relationer.11  
 
Kronqvists erfarenhet när han arbetat med barn som har matematiksvårigheter är att 
de ofta inte har en aning om vad det är de håller på med. Han tror att detta kan bero på 
att de inte ser någon koppling till sin egen verklighet. De kan inte se något innehåll i 
uppgifterna vilket leder till att siffror och andra symboler endast uppfattas som 
obegripliga krumelurer.12  
 
Ahlberg instämmer i detta och menar att det är stor skillnad på hur eleverna löser 
matematiska problem i vardagslivet mot hur de gör i skolan och om första möte med 
skolmatematiken blir för plötsligt kan det leda till att de får svårigheter.13 
 
Språket nämns av många när de talar om orsaker till matematiksvårigheter.  
Det matematiska språket kan vara en fälla för eleverna i deras matematikinlärning. 
Magne ger några exempel på hur matematikord kan missuppfattas: Elever anser att 
bråk är när man busar och tyngd det är en sak som är tung. Enligt Magne är det 
självklart att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårigheter att läsa 
textuppgifterna i matematiken men han anser inte att en svag läsförmåga orsakar 
matematiksvårigheter.14 
 
Ahlberg frågar sig om det inte är så att många elever misslyckas med matematiken 
pga. en dålig språklig förmåga.15 
 
Malmer tycker att det har skrivits mycket lite om sambandet mellan 
matematiksvårigheter och dyslexi. Hennes erfarenhet är att elever som har dyslexi 
ofta även får problem med matematiken och tar upp dyslexi som en faktor som kan 
orsaka matematiksvårigheter. Hon hänvisar till undersökningar som visat att 
majoriteten av eleverna med dyslexi även hade problem med matematiken.  
Malmer tycker egentligen inte att detta är något konstigt med tanke på att språket 
och därmed symboler spelar en så avgörande roll i matematiken. 16 
 
Koncentrations- och perceptionsstörningar kan vara orsaker till att elever får 
matematiksvårigheter. Perception är den process genom vilken vi uppfattar och 
upplever vår omgivning samt olika händelser i denna. Koncentration är då man riktar 
sin uppmärksamhet, under en längre eller kortare tid på exempelvis en viss uppgift. 17  
 
 

                                                 
11 Ahlberg (2001), Magne (1998), Malmer (1999), Unenge m.fl. (1994) 
12 Kronqvist m.fl. (1999) 
13 Ahlberg (2001) 
14 Magne (1998) 
15 Ahlberg (2001) 
16 Malmer (1999) 
17 Magne (1998), Malmer (1999) 



Även om det inte gjorts mycket forskning inom området så hävdar många att brister i 
skolans undervisning och organisation kan vara en bidragande orsak till att elever får 
matematiksvårigheter. Olämplig pedagogik, lärare med dåliga matematikkunskaper 
och räkneböcker som inte svarar upp mot den verklighet eleverna befinner sig är 
exempel som tas upp.18  
 
Styrningen av en skola är en annan sådan faktor som kan bidra till att elever får 
svårigheter, det kan handla om att det är för många elever i klassrummet, att 
resurserna tilldelas på ett ogynnsamt sätt eller att lärarna inte får tillräckligt med 
kompetensutveckling för att kunna ge elever med svårigheter det stöd de behöver. 
Det kan även vara så att eleven inte känner sig delaktig i det egna lärandet. De vet inte 
vad de ska lära sig och varför, detta kan enligt Ahlberg bidra till att de får 
svårigheter.19  
 
Grundproblemet i skolan anser Klewborg är en bristande helhetssyn. Lärare i de lägre 
åren har inte överblick över vad det är eleverna kommer att lära sig längre fram under 
sin skolgång och lärarna i de högre åren vet inte hur eleverna lärt sig grunderna.20  
 
Bristande abstraktionsförmåga hos eleverna är ofta en anledning till att elever får 
matematiksvårigheter. Det kan vara så att undervisningen läggs på en för hög 
abstraktionsnivå. Det är viktigt att läraren kontrollerar att eleverna verkligen förstår 
vad det är de håller på med. I början klarar sig eleverna utan förståelse men när 
matematiken blir mer komplex måste eleverna ha förståelsen för att kunna hänga med.  
Enligt Magne hänger misslyckanden i matematik samman med hinder i att tänka, 
abstrahera och dra slutsatser i 95 % av fallen med elever som har 
matematiksvårigheter.21  
 
Malmer anser att tiden är en faktor som kan bidra till att så många elever väldigt tidigt 
får problem med matematiken. Eleverna får inte tillräckligt med tid och stöd för att 
befästa de grundläggande begreppen inom matematiken.  
Ljungblad tror att detta beror på att lärarna är rädda för att inte hinna med alla sidor i 
matematikboken och därmed känner att de inte har tid att låta eleverna få den tid de 
behöver för att hinna laborera och då får eleverna mindre möjlighet att förstå det de 
sysslar med.22 
 
En del elever har svårigheter som kan härledas ur känslomässiga blockeringar. 
Matematik är ett högstatusämne i skolan och det är därför viktigt att lyckas med detta 
ämne. Många elever som har matematiksvårigheter har fått ett dåligt självförtroende 
Eleven har från början gjort små misstag, vilket kan bero på att uppgifterna var för 
svåra, misstagen leder till att eleven blir rädd för matematiken som i sin tur leder till 
nya misslyckanden osv. En ond cirkel har startats hos eleven och om den inte bryts 
kan den leda till att eleven får matematiksvårigheter.23  
 

                                                 
18 Magne (1998), Malmer (1999) 
19 Ahlberg (2001) 
20 Sahlin (1997) 
21 Magne (1998), Malmer (1999) 
22 Ljungblad (1999), Malmer (1999) 
23 Ahlberg (2001), Magne (1998), Malmer (1999) 



Magne och Ahlberg talar om miljöns betydelse och menar att om en elev kommer från 
en social bakgrund som till stor del skiljer sig från skolmiljön kan det leda till 
känslomässiga motgångar vilket i sin tur kan leda till misslyckanden med 
matematikinlärningen. Det verkar som att en låg socioekonomisk status kan orsaka en 
nedsatt matematisk prestation. Det finns dock inte bara en enda orsak till att elever får 
matematiksvårigheter utan samspelet mellan många olika faktorer är det som kan 
orsaka svårigheterna.24  
 

4.4  Kännetecken för elever med matematiksvårigheter 
Enligt Ahlberg kännetecknas elever med matematiksvårigheter ofta av att de endast 
har tillgång till ett fåtal strategier vilket innebär att de har svårt att se hur man ska 
angripa ett problem. Dessa elever tror att man kan lösa alla uppgifter genom att välja 
ett eller flera räknesätt vilka bestäms av vissa ord i texten. Om de ser ordet 
tillsammans i en uppgift förutsätter de att räknesättet som ska användas är addition.    
Att ordentligt försöka sätta sig in i problemet lägger de inte ner så mycket tid på.  
 Vidare menar hon att både elever och vuxna med matematiksvårigheter har svårt 
att uppfatta talkombinationer och att omstrukturera tal på ett effektivt sätt. När de ska 
göra en uträkning omstrukturerar de inte tal utan använder sig av andra mer 
tidsödande strategier som att räkna uppåt eller nedåt på fingrarna. Att räkna på 
fingrarna är därför typiskt för äldre elever som har matematiksvårigheter.25 
   
 
Elever som är svaga i matematik har ofta svårt för att hantera den information de får i 
ett problem och de har svårt för att kunna översätta innehållet i problemet till det 
matematiska symbolspråket. Deras lösningsstrategi går ut på att så fort som möjligt 
försöka finna en lösningsmodell som de tror kan passa. Hittar de ingen med en gång 
ger de ofta upp eftersom de inte litar på sin egen förmåga att komma på en lösning.  
 

Till skillnad från elever med en god matematisk förmåga minns inte eleverna med 
svag matematisk förmåga helheter så som formler, generaliseringar, strukturer och 
algebraiska uttryck. Eleverna har även problem med att byta strategi om den visar sig 
felaktig och svårt att göra rimlighetsbedömningar.26  
 
Svårigheten i att göra rimlighetsbedömningar visar sig även i att eleverna har svårt att 
uppskatta tid. De vet inte hur mycket de hinner göra på en timme. Detta medför att de 
har svårt att klara av fria arbetssätt. Som lärare måste man ta hänsyn till detta och ge 
dessa elever mer styrning. Genom att ge eleven lite mer stöd och struktur vid de friare 
arbetssätten kan även en elev med matematiksvårigheter klara av att arbeta på detta 
sätt.27 
 
Eleverna har ofta svårt med betydelsen av symboler. De vet till exempel inte att 
likhetstecknet innebär att det ska vara lika på både sidor. Andra matematiska 
symboler är också svåra för eleverna.  
 

                                                 
24 Ahlberg (2001), Magne (1998) 
25 Ahlberg (2001) 
26 Magne (1998), Malmer (1999) 
27 Ljungblad (1999) 



Taluppfattningen är bristfällig hos elever med matematiksvårigheter. Malmer har mött 
många, både vuxna och barn, med matematiksvårigheter och de har också ofta stora 
brister med sin taluppfattning, många känner sig osäkra inom de allra första tiotalen. 
De har t.ex. inte automatiserat additions- och subtraktionstabellerna inom talområdet 
1-10.28 
 
Eleverna har svårt för ord som förekommer inom matematiken. Många gånger handlar 
det om att kunna göra jämförelser i fråga om antal, storlek, längd, pris etc. De vet inte 
vad som menas med orden och då blir det givetvis svårt att göra några beräkningar.29 
 
Att lätt bli distraherad bidrar till att det matematiska tänkandet försämras och så 
många som varannan elev med särskilda matematikbehov har tecken som tyder på att 
de lätt blir distraherade. Det kan vara att de är rastlösa, instabila, blir lätt uttröttade 
och att de jämt får tillsägelser. 30 
  

4.5 Hur kan man hjälpa elever som har matematiksvårigheter? 
I läroplanen (LPO 94) kan man läsa om skolans skyldigheter vad det gäller elever som 
har svårigheter av olika slag och dit räknas elever som har matematiksvårigheter.  
Om man läser om skolans värdegrund och uppdrag kan man finna följande:  
 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”  (Lpo 94 s. 20) 

 
  
4.5.1 Att sätta den enskilda individen i centrum 
Till att börja med är tidig hjälp något man i möjligaste mån bör eftersträva eftersom 
det är viktigt att försöka undvika ett misslyckande hos eleven. 31  
 
När man insett att en elev är i behov av särskilt stöd i matematik behöver man 
kartlägga vad eleven kan och vilka förutsättningar eleven har och sedan utifrån detta 
lägga upp undervisningen. Om man ska kunna bygga upp elevens självförtroende och 
inre motivation har läraren en viktig uppgift i att uppmuntra varje enskild elev och att 
försöka hitta arbetsuppgifter som ligger på en lämplig nivå. Uppgifterna ska vara 
utmanande för eleven samtidigt som eleven ska klara av att lösa dem. För att man ska 
kunna lära sig något krävs det att man vill lära sig. Om läraren visar att den räknar 
med eleven och utgår från elevens starka sidor kan man hjälpa eleven till att vilja lära 
sig. Det är inte bara läraren utan det är i allra högsta grad viktigt att även eleven själv 
blir medveten om sina svagheter och styrkor.  

Läraren måste ha goda kunskaper om hur barn lär sig och kunna försöka sätta sig 
in i hur varje enskild elev fungerar och därmed anpassa sin undervisning efter denne. 
Eleverna har olika sätt att lära sig på vilket innebär att läraren måste ha olika sätt att 
lära ut på. Det finns inte en rätt metod att jobba efter utan det handlar snarare om att 
läraren har en mängd olika arbetssätt som kan varieras beroende på just den elev som 
är i behov av hjälp.32   
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Man ska inte stressa fram utan låta eleverna arbeta med ett nytt moment under en lång 
tid för att de verkligen ska få en förståelse för vad det är de gör. Det är även viktigt att 
man repeterar mycket. Som lärare ska man inte känna sig stressad över att eleven inte 
har hunnit så långt som man tänkt sig i boken utan det viktiga är att eleven får arbeta 
med de grundläggande momenten i sin egen takt.33 
 
För elever som är i behov av särskilt stöd för att uppnå målen ska ett åtgärdsprogram 
upprättas som ska vila på kunskap om eleven och dennes skolsituation. 
Åtgärdsprogrammet ska utarbetas i diskussion med lärare, föräldrar och eleven. 
Åtgärderna ska inte bara handla om eleven och hans svårigheter utan det är även 
viktigt att se vad i skolan och dess verksamhet som kan förändra för att elevens 
situation ska förbättras. Ahlberg anser nämligen att svårigheter i skolan inte är någon 
egenskap hos en elev utan att en svårighet uppkommer i mötet mellan elev och skola. 
Hela skolans verksamhet bidrar till en elevs svårighet. Om man ska försöka ta hänsyn 
till olika aspekter som har betydelse för elevens inlärning och göra eleven delaktig i 
sitt eget lärande kan man minimera svårigheterna. Eleverna måste nämligen få möta 
en matematikundervisning som har sin utgångspunkt i elevernas egen 
föreställningsvärld, då kan eleverna känna sig delaktiga och de kan med större 
sannolikhet använda den nya kunskapen i andra situationer. All personal på skolan 
måste samarbeta för att man ska uppnå en god effekt.34  
 
Magne och Malmer tycker också att det är viktigt med samarbete och anser att alla 
vuxna i elevens närhet dvs. pedagoger, föräldrar och andra vuxna måste arbeta 
tillsammans för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt.35  
 
Övandet bör i första hand ske enskilt, gärna övning av de specifika svårigheterna 
någon gång varje dag. Lagom träningstid är 20-30 min per dag.  
Kvaliteten av hjälpen har betydelse, det kan vara bättre att eleven får 30 minuter 
individuell hjälp i veckan än fyra timmars daglig träning i en liten grupp där eleverna 
har helt skilda svårigheter.36 
 
Ahlberg varnar för tanken att en liten grupp löser alla problem för en elev med 
svårigheter. Visst, läraren får mer tid med eleven men det är inte säkert att man kan 
skapa en lugn och utvecklande miljö i en grupp där alla har problem. Hon tror inte 
heller på att eleven alltid behöver träna och träna på ett visst moment utan hon anser 
att det är bättre att låta eleven få ta del av en mångfald av strategier.37  
 
Elever med matematiksvårigheter har i många fall stora brister i sin taluppfattning och 
därför är det viktigt att hjälpa eleverna att nå säkerhet vad det gäller grundläggande 
talbegrepp.38 
Ahlberg tycker att många lärare har den uppfattningen att en elev måste vara helt 
säker på talområdet mellan 1-10 och detta håller hon inte med om. Hon menar att 
eleverna redan har mött stora tal i sitt vardagsliv och därför bör få använda sig av 
dessa kunskaper. Får de det tror hon att man kan ge dem större utmaningar och 
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därmed väcka deras intresse. Det är dock viktigt att man fortsätter att träna eleverna 
tills de har fått god förståelse för tal mellan 1-10.39 
 
4.5.2 Att konkretisera  
Många elever tycker att matematiken är alldeles för abstrakt och en viktig uppgift som 
läraren har är att försöka få ner den på en nivå så att den blir begriplig för eleven.  
Fördelar med ett laborativt arbetssätt för matematiksvaga elever är att det då ges 
förutsättningar till att elevernas begreppsbildning blir betydligt större genom att de får 
arbeta med hand och öga i kombination med att de talar om vad det är de ser. Detta är 
bra eftersom dessa elever ofta har en svag abstraktionsförmåga beroende på ett allt för 
begränsat ordförråd. Får eleverna chans att få nya ord och begrepp förklarade på ett 
konkret sätt blir det enklare att ta till sig det nya. Det laborativa arbetssättet 
medverkar även till att man kan få dem att koncentrera sig betydligt längre än vid 
vanlig undervisning.  
Att låta eleverna arbeta med matematiken på ett konkret sätt gäller inte bara för de 
yngre eleverna utan även för elever i högre klasser. Istället för att försöka förklara för 
eleverna kan det vara bra att låta dem utföra konkreta försök istället.  
Är det på det sättet kan eleven skapa ett inre bildarkiv som ger denne ett stöd i det 
logiska tänkandet och därmed hjälper till att hitta lämpliga lösningsmetoder.40 
 
En grundregel är enligt Magne att läraren ska låta sin elev aktivt få möta lärostoffet på 
många olika sätt. När man använder sig av konkret material är det viktigt att man inte 
enbart håller fast vid ett slags konkret material utan försöker variera sig. Det finns en 
mängd laborativa hjälpmedel man kan använda sig av i sin undervisning. Några 
exempel följer här41:   
 
Logiska block: Detta materiel består av ett antal trianglar, rektanglar, kvadrater och 
cirklar i tre olika färger, två olika storlekar och två olika tjocklekar. Blocken är därför 
utmärkta att använda bl.a. för klassificeringsövningar. Det gäller att särskilja fyra 
olika egenskaper: färg, form, storlek och tjocklek.  
 
Centimomaterial: Ett utmärkt material när man undervisar om positionssystemet. 
Materialet består av 100 entalskuber, 20 tiotalskuber, 10 hundraplattor och en 
tusenkub. Elever som lätt kastar om siffror kan få uppleva skillnaden på ett mycket 
synligt sätt. Bilden42 här nedanför visar talet 1135.  

 
 
Cuisenaires färgstavar: Ett material som består av tio olikfärgade stavar, den 
kortaste Är 1 cm och den längsta 10 cm.  
Cusenairestavarna är ett relationsmaterial och det är meningen att en och samma stav 
ska kunna symbolisera olika tal.43  
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4.5.3 Det språkliga i matematiken 
För att undvika att eleverna gör fel p.g.a. att de inte förstår de matematiska ordens 
innebörd är det viktigt att läraren lär eleven vad olika ord står för. Se bilaga 1  för 
exempel på sådana ord. Enligt Malmer kan man låta eleverna göra sina egna matte-
ordlistor. Där får eleverna skriva in nya ord som de stöter på i undervisningen, orden 
sätts in i meningar och kan även illustreras när det är lämpligt. Det tar tid att arbeta 
med språkliga övningar under matematiklektionerna men i längden tjänar man på 
det.44   
 
Matematisk text är ofta mycket svårläst med tanke på att varje ord ofta är 
meningsbärande. Elever som har svårt för att läsa tappar ofta bort innehållet eftersom 
all energi går åt till att stava sig igenom orden.  
Många elever har bara svårt att läsa och klarar av en liknande uppgift alldeles utmärkt 
om den presenteras på något annat sätt. Ett sätt att underlätta kan vara att eleven får 
uppgifter inlästa på band. Det finns även matematikböcker som är inlästa på band.45  
 
4.5.4 Matematiska strategier 
För att hjälpa elever som har svårt med problemlösning kan man ge dem olika 
strategier som de kan använda sig av. Det kan vara att rita en bild, göra en tabell, gissa 
och pröva, lösa ett enklare problem eller ta hjälp av något konkret material. Om 
eleven får använda olika uttryckssätt och möta olika sätt att tänka kan han utveckla sin 
matematiska förståelse. Det är också bra om eleven får mycket tid till att lösa ett 
enskilt problem istället för att snabbt lösa många. Genom att låta eleverna lösa 
problem tillsammans med andra och prata matematik kan de få insikt i att man kan 
lösa ett problem på flera olika sätt. Detta kan i sin tur medföra att eleven själv blir 
medveten om sitt eget tänkande och sina egna strategier. Läraren måste prata med, 
inte till, eleven för att han ska kunna utveckla sin matematiska förmåga.46  
 
Malmer beklagar att så mycket tid i skolan tas i anspråk för algoritmräkning.  Elever 
som har ett svagt arbetsminne har svårt med att hålla reda på alla delmoment och 
rutiner som hör till algoritmräkningen. Malmer tycker att man ska fundera på om man 
verkligen behöver ägna detta område så mycket tid som man gör utan istället försöka 
lägga kraft på andra moment. Malmer menar att det är bättre att eleverna blir säkra på 
huvudräkning och att det skulle gå att införa algoritmräkning i senare delen av 
skoltiden. Om man väljer att inte arbeta med algoritmer och istället använder 
huvudräkning i kombination med miniräknare är det lämpligt att man lär eleverna 
redovisa mellanleden vid räkningen. Dels för att de inte ska belasta arbetsminnet så 
hårt och dels för att de lättare ska kunna kontrollera sitt resultat och vid felräkning 
lättare kunna upptäcka vad de gjort för fel.47  
 
Ahlberg48 tror att ett allt för tidigt införande av algoritmer i undervisningen kan leda 
till att eleven förlorar förståelse och känsla för matematiska problem.  
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4.5.5 Tekniska och pedagogiska hjälpmedel 
Miniräknaren kan underlätta det tunga beräkningsarbetet med algoritmer för många 
elever och då i synnerhet för de som har matematiksvårigheter. Detta kan i sin tur 
innebära att elevernas motivation ökar eftersom de inte behöver lägga all energi åt 
själva beräkningen utan de kan istället lägga kraft på själva problemet. Vad frågas det 
efter, är det rimligt?49  
Magne anser att eleverna bör ha en viss taluppfattning innan de får börja använda 
miniräknaren och att man ska använda en enkel variant av miniräknare. 
 
Neuman tror att datorn skulle kunna vara till god hjälp som ett motivationsskapande 
hjälpmedel när man undervisar elever som har matematiksvårigheter.50 Ljungblads 
erfarenhet av datorprogram är att hon ofta har sett att barnets koncentration och 
uppmärksamhet skärpts. Hon rekommenderar två program från SIH som heter 
räknearket och matteprocessorn.  Programmen innehåller rutade blad som eleverna 
kan skriva på vilket innebär att de tvingas tänka på vilken position varje siffra har 
innan de skriver.51   
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5 METODBESKRIVNING 
Jag har i min undersökning valt att intervjua sju lärare vilka alla jobbade med 
specialundervisning på 7 olika skolor. Fyra av dem var utbildade speciallärare medan 
de andra tre inte var det. Alla intervjuerna genomfördes i respektive lärares 
undervisningsrum och de tog mellan 45 till 60 minuter. Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades efteråt. Det blev många sidor att läsa och sedan var det dags 
att föröka analysera intervjuerna. Jag började med att dela in lärarnas svar i tre 
grupper utifrån mina huvudfrågor. Jag gick igenom alla intervjuer och sorterade 
materialet med hjälp av olikfärgade överstrykningspennor. När det var klart försökte 
jag hitta undergrupper och på samma sätt gå igenom materialet igen och sortera det 
under de nya kategorierna. I resultatet sammanställde jag sedan svaren utifrån mina 
tre huvudfrågor och de underkategorier jag funnit. Jag har skrivit om det lärarna sagt 
och förstärkt min text med citat.  
 
När jag skulle få tag i personer att intervjua valde jag att ringa till lite olika skolor i 
fråga om placering och storlek. Jag ringde till respektive skolas personalrum och bad 
att få tala med en speciallärare. Alla lärare hade några dagar innan intervjutillfället fått 
ett brev med intervjufrågorna (se bilaga 2). Dessa frågor var utgångspunkt vid 
intervjun men jag hade även med mig mer specifika frågor som jag ställde under 
intervjun (se bilaga 3). 
 
Följande lärare intervjuades:  
Lärare 1: Blev mellanstadielärare 1976. Har även gått speciallärarutbildning på 20 
poäng och magisterutbildning på C och D nivå i läs- och skrivsvårigheter. Lärare 1 
har nästan bara jobbat med specialundervisning. De elever hon arbetar med går i år 4-
6.  
Skolan hon jobbar på är en f-6 skola med ca 300 elever. Skolan ligger i ett ganska 
lugnt område där det är mest villor.  De flesta elever kommer från stabila 
familjeförhållanden.  
 
Lärare 2: Är utbildad mellanstadielärare och har jobbat i skolan i drygt 25 år. Hon har 
kompletterat sin utbildning med 10 poäng specialpedagogik och annan fortbildning. 
Lärare 2 har jobbat som speciallärare och med små undervisningsgrupper av och till. 
Större delen av tiden har hon dock arbetat som klasslärare. Har mest jobbat med 
elever i år 4-6 men även en del med år 1-3.  
Skolan som lärare 2 arbetar på är åldersintegrerad med ca 150 elever i år 4-6. 
Eleverna kommer från blandade sociala förhållanden och det går många 
invandrarbarn på skolan.  
 
Lärare 3: Är utbildad lågstadie- och speciallärare. Speciallärarutbildningen gick hon 
på 80-talet. Jobbar med elever i år 3-6.  
Skolan ligger i ett villaområde som betecknas som socialt stabilt. Den har ca 300 
elever från f-6 
 
Lärare 4: 62 årig utbildad låg- och speciallärare. Hon jobbade ett antal år som 
klasslärare innan hon gick speciallärarutbildningen. Hon har även läst 60 poäng 
pedagogik. Jobbar med år 1-3, ibland även med särskoleintegrerade elever.  
Skolan består av två små år 1-3 -skolor med ca 20 elever i varje. Socialt är det ett 
väldigt blandat område. Både hög- och lågutbildade och mycket invandrarbarn.  
 



Lärare 5: Blev färdig mellanstadielärare på 70-talet och jobbade som klasslärare i ca 
10 år. Efter det gick hon speciallärarutbildningen och har jobbat med 
speciallärarundervisning i år 4-6 sedan dess. Från i höstas har hon även elever i år 1-3. 
Skolan är en f-6 skola som ligger på landet. Många av de ca 150 eleverna är barn till 
mycket välutbildade föräldrar.  
 
Lärare 6: Blev småskollärare 1963 och jobbade som det i 30 år innan hon började 
jobba med specialundervisning. Först på halvtid och de senaste åren på heltid.  
Jobbar med elever i år 1-3. 
Skolan som lärare 6 jobbar på är en f-6 skola med ca 350 elever. Hälften av skolans 
elever har invandrarbakgrund.  
 
Lärare 7: Blev färdig lågstadielärare 1970 och har fram till i höstas jobbat som 
klasslärare. Jobbar numera som resurslärare i år 1-3.  
Skolan är en f-9 skola med 1000 elever. Eleverna som går där kommer från stabila 
familjeförhållanden.  
  

6 RESULTAT 

6.5 Orsaker till att eleverna har matematiksvårigheter? 
6.5.1 Orsaker på individplanet.  
Lärare 2,5,6 och 7 nämner bristande koncentration som en orsak till 
matematiksvårigheter. Koncentrationsproblemen kan dels bero på saker som sker 
utanför skolan och dels på att skolsituationen är rörig. Har eleven svårt för att 
koncentrera sig är det inte lätt att försöka räkna en massa uppgifter.  
  

”den stora grejen tror jag, alltså det är ju vad jag tror, det är ju att dom har svårt att koncentrera 
sig.” (Lärare 2 ) 

  
”…det kan ju va det som händer utanför skolan också, jättesvårt att koncentrera sig på matten 
när man har massa annat som rör sig i huvudet…” (Lärare 2) 

 
” det kan finnas stora koncentrationssvårigheter”  (Lärare 5) 

 
 
En annan orsak som vissa av lärarna tar upp är språket. Lärare 4, 6 och 7 säger att 
dagens elever har ett väldigt dåligt språk vilket innebär att de saknar många 
matematiska ord som är nödvändiga vid matematikinlärningen. Eleverna vet inte vad 
som menas med exempelvis hälften så mycket, fler än, färre än osv. och då blir 
matematiken svår eftersom man inte kan förstå vad det är man ska räkna ut.  
 

”För det första så får vi idag, för varje år fler och fler barn som inte har något språk, nåt riktigt 
språk, inga begrepp. ” (Lärare 6) 

 
” Och då när du har det språkliga där då har du ju också, förr då, uppväxtmiljön var inte så 
abstrakt och föräldrarna hade tid att prata med sina barn, att man använde språket också. Men 
dom säger ju mer och mindre, färre finns ju inte som ord.”  (Lärare 7) 

 
 



Lärare 1, 3 och 4 anser att en av orsakerna till matematiksvårigheter är att eleverna 
inte riktigt har det matematiskt logiskt tänkandet. De har svårt att tänka abstrakt.  
Detta tänkande anser lärarna är något som eleven har med sig från början. En del har 
helt enkelt lätt för matematik medan andra inte har det.  
 

”…Jag tror att en del bara det flyter för eller har det där matematiska logiska tankesättet och 
andra har ju inte det inte riktigt och det är trögare och man får mer träna och kämpa så att det är 
ju väldigt olika hur vi är utrustade från början om man ligger mer åt det matematiska, det tror 
jag…” (Lärare 1) 

 
”Att inte ha ett logiskt tänkande att inte kunna bedöma om det är rimligt” (Lärare 3) 

 
”Vissa barn har svårt för abstrakt tänkande.” (Lärare 4) 

 
 
Lärare 1 och 4 pratar också om elevens tänkande men här handlar det inte om något 
som eleven har med sig från början. De anser att en elev kan ha ett tankefel som gör 
att eleven får svårt med matematiken. Det kan antingen vara ett tankefel som eleven 
själv byggt upp eller så kan det vara så att eleven har blivit lotsad in i ett felaktigt 
tankesätt.   
  

” ja att man har gjort tankefel att de inte riktigt har förstått även om dom har hållit på med det 
ganska länge.” (Lärare 1) 

 
” Man kan ha blivit lotsad in på ett tankesätt som helt enkelt är ineffektivt. ” (Lärare 4) 

 
 
En del elever kan ha blivit blockerade för vissa saker tror lärare 7. Med det menar hon 
att eleven redan innan han har försökt anser att något är svårt.    
 

”Det är klart dom har ju hört både mamma och mormor prata om gångertabellen, att det är svårt 
och då är de det.” (Lärare 7) 

 
 
En av lärarna, lärare 3 säger att en del elever p.g.a. någon skada kan få 
matematiksvårigheter, själv känner hon till ett fall där eleven har svårt för matematik 
för att denne är för tidigt född.  
 

” sedan kan det ju va att det att barnet har fått nån skada eller nånting i den stilen, den kan va för 
tidigt född som jag känner till ett fall här och det har då blivit konsekvenser av det.” (Lärare 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5.2 Orsaker på organisationsplanet 
Fyra av lärarna anser att det finns saker i skolan som kan göra så att eleverna kan få 
svårigheter med matematiken. Tre av dem, 2, 4 och 6 ser en förklaring till 
matematiksvårigheter i dagens stora elevgrupper. Eleverna får inte sitta i lugn och ro 
vilket många av dem behöver för att kunna lära saker. Lärare 4 säger också att det  
medför att eleverna aldrig får prata matematik med varandra utan bara räkna på i sin 
egen takt vilket kan innebära att de lär in fel.  
 

”Den här organisationen med åldersintegrerad undervisning där grupperna blir större och större 
och lokalerna färre och färre gör det ju nästan omöjligt för lärarna att bilda små grupper och tala 
matematik.  (Lärare 4) 

 
” Nä jag bara har en önskan om att det ska bli lite lugnare i skolan för att ge alla barn en chans 
jag tycker inte att dom har det idag.” (Lärare 6) 

 
 
Tiden är en annan faktor som kan påverka, många gånger har läraren alldeles för 
bråttom och låter inte eleverna arbeta tillräckligt länge med viktiga moment i 
matematiken och om eleven inte har grunderna klart för sig kommer de att få 
svårigheter längre fram. Detta anser lärare 5, 6 och 7 
 

”sen kan det ju va också att jag menar man har gått för fort fram under lågstadiet och eftersom 
jag har mött det så mycket på mellanstadiet så är det ju mest mitt perspektiv, men man har ju 
börjat å arbeta mer och mer på lågstadiet att dom jobbar i sin egen takt och man driver dom 
liksom inte samlat framåt för då kanske det blir bättre, den biten i alla fall när man jobbar 
målstyrt som vi gör nu att man verkligen kollar av målen, har dom uppnått dom. Och då kanske 
dom svårigheterna inte behöver uppkomma senare då att man verkligen har missat och har stora 
luckor.” (Lärare 5)  

  
” och jag tror alltså att man går för fort fram därför man, det man har problem är med 
föräldrarna där att dom inte förstår att det tar ett år kanske att lära sig 1-20 för dom har ju kunnat 
det förut.” (Lärare 6) 

 
”Ja, det tror jag det har framför allt att det är, alltså får dom gå för fort fram på lågstadiet för en 
del barn är ju suveräna på att ha lärt sig utantill vissa saker va och på så vis kan lura och har 
gjort hela böcker men inte förstår va så går ju det en tid men sen blir det ju rena rama raset, det 
rasar ju direkt när det inte håller längre. (Lärare 7) 

 
 
Lärare 4 menar även att pedagogen kan bidra till att elever får matematiksvårigheter. 
Hon har mött lärare som själva brister i det matematiska språket eller som lotsar 
eleverna in i fel tankesätt vilket hon tycker är upprörande.  
 

”Naturligtvis pedagogens, det får vi inte glömma så att säga att har man lite dåliga kunskaper 
själv också i det matematiska språket som lärare då är det faktiskt inte lätt att och tala matematik 
heller.” (Lärare 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 



6.5.3 Orsaker på samhällsplanet 
Många elever tror att matematik är att fylla i sida efter sida med matteuppgifter. De 
förstår inte att de kan ha användning av matematiken i vardagen. Detta anser lärare 
1,2 4 och 7 bidrar till att eleverna får matematiksvårigheter. Att eleverna inte har 
denna förståelse anser de beror på samhällsutvecklingen, att man mindre och mindre 
ser matematik i sin vardag.  
 

”en del tycker det är urtrist äh vad tråkigt med matte och jag tror liksom att det blir för abstrakt 
för dom att dom inte, att vi kanske inte gör det tillräckligt konkret att man mer ska ja gå ut i 
verkligheten det är liksom bara att gå och handla eller läsa en tidtabell till bussen eller det är ju 
så mycket som är, ja bygger på matematiskt tänkande och som man ja behöver eller som man 
har sån nytta av sen i livet så att säga men det är inte så lätt för dom att förstå och inse det även 
om man tjatar om det i skolan. (Lärare 1) 

 
”Sen har du också att idag, att deras uppväxtmiljö är ju helt annorlunda idag mot vad den var om 
man säger när jag växte upp. Dom behöver inte, den är mycket mer abstrakt, dom behöver inte 
veta att dom ska köpa 2 kg vetemjöl eller 1 kg socker, du köper i paket. Osten köper du i paket, 
du har ingen aning vad, hur mycket det är utan en lagom stor bit. Och man köper buntar och 
man köper askar inte så här konkret att man ska ha si och så många hekton  Och likadant så har 
vi ju klockan t.ex. som också ingår i matte. Dom har ju inget behov av klockan på samma sätt, 
dom åker ju inte buss med tidtabeller, skolbussen står ju och väntar...dom har ingen praktisk 
användning för sin matte. Upplever dom va.” (Lärare 7) 

 
 
6.5.4 Sammanfattning av lärarnas syn på orsaker till 

matematiksvårigheter  
Lärarna har nämnt en hel massa faktorer som kan orsaka matematiksvårigheter och 
dessa kan delas upp i tre kategorier: 

1. Den första är orsaker på individplanet och där har alla lärarna har åtminstone 
nämnt en orsak som kan ge matematiksvårigheter. Koncentrationsproblem är 
den orsak flest lärare anger. Vanligt är det även med orsaker som hör till det 
matematiska tänkandet och att svårigheter med språket orsakar 
matematiksvårigheter.  
Andra faktorer som kan spela in är tankefe l och blockeringar hos eleven. 
Skador kan också orsaka svårigheter enligt en av lärarna.  
 

 2.  På organisationsplanet kan man urskilja tre olika faktorer som enligt fyra av 
lärarna kan orsaka matematiksvårigheter.  
Eleverna får inte tillräckligt med lugn och ro pga. för stora elevgrupper. 
Eleverna får inte tillräckligt med tid för förstå vad det egentligen är de sysslar 
med. Eleverna brister i sitt matematiska språk.  

 
 3.  På samhällsplanet har fyra av lärarna tagit upp en orsak och den handlar om att 

eleverna inte har någon riktig förståelse för varför de har matematik. De kan 
inte se någon mening i varför de ska lära sig matematik.  

 
 
 
 
 



6.6 Olika svårigheter som eleverna kan ha 
6.6.1 Matematiska svårigheter 
Alla lärarna anser att det som eleverna har mest svårt med är det som man kan tycka 
är det grundläggande inom matematiken såsom taluppfattning. Eleverna kan inte se 
vad olika tal står för att exempelvis vet de inte att talet 3 kan delas upp i talen 1 och 2. 
De kan heller inte jämföra tal med varandra. Olika matematiska symboler är svårt för 
eleverna. Enligt lärare 4 och 7 är likhetstecknet en sådan symbol. Lärare 4 säger att 
alla elever hon har undervisat inte har förstått vad likhetstecknet står för. Hon menar 
även att många också har svårt för plus och minustecknen. Positionssystemet är en 
annan grundläggande sak som eleverna har svårt för enligt lärare 1, 4 och 7. Eleverna 
vet inte att siffrans värde ändras beroende på var den står i ett tal.    
 

”Taluppfattning tycker jag” (Lärare 2) 
 

”så är det så illa att taluppfattningen inte är klar, tal och antal. Många barn dom kan ramsräkna 
hur långt som helst det kan ju ett väldigt litet barn men alltså att se i sitt inre vad talet 9 står för 
och jämföra det med i sitt inre vad talet 7 står för det är inte självklart.” (Lärare 4)  

 
” stora svårigheter med symbolerna, framförallt likhetstecknet det är det som skrämmer mig 
mest eftersom de flesta jag kan säga 100% av dom barn som jag har jobbat med under som 9 
åren som tror att ett likhetstecken är ett kolon.” (Lärare 4) 

  
” Väldig okunskap vad symbolerna står för, både plus och minus. Det blandas ju ihop.” 
             (Lärare 4) 

   
” och sen är det ju när dom väl räknar så det ju det här att dom inte har likhetstecknet, det är ju 
det begreppet som dom saknar.” (Lärare 7) 

 
” Jag har träffat på barn förstår du som om dom får att lösa en uppgift till exempel 26 äpplen 
säger vi och så ligger det 13 äpplen i nästa, som bara räknar ihop alla dom här siffrorna dom ser 
2,6 är 8, 9 plus 3. Du förstår innan jag förstod alltså men det var en pojke i 3:an men han var så 
klok att han berättade för mig precis vad han hade gjort. Vad var det då? Jo det var ju 
positionssystemet igen.” (Lärare 4)   

 
” sen är det ju positionssystemet som också är, dom inte alls har klart för sig.  (Lärare 7) 

 
 

Lärare 1, 2, 3, 5 anser att olika slags tabeller, additions-, subtraktions-, 
multiplikations- och divisionstabellerna, är svåra för eleverna att lära sig. Lärare 7 
säger däremot att eleverna kan tabellerna men att de inte kan omätta dem i praktiken, 
De klarar av att räkna ut  3 x 5 men om det istället hade stått: Hur många godisbitar 
har Pelle, Kalle och Lisa tillsammans om de har fem var?, ett sådant tal klarar de inte.  
 

” multiplikationstabellen är ofta väldigt svår för dom” (Lärare 1) 
 

” dom har svårt att automatisera det kan ju alltså det kan ju vara, att man har svårt att lära in 
tabeller” (Lärare 5) 
 

” dom kanske kan räkna tabell efter tabell… det kan dom men dom kan inte omsätta det”                    
(Lärare 7) 

 
 
 
 



Lärare 2 och 4 har märkt att många av deras elever har svårt för att förstå vad 
matematik är och därmed vad de ska ha för nytta av den. Det handlar om att skolan 
inte har lyckats få eleverna till insikt i vad de kan ha för nytta av matematik i sin 
vardag.  
 

” Vad är matte för någonting att dom liksom har insett vad det är för någonting att vi har matte 
omkring oss och att man inte fortsätter att tro att matte är någonting man gör i räknehäftet på 
räknelektionerna. Det finns ju runt omkring oss va, att man vet att matte är så mycket och det 
har, dom som jag tycker har svårt för matte dom ser inte det utan matte det är räknehäftet. Dom 
har svårt att och hur mycket man än håller på med det så har dom svårt och se att det finns 
omkring dom, att det är matematik som dom behöver dagligen då.  (Lärare 2) 

 
 
6.6.2 Språkliga svårigheter 
En av orsakerna lärarna ser till matematiksvårigheter är att de har ett dåligt språk och 
därmed saknar många matematikord. Även om inte alla lärare angav det språkliga 
som en orsak har alla angett att deras elever har svårt för matematikord. De förstår 
helt enkelt inte vad som menas med dem.  
 

”Men många kanske inte riktigt har klart för sig matematiska begrepp till exempel före och 
efter, ja sådant som man kanske tror att de kan.” (Lärare 1)  
    
”alla har ju inte klart för sig i fyran vad som menas med hälften och dubbelt och det tror man ju 
eller har jag alltid trott. –Men vet dom inte vad hälften, det är inte helt solklart.” (Lärare 2)   

  
det är ju allt det språkliga då som måste komma parallellt med matematiken...dom måste ju ha 
klart för sig vad först och sist är för det första och alla såna begrepp, det är ju matematiska 
begrepp.” (Lärare 4) 

 
”Idag frågade jag: -Om du har ett suddgummi och jag har dubbelt så många, och det kunde den 
där lilla killen inte svara på.”  (Lärare 6) 

 
 
Svårigheterna med att förstå matematikord leder till att eleverna har svårt för lästal. 
Eleverna förstår inte vad det är de ska räkna ut. Alla utom lärare 5 tar upp att eleverna 
har svårt med sådana uppgifter. Lärare 1,3 och 7 säger att de kan se en koppling till att 
elever med matematiksvårigheter ofta också har svårt med stavning och läsning.  
 

”ofta att de klarar inte ut riktigt vad det står då blir det inte lätt att lösa talet även om de vet hur 
de ska räkna ut det” (Lärare 1) 

 
” så jobbar jag med att hjälpa till att tolka dom man kallar för lästal och vill det sig riktigt illa så 
kan ju eleven ha läs- och skrivsvårigheter också och då är det ju jättesvårt, då blir det ju dubbla 
svårigheter.”  (Lärare 3)  

 
”Det är så mycket med språket som kommer in i matte också och har man problem då på olika 
sätt så blir det också jättesvårt med matten då.” (Lärare 5) 

 
” 9 – 4 det kan dom om det skulle ha stått men dom kan inte använda det, eller det kan som om 
det bara är rent öka…det satt två kaniner och det kom  tre kaniner, det kan dom. Där är ju 
språket dom förstår inte vad som menas.” (Lärare 7) 

 
 



6.6.3 Svårigheter hos läraren 
Lärare 2 tycker inte att man hela tiden ska fokusera på elevens svårigheter utan undrar 
istället om man inte kan tala om att svårigheterna ligger hos läraren som ska försöka 
hitta lösningar som hjälper eleven utan att han för den skull ska känna sig dum och 
specialbehandlad. 
 

”Man kan väl liksom vända på det och säga istället att egentligen är det ju vi som jobbar med 
eleven som får svårt egentligen, det är det ju. Det är vi som liksom går in och försöka hjälpa till 
så att eleven inte känner att den är speciellt eller att den har svårigheter med nånting” (Lärare 2) 
 

 
6.6.4 Sammanfattning av lärarnas syn på elevernas svårigheter  
Lärarna nämner två typer av svårigheter som de möter hos sina elever, matematiska 
och språkliga svårigheter. En tredje typ av svårighet har att göra med läraren.  
 

1. De matematiska svårigheterna innebär att eleverna har svårt för grundläggande 
matematik; taluppfattningen är dålig, de vet inte vad symboler som likhets-, 
minus-, och plustecknet står för och de har inget grepp om positionssystemet. 
Andra svårigheter som lärarna stöter på är att eleverna har svårt att förstå 
varför de ska lära sig matematik.  

 
2. Språkliga svårigheter som lärarna möter hos sina matematiksvaga elever är att 

eleverna har ett dåligt språk och därmed inte förstår innebörden av 
matematiska ord. Eleverna har också väldigt svårt för att kunna läsa och tolka 
lästalen vilket ofta beror på att eleven har läs- och skrivsvårigheter.   

 
3. Den sista svårigheten som handlar om kommunikationsproblem innebär att 

läraren har svårt att hjälpa eleven.  
 

6.7 Hur lärarna arbetar med elever som har 
matematiksvårigheter  

6.7.1 Tekniska hjälpmedel 
Fyra av lärarna (1, 2, 3 och 5) använder datorn i sin undervisning och de säger att den 
är bra att använda eftersom eleverna tycker att det är roligt. Eleverna får främst träna 
tabeller. Lärare 2 betonar vikten av att eleverna vet vad det är dom tränar på även när 
de sitter framför datorn.  
  

”få träna sig fram och tillbaks och då är det lite kul att dom får poäng och dom blir duktigare 
och snabbare, det sporrar många.” (Lärare 1)  

 
” Jag tror att det är viktigt att man även vid datorn vet vad man över på. Sen har vi allmatte och 
mattekatten som fungerar bra och då man får försöka få så mycket olika sätt som dom kan träna 
saker, då blir det ju roligare annars blir det tråkigt om man bara ska sitta och prata så här med 
matte då kan dom ju tycka det är jobbigt.”  (Lärare 2) 

 
” Och så finns det, jag tror att det var ett av dom absolut första program vi köpte hit när vi 
började det var nåt sånt här, grafmatte hette det och det är fortfarande, det funkar jättebra för 
viss typ av träning, ja det är att träna tabeller och så.” (Lärare 5) 

 
 



Lärare 4 har inte hittat något bra program att använda och dessutom anser hon att 
eleverna som kommer till henne behöver en nära kontakt med en vuxen som kan prata 
matematik med dem. Lärare 6 instämmer i detta, att hon vill prata med eleverna den 
lilla tid hon har till sitt förfogande.  
Lärare 7 tycker inte att det är fel på datorprogrammen men hon tycker det är bättre att 
låta eleverna få jobba med konkret material istället.  
 

” den här nära kontakten med en vuxen och jag tror faktiskt,  fortfarande är jag lite mer 
trevligare än en dator kan bli för dom är hänvisade så mycket till ensamma saker med TV-spel 
datorer alltihopa det här och dom saknar det här att en människa talar till dom direkt och det har 
ju jag glädje sv. ” (Lärare 4) 

 
”Den använder inte jag. Och jag har, det är avsiktligt, jag sitter här max 30 minuter med dom 
och då tycker inte jag att vi ska sitta med datorn. För dom behöver att jag ser dom och att jag 
pratar med dom” (Lärare 6) 

 
 
När det gäller användandet av miniräknaren i undervisningen säger lärare 2 att hennes 
elever får ha den under hennes lektioner för att all tid inte ska gå åt till själva 
uträkningen, det är viktigare att eleven får lägga ner energi på att fundera ut hur 
problemet ska angripas. Lärare 3 och 4 är mer sparsamma med 
miniräknaranvändandet. De anser dock att eleverna behöver få en inblick i att den kan 
vara ett hjälpmedel som kan komma att underlätta för dem. Lärarna poängterar att 
även om man använder sig av miniräknare så måste eleverna ha förståelse för annars 
kan de ändå inte lösa lästalen.  

 
” Det tycker jag, det finns ingen anledning att dom får göra stora uträkningar som tar kanske 45 
minuter utav 50, det blir liksom ingen tid över att diskutera olika lösningar då heller så att det 
tycker jag helt klart att dom ska ha.” (Lärare 2) 

 
 ”Och det kan ju va så att en elev som är  oerhört svag kommer miniräknaren att bli 
räddningen sen, men samtidigt vill vi, dom måste ju kunna förstå hur man ska göra så är det ett 
problemtal då så står det ju inte om dom ska ha plus eller minus va utan det måste man ju veta 
då i det läget men det är  klart det är, det har vi sagt här, om några elever att det, det kan bli 
hjälpen för den eleven som vuxen kanske… ”  (Lärare 3) 

 
” Vi har liksom inte den som hjälpmedel när dom ska arbeta på den här nivån som jag talade om 
som förut men jag har den då för att dom ska se att den är väldigt bra att ha när man snabbt ska 
beräkna nåt problem som man har fått va.” (Lärare 4) 
 
 

Lärare 5 anser att användning av miniräknaren blir ytterligare en svårighet för hennes 
elever men trots det tycker hon det är viktigt att eleverna blir förtrogna med 
miniräknaren. Lärare 1 använder den inte så mycket därför att hon anser att eleverna 
behöver få räkna mekaniskt för förståelsens skull.  

 
”jag tror att dom behöver hålla på med mekanisk räkning så att de får förståelse vad det är dom 
gör för det får man inte riktigt med miniräknaren men det beror på om man bara ska  räkna ut 
det eller komma fram till ett svar.”  (Lärare 1)  

 
 
 
 
 



” det blir oftast fel, i det förra läromedlet var det ibland så kolla med miniräknare och det var 
dösvårt för en del elever att kolla det här. Handlaget, färdigheten har dom inte riktigt och så har 
dom kanske inte riktigt dem här taluppfattningen som man behöver för att se om det är rimligt 
eller så. Men visst och sen så i den nya boken, vi har skaffat ett nytt läromedel, matteboken 
heter den, hon har, det är ju som en självklar del i boken att man lär sig att använda 
miniräknaren.” (Lärare 5) 

 
 
Den enda av lärarna som använder miniräknaren till något mer än ett tekniskt 
hjälpmedel är lärare 7, hon använder miniräknaren till att försöka få eleverna att förstå 
positionssystemet. Genom ge eleverna uppgifter där de ska omvandla vissa siffror 
måste de veta vad de olika siffrorna har för värde. Om man säger att en elev ska ta 
bort trean i talet 135 så måste ju eleven veta att trean betyder tre tiotal.  
 

”Sen är det ju positionssystemet som också är, dom inte alls har klart för sig.  
Att dom där siffrorna betyder olika saker, så det är ju väldigt roligt när man tar in miniräknaren, 
då tror folk att dom ska få plussa ihop eller minska ihop men om man då slår in 111…-ta bort 
den ettan! Då tar dom nu minus ett vilken etta man än säger.  Det blir ju inte rätt eller gör om 
den här femman till en fyra!” (Lärare 7) 

 
 
6.7.2 Samarbete med andra vuxna 
Lärare 1, 4 och 5 säger att det är viktigt att man har ett bra samarbete med elevernas 
klasslärare. De andra lärarna träffar sina respektive klasslärare vid något tillfälle varje 
vecka då de berättar vad de jobbar med.  
 

”Man måste ha ett väldigt samarbete med klassläraren att dom liksom följer upp och men det 
tycker jag att det har jag verkligen eller det har VI verkligen på den här skolan, det känns 
jättebra så va och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.  
Det kan ju vara något nytt som dyker upp eller att det är något moment i matematiken att det där 
har den och dom här eleverna svårt för och då liksom, då kan vi ta en lektion och byta grupp och 
så här det är inte liksom låst, att det är alltid dom som ska gå ut.”  (Lärare 1) 

 
” Jag har planeringstid med varje lärare, det är jätteviktigt, som jag har elever hos, varje vecka 
så vi kollar av och då kan det vara så att dom får en speciell uppgift som dom ska göra i klassen, 
det kan vara så att dom jobbar med ett eget material som jag har fixat. (Lärare 5) 

 
 
Vad det gäller föräldrakontakten är alla lärarna med på sina elevers utvecklingssamtal. 
Lärare 2 och 4 poängterar vikten av en god föräldrakontakt. Lärarna vill att 
föräldrarna ska veta vad det är eleverna arbetar med och så vill de att föräldrarna inte 
ska tycka att det är något konstigt med att deras barn går till en speciallärare och får 
undervisning.  
 

” Så det tror jag är viktigt att man har täta kontakter med föräldrarna och att man så fort som 
möjligt på hösten då när dom kommer och man börjar att räkna och vilka barn som behöver ha 
extra att man tar hit föräldrarna då.” (Lärare 2) 

 
” Det har jag bra kontakt med, det anser jag det allra viktigaste. God  föräldrakontakt. Vill gärna 
att dom ska hälsa på här för att dom ska se hur det är vi gör och på vilken nivå vi är.”(Lärare 4) 

  
 
 
 



6.7.3 Att konkretisera 
Alla lärarna är överens om att man på olika sätt bör göra matematiken så konkret som 
möjligt för att underlätta för eleverna. Lärarna nämner en mängd olika konkreta 
material så som: pengar,  logiska block, centimomaterial, Cuisenaires färgstavar, 
bilder av olika slag (det kan vara flanobilder eller bilder som lärare och elev ritar), 
knappar, kapsyler, ja allt som man har mycket av. Lärare 3, 4, 6, och 7 nämner också 
att de använder mycket material som dom har gjort själva. En annan sak man bör 
tänka på vid användandet av konkret material det är att man varierar det så att 
eleverna inte blir beroende av ett visst material säger lärare 3, 4 och 7. 
 

” Man kör ju ofta med pengar och man tittar och plockar och vi har allt möjligt och dom ritar 
framförallt , ritar till uppgifterna och delar upp i högar och alltihopa.” (Lärare 2) 

 
” det finns lite olika material man kan ta till men det viktiga är ATT man har ett material att 
plocka med så att man inte bara sitter och säger att 2 x 3 är 6 utan man ska förstå varför det blir 
det.” (Lärare 3) 

  
” jag kan ta pennor, allt jag har mycket av, alltså jag har ju ganska mycket av allting. Knappar 
förstår du hur många som helst av olika valörer, officersknappar och allt möjligt som killarna 
älskar. Som min gamla matematiklärare sa att man måste vara duktig oberoende av variablar 
alltså man kan inte bara hålla fast vid en enda grej. Stor saker, små saker vad som helst så är tal 
och antal. ” (Lärare 4) 

 
” . Och sen har jag mycket, du vet en småskollärare som är så gammal som jag då du förstår jag 
har ju en hel låda full av hantverksmässiga grejor för att klara mig i livet.” (Lärare 4) 

 
” klossar och pengar och klockor och allt sånt man kan tänka sig”  (Lärare 5) 

 
” Alltså jag kör mycket med gammalt material som jag har gjort. Man måste plocka med saker, 
jag återkommer till det, det måste vara konkret allting. (Lärare 6) 

  
”Allt som finns i vardagen, det är pengar, och det är knappar och det är pinnar, det är snäckor 
och det är såna här logiska block, och centimomaterial och allt, så att man inte fixerar det vid en 
viss sak för att då tror ju barnen att det hör ihop med det. Så  att dom inte tror att där går det bara 
att räkna med äpplen och det här går bara att räkna med bananer. ” (Lärare 7) 

 
 
Lärare 3 berättar att hon låter en del av sina elever ta hjälp av sina fingrar, fingrarna 
har man ju alltid med sig. Hon nämner att man för en del år sedan inte skulle låta 
eleverna räkna på fingrarna men att det nu har blivit mer accepterat igen.   
 

”Fingrarna fick man för en del år sen absolut inte använda i matteundervisningen, det var fult 
men det har kommit tillbaka igen och vi säger det fingrarna har du ju med dig och det är bättre 
du använder dom än att du bara sitter och gissar för det är den sämsta tänkbara lösning. Så att 
dom går ju faktiskt att använda väldigt väl och han har fått upp en otrolig fart på sina fingrar vid 
det här laget så han kan ju på det sättet klara ut saker och ting. ” (Lärare 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lärare 4 har mött många lärare som tror att ett konkret material löser alla svårigheter 
för eleven, hon varnar för ett sådant tankesätt. Det är inte materialet som sådant som 
kan hjälpa en elev men det kan vara ett redskap till att nå fram till en förståelse, den 
vuxne behöver dock fortfarande hjälpa eleven vid själva översättningen från det 
konkreta till det abstrakta genom att prata matematik med eleven.    
 

”Så jag har mycket konkret material men får akta sig, man får inte tro att det konkreta materialet 
löser saker för barnen utan vi vuxna måste på nåt sätt ändå översätta detta till abstraktionerna 
sedan då och visa på att det är så här det förhåller sig. Många tror att det räcker att bara ge dom 
klossar eller vad som helst men det är inte alls säkert för dom kan sitta så här hela tiden och 
plocka så det blir samma som ramsräkning, inte sant?”  (Lärare 4) 

 
 
En av lärarna, lärare 2 talar om att man till slut måste få eleverna att lämna det 
konkreta materialet, att de får en inre bild av matten istället. Detta är något som hon 
har upplevt som mycket svårt hos sina elever men som hon tycker att eleverna bör 
göra någon gång under mellanstadietiden. .  
  

” man svårt att gå vidare man har fastnat  vid det konkreta, man vill gärna ha med sina fingrar 
när man räknar och det kan man ju inte hålla på med hur länge som helst heller och då blir det 
ett väldigt motstånd när man känner då att man måste skaffa sig en inre bild av matten istället 
för att ta till det här” (Lärare 2) 

 
 
6.7.4 Olika strategier 
Alla lärarna berättar att de pratar mycket matematik med sina elever. Utifrån frågor 
som Hur har du tänkt? Är det rimligt? Vad frågas det efter?, försöker de ge eleverna 
redskap för att kunna lösa olika problem. Lärare 2, 4 och 7 tar upp att det är bra att 
låta eleverna få prata med varandra också. Då kan man få dem att se att man kan lösa 
samma problem på flera olika sätt. Samtalen öppnar upp för andra strategier och en 
djupare förståelse för elevens eget tänkande.  
 

” vi är några stycken och alla har liksom olika typer av problem så ibland är det bra om man 
tillsammans pratar och försöker och… –att hur har du löst det och hur har du löst det och sen för 
att man kan visa att man kan tänka på olika sätt för jag tror att ofta att man låser sig själv i en 
bana liksom då kan man ja att man behöver öppna upp för andra tänkesätt också.” (Lärare 1) 

  
”Jag tror dom har väldig nytta av att se kompisarna hur dom tänker och att man tänker 
tillsammans och så här.” (Lärare 1) 

 
”Man kan titta på uppgiften och man säger så här: -Vad är det dom frågar efter, finns det nåt 
frågetecken ? Att man liksom går ner jättelångt ner för att hjälpa och då törs dom ju –hur har du 
tänkt? Vad, hur dom kom fram. Då kan dom visa och dom kommer fram och visar på tavlan och 
dom kan berätta.” (Lärare 2) 

 
” Men att man får med mycket och man ibland sitter tillsammans med en kompis och löser 
uppgifter är ju väldigt viktigt när man sitter i en liten grupp och pratar matte och kommer med 
gemensamma lösningar ger väldigt mycket. Har kanske tre elever också då som sitter.”  
(Lärare2) 

 
” Vi jag kan säga så här att vi pratar mycket matematik. Vi tränar att överföra de talade orden 
till matematikspråken och vice versa. Och många gånger innan vi överför det där talade ordet så 
har jag ett mellanled i bilden också. Att dom ska få en inre bild av det vi håller på med. Så 
småningom internalisera detta.” (Lärare 4) 

 



” det är det jag håller på, försöka hitta, ge som lite bakvägar till en lösning. Man behöver inte 
alltid, det finns ju inte bara en lösning på ett problem man kan ju tänka på många sätt. Ja vi 
resonerar oss fram, ja och upptäcker det blir rätt så också. (Lärare 6) 

 
 
Lärare 2 tror på att samtala med eleverna om deras lärande. Eleven behöver få klart 
för sig vad han har svårt för och se vad det är som behöver tränas och vad enskilda 
övningar går ut på. Vet eleven vad han tränar så tränar han inte bara för själva 
träningen skull utan kan känna sig mer motiverad för att han vet vad träningen är bra 
till. 
 

” Att man tittar på varje elev, hur långt har dom kommit, vad är det som fattas eftersom det 
liksom har stoppat upp va. Sen går vi igenom, vi tittar vad det är för uppgifter och vi tittar 
tillsammans om det blir rätt svar, även om dom har fått fram fel svar så måste man ta fram och 
diskutera va så just det här med att prata igenom vad dom jobbar med och vad det är och vad 
dom tränar på för dom för ofta så, så är det inte säkert, bara för att läraren har tagit med det här 
och tycker att det är solklart så är, det är inte säkert att eleven vet vad dom tränar, varför gör 
dom det här? Inte vet jag säger dom. Vad är det du tror, liksom har tänkt att du ska kunna när du 
är klar med det här kapitlet eller den här sidan, ja det vet dom inte vad det är dom tränar på. Och 
då är det mycket lättare om dom vet det, det här är det som du ska träna på nu, det här steget är 
det. Har dom klart för sig vad det är så är det precis som det är, ja det lossnar och då går det 
lättare även om du måste öva naturligtvis och träna men just att dom klart ser målet.” (Lärare 2) 

 
 
Lärare 1 vill att hennes elever tar hjälp av kladdblock när de ska lösa uppgifter, då tror 
hon att eleverna sätter sig in i problemet på ett djupare sätt och därmed lättare kan se 
vad det är som ska göras. Lärare 3 har en särskild arbetsgång som hon lär ut till sina 
elever för att de ska ha ett lämpligt tillvägagångssätt att angripa ett problem med.  
 

”jag uppmanar många att, att ha kladdpapper vid sidan om så att man tänker och skriver, kladdar 
och ritar och det tror jag är förlösande för många” (Lärare 1) 

 
”Problemtalen som vi kallar dom för, det är ju en särskild arbetsgång där och det är ju, känner 
du ju kanske till också: Vad får du veta? Vad ska vi ta reda på? Hur gör du? Hur tänker du och 
vad är det du ska svara på? Det är dom fyra punkterna och jag har dom uppskrivna på blocket. 
Så att det för det tycker jag är jätteviktigt att man har en arbetsgång, hur ska jag gå tillväga, hur 
ska jag lösa det här problemet? Och det fungerar ju hela tiden liksom, vilket tal du har 
egentligen eller om det är frågan om lästal.” (Lärare 3) 

 
 
För att eleverna ska kunna lösa ett lästal krävs det att de vet vad olika matematikord 
betyder. Hur många är Henrik om han är 3 år äldre än Klas kan man inte lösa om man 
inte vet vad som menas med äldre. Lärare 2, 4, 5, 6 och 7 tränar sådana typer av ord 
med sina elever.  
 

”Sen det här med mattespråket det är ju också någonting man måste träna.” (Lärare 2) 
 

” som man ska öva och som ska vara klara egentligen. Många, inga, alla, några, alla, få, en enda, 
lika många, fler, flest. ” (Lärare 4) 

 
” Det är likadant med höger och vänster, det är också väldigt betydande, så dom vet vem som är 
granne där och vem som är granne där, att dom har talraden. Så det är ju också ett begrepp som 
måste vara klart.”  (Lärare 7) 

 
 



Tabellträning är vanligt. Lärare 1, 2 ,3, 5 och 7 säge r att de tränar tabeller med sina 
elever. Lärare 2 tränar 10-kamraterna och det gör även lärare 7 som dessutom tränar 
tvillingarna med sina elever. 
 

” Och gångertabellen är också något man får träna och träna” (Lärare 1) 
 

”Additionstabellen tillexempel jobbar vi ju mycket med och subtraktionstabell. Man precis som 
multiplikationstabellen man tränar och tränar.” (Lärare 2) 

 
” och multiplikationstabellerna tränar vi ju också förstås” (Lärare 3) 

 
”Ja, och tvillingarna upp till 20 för det har dom användning för. För kan du 5+5 då kan du 6+7, 
kan du 7+7 kan du 7+8 och sen kan du vända på det.” (Lärare 7) 

 
”10-kompisarna och tvillingarna 1-20 sen får man gå vidare.” (Lärare 7) 

 
  
Lärare 1 och 7 säger att deras elever har lättare för att räkna med algoritmer än med 
hjälp av olika huvudräkningsstrategier. Lärare 3 säger inte vad hon tycker om 
algoritmer bara att eleverna ganska snart får använda sig av dem.  
 
 

” sen finns det dom elever som har väldigt svårt det här med huvudräkning utan dom vill även 
det enklaste tal skriva upp algoritmer”  (Lärare 1) 
 
”Idag ska dom ju inte ställa upp i algoritmer, det är ju inte fint. Sen kan jag ju tycka vad jag vill 
om det men, vi provade det här med utvecklad form förra året och det är så här att barnen som är 
duktiga i matte dom klarar ju av det men som här som har, jag menar det kräver ju verkligen att 
dom kan positionssystemet och att dom har matematiskt kunnande och då ifrågasätter jag 
verkligen om dom barnen som inte har det, bara för att vi tycker att dom ska ha det så är det så 
att dom har inte det. Alla barn är inte matematiska och dom begriper inte det här. Och när man 
ställer upp det under varandra, när man ställer upp det i algoritmer, dom begriper inte vad dom 
gör men dom kan åtminstone räkna ut det. Men får dom inte lära sig att ställa upp det i algoritm 
så lär dom sig inte heller, då kan dom inte fixa det, då gör dom det inte, då gör dom det bar med 
miniräknare i så fall. Dom fixar aldrig det här. Dom kan ju fixa det med penna och papper om 
dom kan få ställa upp det under vart annat utan att begripa vad dom gör, för sen det är klart dom 
ska begripa vad dom gör men när dom inte gör det. ” (Lärare 7) 

 
 

Lärare 4 som jobbar mycket med att eleverna jämföra tal tycker tvärtom, det är bättre 
att låta eleverna använda sig av olika huvudräkningsstrategier.  Lärare 3 säger att hon 
arbetar mycket med taluppfattning, att eleverna måste få klart för sig vad olika tal står 
för.  

 
” det gör vi ju då väldigt grundligt för att de sen ska kunna jämföra tal alltså istället för att sitta 
med dom här fingerräkningarna att man kan jämföra till exempel om 6 och 6 är 12 och 6 och 7 
är det mer eller mindre så att man drar nytta av dom här enkla strukturerna som vi tillsammans 
har i vårt matematikspråk” (Lärare 4) 

 
”Och vi då för in algoritmer väldigt sent egentligen för det är ju bara teknik som man tar nytta 
av i tidsnöd utan vi arbetar mycket mer med det här som jag sa tidigare att jämföra tal och se 
mönster i den grundläggande matematiken och för de sen ska kunna generalisera va, Alltså 
skriftlig huvudräkning och så och inför algoritmer bara som en liten hjälpreda när man är trött 
kan man säga.” (Lärare 4) 

 
 



” Vad två, vad talet två betyder, vad det står för det är ju det allra första dom måste ha klart för 
sig. Alltså taluppfattning helt enkelt  och då kommer vi alltså automatiskt över på den här 
tallinjen igen nu då.” (Lärare 3) 

 
 
6.7.5 Eleven i centrum.  
Lärare 2, 4, 5, 6 och 7 talar om vikten av att utgå från den enskilda eleven. Eleven 
behöver få jobba i sin egen takt på den nivå han för tillfället befinner sig på. Läraren 
behöver sätta sig in i hur eleven tänker för att utifrån det kunna hjälpa på bästa 
tänkbara sätt.  
 

” man sätter in rätt insats och liksom låter dom få utvecklas i sin egen takt och man hittar ett sätt 
som passar varje elev och det är ju, låter ju jättefint men det är ju jättesvårt men det är ju det 
som gäller egentligen, det är det.”  (Lärare 2) 

  
”Mitt jobb som speciallärare det är att analysera vilka hinder som ligger bakom en elevs 
matematiksvårigheter.” (Lärare 4) 

 
”Det känns ju jätteviktigt att man utgår från den elevens , ja vad den är någonstans och man 
försöker hålla den på toppen av sin förmåga.” (Lärare 5) 

 
” att man låter dom jobba individuellt och att inte alltså i den takten som dom själva är och 
individuellt och laborativt.” (lärare 6) 

 
”Vi ska ju hela tiden ta emot dom där dom är och alla är inte på samma ställe”. (Lärare 7) 

 
 
En annan strategi man kan använda för att hjälpa en elev kan vara att man hjälper 
eleven i fråga med vissa saker så att tankeenergin istället kan läggas på själva 
förståelsen och lösandet av problemet. Elever som har svårt för att läsa får hjälp med 
det av lärare 1 och 3. Lärare 7 berättar att hon hjälper en elev att skriva siffror. 
 

” För det är ibland så att en del elever kanske inte egentligen har matematiska problem utan 
problemen dom har är att de har problem med att läsa och då kan man hjälpa dom så mycket 
genom att bara läsa upp uppgifterna och att de får mer god tid på sig,” (Lärare 1) 

  
” där är jag ju med och hjälper till och läser om det är en svag läsare för det går ju inte ut att, det 
är ju inte fråga om läsning där i första hand”  (Lärare 3) 

  
” Han som är så svag i matte här han skriver ju siffrorna väldigt långsamt och det är klart han 
behöver ju träna upp det för att han ska få övning, men det är klart när han är hos mig 10 
minuter om han skulle sitta och skriva allt det då, det skulle ju ta väldigt lång tid så för att han 
ska få träna det matematiska så skriver jag för då, han bara intresserar sig för det och det är det 
jag menar det kan ju många gånger läroböckerna vara en hjälp till istället för att dom ska sitta 
och skriva av, skriva alla siffror, det beror ju på vad man, ja på vad övningen går ut på” 
(Lärare7) 

 
 
Lärare 3 och 7 säger att man ibland måste ta bort vissa moment i matematiken för att 
eleverna ska få tillräckligt mycket tid för att lära sig det som enligt lärarna är viktigast 
för att eleven ska klara sig i framtiden.    

 
”Och det är ju många gånger så att man får skära ner och stryka vissa moment som man kan 
bedöma som, ja dom är inte lika viktiga  om man så säger för att klara sig i samhället.” (Lärare 3) 

 



” då får man försöka renodla det och strukturera det för det är ofta så att man inte liksom, om 
tanken är att området handlar om olika saker så får ju tänka ut vad som är viktigaste av det 
här...” (Lärare 5) 

 
 
6.7.6 Organisationen 
Det är bara lärare 1 och 2 som säger att de träffar några av sina elever enskilt, resten 
av lärarna träffar allt från 2 till 6 elever per gång. Lärare 7 säger att hon tycker det är 
bra att ha flera elever på en gång för då kan de prata med varandra och se hur samma 
problem kan lösas på flera sätt.  
 

”jag har fyrorna nu, då brukar dom va 3 ibland är dom fyra. Femmorna då har jag lite olika då 
har jag både ock och sexan dom är enskilt” (Lärare 2) 

 
”Upp till fem elever men det är max.” (Lärare 3) 

 
” Som mest har jag haft 6 och det var max vad jag kunde ha här inne och det är för mycket, jag 
hade ingen dator så det var ett bord där då…nu har jag fyra” (Lärare 6) 

 
”Det ger ju också bättre om man kan ha fler så att dom kan liksom laborera tillsammans.” 
(Lärare 7)  

 
 
Vad det gäller hur ofta lärarna träffar sina elever är det bara lärare 4 som träffar sina 
elever varje dag och det anser hon är en nödvändighet för att hennes hjälp ska ha 
någon effekt. Lärare 1 berättar att hon lägger mest tid i år 4 för hon anser att man 
vinner mycket på att ge eleverna mycket hjälp så fort som möjligt.  
 

”Ja det måste det va vet du ska man nå nånstans så är det inte att salta och peppra vet du utan då 
är det riktigt rejält.” (Lärare 4) 

 
” jag försöker att lägga den mesta specialundervisningen i fyran så mycket som möjligt för man 
känner att ju lägre ner man hjälper dom desto mer har dom glädje av det  när dom blir större.” 
(Lärare 1) 

 
Lärare 2 har ofta många elever bara för en kort period. När det lossnar för eleven 
återgår denne till att ha matematik i klassrummet. Lärare 1 har även hon en del elever 
för en kortare tid om det är ett visst moment de har fastnat i. Det kan vara att eleven 
har börjat använda en felaktig strategi och då är det bra om man går in och bryter den 
så fort som möjligt.  
 

” Men klassföreståndaren såg att det är något som inte riktigt stämmer och då liksom sätter jag 
mig ner en lektion och pratar med den här grabben och jag tror att han förstod nu och kom lite 
på rätt spår för då hade den klassföreståndaren haft en liten diagnos och sett att den här killen, 
hans larvar väldigt mycket också plus att det var också några såna här små grejer som han inte 
riktigt hade på det klara. Jag tror att vi redde ut det.” (Lärare 1) 

 
”Och då får man kanske plocka ut elever och sitta några veckor i en liten grupp och jobba med 
sin matte och sen gå tillbaka och då ser man att det händer väldigt mycket och dom klarar av 
väldigt mycket om dom får sitta med en vuxen en kort stund, sen går det jättebra att jobba”
  (Lärare 5) 

 
 



Lärare 1 och 2 berättar lite om hur de ser på arbetet i mindre grupper, de säger att det 
är bra för eleverna att få jobba i en mindre grupp får då kan de få den lugn och ro de 
behöver för att kunna arbeta.  
 

” många vill komma ut för att det är mera lugn och ro och man får lite snabbare hjälp 
också.” (Lärare 1) 

 
” jag tror att dom flesta som har matteproblem eller har lite kämpigt med matten det skulle dom 
klara om dom fick sitta i lugn och ro.” (Lärare 2) 

 
 
Eleverna har ju inte alltid matematik hos specialläraren utan ibland är de i 
klassrummet och räknar. Där får de enligt lärarna räkna förkryssade uppgifter i 
läroböcker eller kompendier, hos speciallärarna är det mest arbete utan böcker som 
gäller.  
  

”Jag har gjort med dom flesta här inne att jag har prickat för det man kan göra i klassrummet”  
(Lärare 2) 

 
” Sen är det ju viktigt att barnen som har svårigheter i matte har en lämplig matematikbok som 
dom kanske inte alls ska ha den bok som klassen har utan jag jobbar i en annan bok och dom har 
den i klassrummet och så hjälps vi åt klassläraren och jag och det är också så att jag gör i 
ordning små kompendier med stenciler då och som bara jag jobbar med i allmänhet som 
komplement då till matteboken.” (Lärare 3) 

 
” ja från början kan jag ju liksom inte annat säga i handledning hur viktigt det är att tala 
matematik och det kan jag inte nog säga det istället för att bara sitta och räkna sida upp och sida 
ner meningslöst i en bok men sen när vi har gått igenom de här strategierna som jag visade dig 
hur vi har pratat matematik och så, då trycker jag upp såna här kompendier så att dom får, kan 
automatisera då i klassrummet.” (Lärare 4) 
 
” dom här två dom sitter nog med en bok från årskurs 1 och där har jag prickat för och även 
klassläraren sidor som dom kan jobba med utan att man direkt behöver, måste man en då i och 
för sig, där är ett kryss, den här sidan kan jag jobba med och sen så tar jag den andra biten.” 
(Lärare 6) 

 
 
6.7.7 Sammanfattning av hur lärarna arbetar med elever som har 

matematiksvårigheter 
Sex olika kategorier kan urskiljas för hur lärarna arbetar med elever som har 
matematiksvårigheter; tekniska hjälpmedel, samarbete med andra vuxna, att 
konkretisera, olika strategier, eleven i centrum och organisation.  

1. Vad det gäller tekniska hjälpmedel pratar lärarna om datorn och miniräknaren. 
Det råder delade meningar om dessa hjälpmedel. Fyra av lärarna tycker datorn 
är bra att använda för exempelvis tabellträning medan övriga lärare tycker det 
är bättre att eleverna får direkt undervisning av läraren själv vid de tillfällen de 
har specialundervisning. 
Lärarna tycker att eleverna behöver förstå att miniräknaren kan vara ett bra 
hjälpmedel men de flesta lärarna är ganska sparsamma i användandet av den. 
Vid de tillfällen eleverna använder den är då de ska lösa lästal för att all tid 
inte ska gå åt till själva uträkningen. En av läraren har dock sett att 
miniräknaren kan användas till något mer än bara att räkna med, hon använder 
den nämligen för att ge eleverna ökad förståelse för positionssystemet.  



 
2. Alla lärarna träffar elevernas respektive klasslärare vid minst ett tillfälle i 

veckan och tre av lärarna betonar att detta samarbete är viktigt, två lärare anser 
även samarbetet med elevernas föräldrar är viktigt.    

 
3. Att göra matematiken konkret med hjälp av olika material talar alla lärarna om 

och de berättar om allt möjligt de använder sig av i sin undervisning. Tre av 
dem påpekar vikten av att låta eleverna möta en mängd olika material så att de 
inte ska bli beroende av en viss sak. Man ska heller inte glömma bort att man 
som läraren har en viktig roll fast man använder sig av ett konkret material 
understryker en av lärarna och en annan lärare understryker att målet är ju att 
få eleven att lämna det konkreta materialet.  

 
4. Tala matematik är en strategi som alla lärarna säger sig använda i sin 

undervisning. Eleverna får både prata med läraren och med andra elever. 
Genom att tala matematik kan eleverna få upp ögonen för sitt eget och andras 
tänkande vilket kan ge en ökad förståelse för matematikämnet. Att veta vad 
man övar och varför kan också vara ett sätt att motivera eleverna.  
Två av lärarna ger eleverna strategier som de kan använda sig av vid 
problemlösning, rita bilder eller att följa en arbetsgång.  
Träning av olika tabeller och matematikord är andra saker som lärarna uppger 
att deras elever får syssla med.  
Algoritmräkning kontra huvudräkningsstrategier tas också upp av lärarna. En 
del förespråkar algoritmer medan andra anser att det är bättre at lära eleverna 
att jämföra tal och därmed är det lämpligare att låta dem lära sig olika 
huvudräkningsstrategier.  
 

5. Det är viktigt att man har eleven i centrum i sin undervisning, det tycker i alla 
fall 5 av lärarna som talar om att utgå från individen och att ge den tid som 
behövs. Detta kan även innebära att man stöttar i form av att läsa uppgifter 
eller skriva tal åt eleven. En annan aspekt på individualisering är att två av 
lärarna tar bort vissa moment för en del av eleverna. 

 
6. Rent organisatorisk är det vanligast att lärarna träffar en grupp om 2-5 elever 

vid ett par tillfällen i veckan. Två av lärarna träffar ibland elever enskilt och 
ibland gör de vissa punktinsatser då någon fastnat för ett visst moment. En av 
lärarna betonar att det är viktigt att man träffar eleverna varje dag för att 
hjälpen ska få någon effekt och två lärare säger att mindre grupper är bra 
eftersom då får eleverna den lugn och ro som de så väl behöver. Eleverna får 
inte all sin matematikundervisning i en liten grupp utan ibland är de i 
klassrummet tillsammans med den övriga klassen, vid de tillfällena räknar de 
förkryssade uppgifter i läroböcker eller arbetar med olika slags kompendier.    

 
 
 
 
 
 
 
 



7 DISKUSSION 
Mitt syfte med examensarbetet har varit att försöka ta reda på vad det kan finnas för 
faktorer som kan bidra till att en elev får svårigheter, vilka svårigheter det kan vara 
och exempel på hur man kan arbeta för att hjälpa eleverna. Under arbetets gång har 
jag insett att det egentligen inte är så lätt att skilja orsaker och svårigheter åt eftersom 
jag tycker att de står så väldigt nära varandra. Orsaken kan samtidigt vara en svårighet 
och tvärtom. En orsak till matematiksvårigheter som jag har funnit både i litteraturen 
och genom intervjuerna är att en dålig taluppfattning kan orsaka matematiksvårigheter 
och då är det ju också så att en svårighet hos elever med matematiksvårigheter är att 
de har svårt med taluppfattningen.  
 
Litteraturen och intervjuerna har pekat ut en mängd olika faktorer som kan bidra till 
att elever får matematiksvårigheter. En intressant iakttagelse jag har gjort är att 
orsakerna oftast kan härledas till miljön runt eleven och inte till eleven själv. Det 
handlar exempelvis om att eleven har svårt för att tänka abstrakt och det menar de 
intervjuade lärarna är något som eleven har med sig från början och enligt Piaget52 
måste ett barns tänkande genomgå olika stadier innan det kan nå ett abstrakt tänkande. 
Detta tyder på en orsak hos den enskilda individen men jag tror ändå att yttre faktorer 
kan bidra till att stärka denna orsak. Hur menar jag då? Jo Magne och Malmer53 som 
också talar om att en låg abstraktionsförmåga kan orsaka matematiksvårigheter talar 
även om att undervisningen läggs på en för hög abstraktionsnivå och detta innebär att 
eleverna inte får någon förståelse för vad de håller på med. Till en början går det bra 
att klara sig utan förståelsen men efter ett tag behöver man förståelse för att klara 
matematiken och då blir det svårt. Jag tycker därför att man kan säga att omgivningen 
i det här fallet är en bidragande orsak för om inte undervisningen anpassas efter hur 
långt eleverna har kommit i sitt abstrakta tänkande kan det leda till att eleverna så 
småningom får matematiksvårigheter.   
 
Ett andra exempel på orsak som nämns i litteratur och av de intervjuade lärarna är att 
bristande koncentration hos eleven kan orsaka matematiksvårigheter. Även detta kan 
man tycka handlar om en inre orsak hos individen men jag tycker ändå att man kan 
säga att det är omgivningen som är orsaken. För om en elev har 
koncentrationssvårigheter så tycker jag att denne elev borde få vara i en miljö som 
reducerar koncentrationsproblemen. Några av lärarna nämnde just stora klasser som 
en orsak till matematiksvårigheterna och om man låter en elev med 
koncentrationsproblem ha en stökig klassrumsmiljö så blir ju inte hans svårigheter 
mindre och därför tycker jag att man kan säga att om koncentrationsproblem leder till 
att en elev får svårt med matematik så beror det mer på den omgivande miljön än på 
eleven själv.  
 
Tiden är en tredje orsak som jag vill peka på och som också kan ses som en orsak i 
elevens omgivning. Det ges inte tillräckligt med tid för att befästa grundläggande 
begrepp inom matematiken, ofta för att lärarna känner sig stressade över att de måste 
hinna ett visst antal sidor i läroboken eller för att föräldrarna inte förstår att eleven 
behöver väldigt lång tid på sig för att bli säker på tal mellan 1-20. Jag tycker det är 
ganska skrämmande att de flesta orsaker jag har mött går att härleda till den miljö 
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eleven vistas i dvs. skolan. Ahlberg54 talar mycket om det i sin bok, att svårigheterna 
uppstår i mötet mellan eleven och skolan.  

Det pratas mycket om att dagens skola ska individualiseras och det låter fint och 
bra. Denna individualisering kan inte enbart gälla att lärostoffet ska anpassas efter 
varje elev utan att undervisningsmiljön ska utformas på ett sådant sätt att varje elev 
kan få en så optimal skolsituation som möjligt. Jag vet att detta uttalande går lätt att 
göra men är svårt att förverkliga med tanke på de resurser skolan har. Jag tror dock att 
man kan komma en bra bit på väg genom att man som lärare är medveten om vad det 
kan finnas för saker som kan orsaka matematiksvårigheter. Om man vet det tror jag 
att man kan försöka förhindra att vissa av dessa faktorer ges möjlighet att påverka 
eleven. Vet man att eleverna behöver mycket tid tror jag att man lättare kan motivera 
både för sig själv och för andra varför man låter eleverna arbeta väldigt grundligt och 
länge med exempelvis grundläggande matematiska begrepp. Eleven kan själv inte 
påverka orsakerna. Det kan bara vi lärare göra och det är något vi måste göra anser 
jag.  
 
Ingen har i litteraturen eller under intervjuerna sagt att det endast finns en orsak till att 
elever får matematisksvårigheter utan det verkar ofta som om samspelet mellan olika 
faktorer bidrar till svårigheterna.  
 
Hos de elever som har matematiksvårigheter kan man finna en rad olika svårigheter. 
Eleverna kan ha svårt med; olika tabeller, likhetstecknets betydelse, 
positionssystemet, göra rimlighetsbedömningar mm. När man talar om svårigheter är 
det egentligen inte dem man ska fokusera vid, visst eleven behöver givetvis träna på 
sådant de inte kan men huvudorsaken till att det kan vara bra att veta vilka 
svårigheterna kan vara är att jag då tror att man lättare kan upptäcka elever som har 
svårt för matematik.  
 
När jag läste Ljungblads bok55 hittade jag följande tänkvärda mening:   
 

Det vi kräver av elever med stora svårigheter i skolan är att de alltid ska jobba med det som de 
har så svårt för. ( sidan 191) 

 
Detta tror jag är viktigt att man som lärare tar till sig och begrundar. Jag kan tänka 
mig in i hur jobbigt det skulle vara om jag bara fick sitta och traggla med sådant som 
jag tycker är svårt. Då tror jag att min motivation ganska snart skulle försvinna. Flera 
av författarna talar just om detta att om man ska kunna stärka elevernas ofta dåliga 
självförtroende så måste man utgå från deras starka sidor.  

Eleverna behöver som sagt träna sina svårigheter men man måste även låta 
eleverna få arbeta med sådant de kan och är duktiga på. Gör man det tror jag att man 
kan få mer motiverade elever. För det är nog så att om man på ett bra sätt ska kunna 
komma över det som är svårt så måste man ha någon slags inre drivkraft. Ibland kan 
det vara så att läraren till en början kanske måste upprätthålla denna vilja hos eleven 
men på längre sikt måste ändå viljan finnas hos eleven själv.  
 
Litteraturen trycker mycket på detta med att sätta eleven i centrum och det talar 
många av de intervjuade lärarna om. Enligt vad jag har läst och hört måste man till en 
början ta reda på vad elevernas svagheter och styrkor är och utifrån dem börja 
                                                 
54 (Ahlberg 2001) 
55 Ljungblad (1999) 



hjälpinsatsen. Det är inte bara läraren som ska sätta sig in i detta utan även eleven bör 
bli delaktig i denna kartläggning. Viljan måste komma inifrån eleven och det blir 
säkert lättare om eleven känner sig delaktig och vet vad som behöver tränas och 
varför. Dessa tankar stämmer överens med en konstruktivistisk syn på lärandet, 
eleven själv måste få vara delaktig i sitt eget lärande. 
 
 
Svårigheter med språket är något som både litteratur och lärare anger som ett 
utmärkande drag hos många av eleverna med matematiksvårigheter. Jag tycker inte att 
elever som har svårt att läsa ska bli lidande av det när de har matematik men det är ju 
inte så lätt att undvika. Man kan hjälpa eleven med själva läsandet av texten men 
förståelsen av texten måste eleverna på något sätt klara av själva. Jag har förstått att 
det är viktigt att man tar sig tid för det språkliga t.ex. lär eleverna vad olika 
matematikord betyder för att de då får större möjlighet att förstå lästalen.  
 
I litteraturen och intervjuerna har jag mött många olika exempel på hur man kan 
arbeta för att stödja elever som har matematiksvårigheter. Ett exempel som alla 
lärarna nämnde i intervjuerna var att de pratar mycket matematik med sina elever och 
att de låter eleverna få prata med varandra. Litteraturen har också tagit upp vikten av 
att få tala matematik. Om eleverna får prata kan de på ett helt annat sätt bli 
uppmärksamma på sitt eget tänkande och även få se exempel på hur andra går 
tillväga. Jag kan gå till mig själv och egen erfarenhet för att förstå vikten av detta. Jag 
vet inte hur många gånger jag har haft ett matematikproblem som jag förstått först när 
jag berättat om det för någon annan.  
 
Att låta elever med matematiksvårigheter använda sig av konkret material vid deras 
inlärning är något som Piaget56 betonade och jag har sett att det är något som 
författare i de böcker jag läst samt intervjuade lärarna tagit fasta på. Jag har fått tips 
på en mängd olika material som jag kan använda mig av i min undervisning och jag 
har förstått att det är egentligen bara min egen fantasi som kan begränsa den mängd 
material jag kan använda. Det finns dock några saker man ska tänka på när man 
använder sig av konkret material. För det första ska man variera sig så att eleven inte 
fastnar i ett slags material och tror att man bara kan räkna ut vissa saker med just det. 
För det andra är det är inte materialet i sig själv som ger eleven förståelse men det kan 
vara ett bra redskap som underlättar för eleven att förstå olika matematiska begrepp 
och sammanhang. Jag tror det är bra att ta hjälp av konkret material i undervisningen 
men man får inte glömma bort att målet ändå ska vara att eleven ska klara sig utan 
och istället kunna göra upp inre bilder i huvudet och tänka fritt.  
 
Algoritmräkning är något som man kommer in på när man tittar på åtgärder för elever 
med matematiksvårigheter. Enligt litteraturen upptar eller i alla fall har den upptagit 
en stor del av matematikundervisningens tid men trots det har många elever svårt för 
just algoritmräkning. Malmer och Ahlberg är kritiska till att algoritmräkningen får ett 
så stort utrymme i undervisningen och när jag läste det var jag villig att hålla med 
dem. När sedan två av lärarna berättade att deras elever med matematiksvårigheter 
tycker att det är lättare att räkna med algoritmer måste jag erkänna att jag blev lite 
förvånad. En av lärarna ansåg att det var bättre att eleverna fick ett redskap att göra 
uträkningar med även om de inte riktigt förstår vad de gör. Huvudfrågan i hela det här 
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resonemanget tror jag har att göra med hur man ser på elevernas förståelse. Det 
viktigaste tycker jag borde vara att eleverna får en förståelse för vad de ska räkna ut. 
Om eleverna möter ett problemtal men inte kan klara av att komma fram till vad det 
frågas efter och hur de ska gå tillväga för att räkna ut det spelar det ingen roll om de 
har lärt sig använda algoritmer eller skriftlig huvudräkning. Eleverna vet ju ändå inte 
vilka tal eller vilket räknesätt de ska använda. Jag tycker att undervisningen främst 
ska inriktas på att ge eleverna förståelse för vad de gör och därefter fundera på vilket 
sätt de ska utföra själva beräkningen på. Jag tror nog att det är bäst att lära eleverna 
olika huvudräkningsstrategier men det finns säkert tillfällen då det kan vara motiverat 
att lära ut algoritmer istället.  
  
Miniräknarens roll kan man också diskutera och det verkar som om både litteratur och 
de flesta lärare ser miniräknaren som ett bra hjälpmedel för att få mer tid att fundera 
på själva problemet. Även här måste ju eleverna ha förståelse för vad de ska göra för 
annars vet de ju inte vilka siffror och räknesätt som ska knappas in på miniräknaren.  
 
För mig har det varit en självklarhet att elever med svårigheter ska få vara i en liten 
grupp och intervjuerna har visat att det är så det fungerar på de skolor de intervjuade 
lärarnas skolor. Vygotsky57 talar om att elever kan lära sig mer om de får stöd och 
stöttning av en annan som redan besitter kunskapen som ska läras in och detta tror jag 
man lättare kan genomföra i en mindre grupp. Sedan ska man nog som Ahlberg58 inte 
tror att en liten grupp med automatik hjälper en elev som har matematiksvårigheter. 
Däremot tror jag den kan underlätta för eleven om läraren i gruppen kan skapa en 
gynnsam inlärningsmiljö. Sedan kan man ju fråga sig hur en sådan grupp ska utformas 
i fråga om antal, hur ofta eleverna behöver en sådan undervisningsform och om man 
ska blanda elever med olika svårigheter. Jag har mött olika tankar angående dessa 
frågor men jag har inte direkt kommit fram till vad som skulle vara det optimala. Det 
kan vara så att man måste fundera kring detta och handla olika från fall till fall.  
 
Jag har mött en mängd olika strategier och arbetssätt man kan använda sig av när man 
möter elever som har matematiksvårigheter. I litteraturen har jag läst att det inte finns 
en metod man kan använda sig av utan att det är mångfalden som kan leda fram till en 
lösning. Varje elev är unik och därför har jag förstått att man med utgångspunkt från 
elevens egna tankar och erfarenheter får försöka fundera ut vad just den eleven 
behöver och vilka undervisningssätt som borde passa bäst. Jag tycker att jag har lärt 
mig enormt mycket under tiden jag arbetat med mitt examensarbete och det känns 
som om jag blivit bättre rustad att möta elever som visar sig vara i svårigheter när det 
gäller matematiken. Jag avslutar med några ord som jag hörde i början av min 
utbildning och som jag tycker i högsta grad gäller när man möter elever som har svårt 
med matematik.  
”När jag började i skolan trodde fröken att jag var smart och då blev jag det!”   
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Bilaga 2 
Brev till de intervjuade lärarna 
 
Hej och än en gång tack för att Du har möjlighet att låta mig intervju Dig. Här 
kommer de frågor jag har tänkt ställa när vi träffas den          kl.  
 
De två första frågorna är för att jag ska få lite bakgrundsinformation av Dig som 
lärare och om skolan Du arbetar på.  
  

1. Berätta lite om dig själv.  
 
 
2. Berätta lite om skolan du arbetar på.  

 
 
3. Vad anser du att det finns för orsaker till att elever har matematiksvårigheter? 

 
 

4. Berätta om vad det är för matematiksvårigheter eleverna har.  
 
 
5. Berätta om hur du arbetar med elever som har matematiksvårigheter?    
 
 

Jag hoppas att intervjun kan bli ett samtal mellan Dig och mig. Om Du undrar 
över något eller behöver ändra tid får Du gärna höra av dig.  

Vi ses! 
 
Hälsningar från Maria Lennartsson 
 
Mitt telefonnummer: 013-260647 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 3 
Mina intervjufrågor 

 
1. Berätta lite om dig själv.  

• Utbildning 
• Arbetat som klasslärare? 
• Hur länge har du arbetat som speciallärare? 
• Ålder 
 
 

2. Berätta lite om skolan du arbetar på.  
• Antal elever 
• Ålder på eleverna  
• Lärarresurser 
• Social förhållanden 
• Typ av bostadsområde. 

 
 

3. Vad anser du att det finns för orsaker till att elever har matematiksvårigheter? 
 
 

4. Berätta om vad det är för matematiksvårigheter eleverna har.  
• Vad innebär matematiksvårigheter för dig 
• Speciella områden inom matematiken som vållar mer problem än 

andra 
• Ålderns betydelse  
• Andel pojkar och flickor 
• Skillnad mellan pojkars och flickors svårigheter  
 
 

5. Berätta om hur du arbetar med elever som har matematiksvårigheter?    
• Arbetssätt – metoder 
• Arbetsmaterial – läroböcker 
• Konkret material  
• Pedagogiska och tekniska hjälpmedel 
• Hur  arbetet med eleven är upplagt  
• Antal elever som undervisas på en gång. 
• Klassrumsarbete 
• Samarbete med andra vuxna som möter eleverna 
 
 

 
 
 


