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Sammanfattning  

PISA undersökningarna har visat att svenska elevers matematikkunskaper är låga jämfört med elever i andra 

länder. Det är något som blivit omdiskuterat. För att förändra det här krävs det att lärare besitter pedagogiska 

kunskaper. För att se hur lärare arbetar kring detta problem har jag studerat hur lärare arbetar för att hjälpa 

elever i matematiksvårigheter. Studien har ett fokus på stöttande av affektiva sidor samt matematiklärande.  

 

Lärare arbetar mycket med stöttande av affektiva aspekter. Det sker genom att de arbetar för att stärka elevers 

självförtroende och självkänsla i matematik, de har en god inställning till matematik och arbetar för att skapa 

ett intresse hos eleverna. Lärare arbetar också för att eleverna ska förstå grunderna i matematik. De vill även 

skapa ett tryggt klassrumsklimat. Dessa aspekter anses, enligt lärare, vara betydande för att kunna hjälpa 

elever i matematiksvårigheter.  

 

Det har framkommit olika undervisningsmetoder som stöttar elevers matematiklärande. Dessa är elevaktiva 

genomgångar, individualisering, pararbete/pratmatte, laborativ/konkret arbete samt utomhuspedagogik. 

Lärarnas mål med undervisningsmetoderna är att arbeta från det konkreta till det abstrakta. De hävdar också 

att det är viktigt att variera dessa metoder och arbeta med dem på olika sätt eftersom alla elever lär sig olika.  
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Inledning 
Enligt Skolverket (2013) har PISA (Programme for International Student Assessment) 

undersökningar visat att matematikkunskaperna i Sverige har försämrats. PISA 

undersökningen anser Skolverket (2013) som en undersökning som görs var tredje år för att 

undersöka elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap i flera länder. De 

mäter kunskaper som är relaterat till elevernas vardagsliv, förklarar Skolverket (2013). 

Undersökningarna sker på elever i årskurs 9. I PISA-undersökningen från 2012 var matematik 

huvudområdet. Genom PISA undersökningarna har det kommit fram att svenska elever är 

lågpresterande jämfört med elever i andra länder. Undersökningen har visat att det finns färre 

högpresterade elever och fler lågpresterande i matematik än tidigare. På grund av detta är det 

viktigt att satsa på matematikundervisningen i skolan för att vända denna negativa trend. I 

arbete mot en positiv trend är lärarens pedagogiska egenskaper viktiga enligt 

Skolinspektionen (2012).  De skriver om vikten av didaktiska förmågor, kompetens och 

arrangemang. Det är en av anledningarna till varför jag har valt att studera hur lärare kan 

arbeta för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. Enligt Samuelsson (2013) arbetar lärare 

med affektiva aspekter i undervisningen. Med affektiva aspekter menar Samuelsson (2013)  

t.ex. intresse, god stämning, elevers tilltro till deras förmåga och motivation. Jag har därför 

valt att studera hur lärare stöttar elevers affektiva sidor.  

 

Lundberg och Sterner (2009) anser att matematiksvårigheter har blivit allt mer 

uppmärksammat av samhället under de senaste åren, det kan vi se genom att det ofta tas upp i 

media. Lundberg och Sterner (2009) skriver om diagnosen dyskalkyli, vilket de förklarar som 

en diagnos som ställs på en person som lider av matematiksvårigheter. De framhåller att 

diagnosen blivit mer vanlig och fått mer uppmärksamhet under de senaste åren. De förklarar 

att det har bildats föreningar som arbetar med dyskalkyli och att det även finns kliniker idag 

som utreder dyskalkyli. Det forskas allt mer kring dyskalkyli idag och många forskare 

intresserar sig för forskningsfrågan ”hur svårigheterna utvecklas över tid, hur vanliga de är 

och hur de samspelar med sociala och pedagogiska faktorer” (Lundberg och Sterner, 2009, 

s.4). Jag intresserar mig för hur lärare med hjälp av sina pedagogiska kunskaper bäst kan 

hjälpa elever som lider av matematiksvårigheter och kommer därför studera lärarens arbete 

med elever i matematiksvårigheter. Genom att studerat det här ges jag, i min kommande 

profession, en inblick i hur jag kan arbeta för att främja elevers matematikkunskaper.  
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Alla elever har rätt till en utbildning av högsta kvalitet som främjar deras lärande. Det är även 

skolans uppgift att se till att eleverna motiveras till att lära sig. Det är något som Läroplanen 

för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) tar upp. På grund av det här 

är det viktigt att besitta kunskaper om hur lärare ska arbeta för att uppnå dessa kriterier. Lgr11 

(2011) hävdar även att skolan ska individanpassa undervisningen och hänsyn ska visas till alla 

elevers behov och förutsättningar. Skolan har även enligt Lgr11 (2011) som uppdrag att ge 

alla elever den kunskap de behöver för att klara sig i samhället och för att kunna vidareutbilda 

sig. Med andra ord menar Lgr 11(2011) att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.  

Lärare har därför ett samhällsuppdrag som går ut på att individanpassa undervisningen och 

planera sin undervisning efter elevernas olika behov och förutsättningar. På grund av detta är 

det viktigt att ha kunskaper om hur lärare ska arbeta med elever i matematiksvårigheter för att 

främja deras utveckling. Med hjälp av de kunskaper som jag fått genom studien kan jag som 

pedagog bli skickligare.  
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Teoretiskt ramverk 

Enligt Roger Säljö (2011) kan lärande beskrivas ur ett sociokulturellt perspektiv. Med ett 

sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2011) att den värld vi lever i inte är saklig och 

uppenbar. Han förklarar att den mänskliga interaktionen och processen är avgörande aspekter 

för hur vi uppfattar världen. Vi lär oss genom att bearbeta och förhålla oss till omvärlden, 

vilket är användbart i sociala miljöer, hävdar Säljö (2011). Säljö (2011) menar att lärandet 

sker genom ett aktivt deltagande från eleven, där meningsutbyte och argumentation står i 

fokus, när eleven tar in kunskap utifrån. Han förklarar vidare att den pedagogiska didaktiken 

är avgörande i det här fallet eftersom det är viktigt att kunna föra konversationer med ett 

pedagogiskt syfte. Säljö (2011) anser att kunskap utvecklas i samspel mellan människor. Han 

menar vidare att kunskap är argument och inte neutral verklighetsbild, och argumentation 

kräver kommunikation.  

 

Enligt Säljö (2002) förknippas det sociokulturella perspektivet med Vygotskys teorier om 

lärande. Han förklarar att teorin bygger på att vi som individer lär oss genom kollektiva 

aktiviteter där människor samspelar. Det vi erfar gör vi tillsammans med andra människor. 

Kunskapsinlärning sker till följd av att vår omvärld medieras anser Säljö (2000). Det sker 

genom samspel av andra människor i form av lek eller andra aktiviteter hävdar han. Säljö 

menar att vi lär oss hur vi ska bete oss i vår omgivning samt hur vi ska skildra och observera 

den. Det sker på det sättet som omgivningen tillåter och inspirerar till. Säljö (2000) framhåller 

att barnet enligt det sociokulturella perspektivet är mycket beroende av den vuxne. Med detta 

menar han att i det sociala samspelet fungerar barnet som en lärling där den vuxne bedriver 

utvecklingen.  

 

Kommunikation och språkanvändning är två centrala aspekter i det sociokulturella 

perspektivet enligt Säljö (2000). Det här ses enligt Säljö (2000) som länkar mellan barnet och 

dess omgivning. Genom de kodifierade sociala uttrycken som används i kommunikation kan 

barnet samspela med andra människor skriver han. Han hävdar att barn tänker genom och 

med de kommunikativa uttrycken som redskap som de tagit in genom interaktion med andra 

människor. I det sociokulturella perspektivet är miljön en avgörande faktor enligt Säljö 

(2000). Han menar på att folk beter sig på olika sätt och har olika tankar kring vad som är 

normalt och onormalt beroende på vilken miljö som de är uppväxta i.  
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Det sociokulturella perspektivet antyder på att en människas utveckling inte har en ändpunkt. 

Han menar på att de språkliga/psykologiska samt de fysiska kulturella redskapen hela tiden 

utvecklas och därför utvecklas även människans mentala förmågor och kunskaper. De 

mentala och fysiska redskapen är här avgörande för hur människan utvecklas påpekar Säljö 

(2000). Han anser att med hjälp av de resurser som finns idag kan lärande och undervisning 

organiseras. Till följd av detta utökas människans lärande dramatiskt menar Säljö (2000). 

Säljö ger ett exempel på det här:  

Den som har en kulram eller fickräknare kan utan svårighet multiplicera sjusiffriga tal med 

varandra, och med ett mikroskop kan man granska en verklighet som inte går att se med blotta 

ögat. Det som tidigare var praktiskt och intellektuellt ouppnåeligt är i dag i många fall helt 

vardagligt (Säljö, 2000, s.72). 

 

Människors förmåga till lärande, både individuellt och kollektivt, har inget slut enligt Säljö 

(2000). Redskap för att lära utvecklas och förnyas fortlöpande vilket ger oss möjlighet till att 

reda ut intellektuella och fysiska svårigheter. 

 

Det sociokulturella perspektivet är ett bra teoretiskt ramverk till denna studie då sociala 

interaktioner är något som tas upp i resultatet. I arbetet med elever i matematiksvårigheter är 

sociala inreaktioner något som anses vara betydande enligt lärare.  
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Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur lärare i skolan arbetar med elever i 

matematiksvårigheter.  

Frågeställningar 

-Hur arbetar lärare för att stötta affektiva sidor hos elever i matematiksvårigheter?  

-Hur arbetar lärare för att stötta matematiklärande hos elever i matematiksvårigheter?  
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Litteraturgenomgång 
 

Bakgrund 
Bakgrunden till det här arbetet är mitt konsumtionsarbete Dyskalkyli-kännetecken, orsaker 

och yttranden (2014) som jag skrev tillsammans med min studiekamrat. Arbetet handlar om 

hur dyskalkyli visar sig hos elever, vilka orsaker det finns till dyskalkyli och hur lärare kan 

arbeta för att hjälpa elever med dyskalkyli. Jag har valt att gå vidare med den sista delen i 

arbetet, hur lärare kan arbeta för att hjälpa elever med dyskalkyli. Anledningen till att jag har 

valt att gå vidare med just den delen är för att specificera studien. Jag tycker också att det är 

extra viktigt för mig som pedagog att ha kunskap om hur man arbetar för att hjälpa elever.  

 

Definitioner av begreppen dyskalkyli/matematiksvårigheter 
Utbildningsdepartimentet har valt att definiera begreppet dyskalkyli som:  

Ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter. Personer med 

dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar en intuitiv förståelse av tal och 

har problem med att lära sig procedurer. Även om de ibland kan komma med ett korrekt svar 

eller använda en korrekt metod, gör de detta mer eller mindre mekaniskt utan självtillit” 

(Lundberg och Sterner, 2009, s.7). 

Lundberg och Sterner (2009) anser dock att definitionen inte är helt korrekt och menar istället 

på att dyskalkyli handlar om allmänna svårigheter inom matematik. Adler (2007) hävdar dock 

att dyskalkyli handlar om att en person har specifika svårigheter inom matematiken. 

Björnström (2012) hävdar att dyskalkyli handlar om att en person har problem med grunderna 

i matematik och att det är taluppfattningen som oftast brister hos personer med dyskalkyli. 

Förutom taluppfattningen ses ofta brister i aritmetiken anser Shalev. R, Manor. O, Kerem. B, 

Ayali. M, Badichi. N, Friedlander. Y, Gross-Tsur. V (2001).  Björnström (2012) framhåller att 

en person med en dyskalkylidiagnos inte behöver ha svårigheter inom alla områden i 

matematik, ofta har de inte svårt med att känna igen olika geometriska former så som kvadrat, 

cirkel och rektangel. Adler (2007) poängterar att personer med dyskalkyli oftast inte har några 

svårigheter för andra ämnen i skolan.  

 

Begreppet dyskalkyli är dock väldigt oklart definierat och därför ifrågasätts det förklarar 

Sjöberg (2008). På grund av detta anser han att man bör vara försiktig med att ställa 

diagnosen. Ett annat argument för att inte ställa diagnosen är att det inte finns några bestämda 
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diagnoskriterier förklarar han. Sjöberg (2008) förklarar att dyskalkyli under senare år dock har 

börjat uppmärksammas och förfrågningar om diagnosen förekommer allt i större grad hos 

specialpedagoger och psykologer. Sjöberg (2006) anser att fokus ska ligga på elever i 

matematiksvårigheter istället för elever med dyskalkyli.  

 

De personer som jag har studerat är lärare som undervisar barn från årskurs 1-3. På grund av 

detta har jag valt att använda begreppet matematiksvårigheter. Det har jag valt eftersom 

diagnosen dyskalkyli är väldigt diffus, enligt Lundberg och Sterner (2009) därför ställs sällan 

diagnosen, speciellt inte på yngre barn.  Med elever i matematiksvårigheter menar jag elever 

som främst har svårigheter med taluppfattning, antalsuppfattning och aritmetik. Dessa 

områden är det som en person med dyskalkyli oftast har problem med enligt Geary, Baily och 

Hoard (2009) och Kaufmann, Handl och Thöny (2003) . 

 

Definitioner av begreppet taluppfattning 
Bristande taluppfattning kan visa sig genom att en elev har svårt att begripa de olika 

räkneprinciperna enligt Kaufmann et.al (2003). Kaufmann et.al (2003) förklarar även att 

taluppfattning innebär att kunna sammanlänka muntligt talade siffror med det arabiska 

talsystemet och förstå talsymbolerna. Personer som har brister inom taluppfattning har svårt 

att se tal som en helhet, de har t.ex. svårt att förstå att 4 är lika mycket som 2+2 och 4 ental 

hävdar de. Brister kan även visa sig genom att personen har svårt att dela upp ett tal i tiotal 

och ental.  Taluppfattning handlar även om att kunna förstå vilket tal som är störst respektive 

minst förklarar Butterworth och Yeo (2010) och Price och Ansari (2013).  Von Aster och 

Shalev (2007) hävdar att en person som lider av dyskalkyli främst har problem med sin 

taluppfattning. Om en person har problem med sin taluppfattning har den 

matematiksvårigheter som innebär att en person inte kan representera eller förstå tal på sin 

mentala tallinje, enligt Von Aster och Shalev (2007). Detta innebär, enligt dem, att personen 

har svårt att i huvudet veta vilket tal som är störst respektive minst och i vilken ordning de 

kommer. Genom olika tester kan lärare se om en person har matematiksvårigheter inom 

taluppfattning enligt Lundberg och Sterner (2009). De ger ett exempel på ett test som har 

utvecklats av Geary, Baily och Hoard (2009). Testet går ut på att personen ska, när de får en 

angiven summa som visas genom siffror eller prickar, ringa in par eller tripletter som anger 

den angivna summan förklarar de. Genom dessa tester anser Geary et.al (2009) att lärare kan 

se vilka som ligger i riskzonen för att drabbas av matematiksvårigheter.  
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Definitioner av begreppet antalsuppfattning 
Butterworth och Yeo (2010) hävdar att antalsuppfattning handlar om förmågan att uppfatta 

olika mängder. De förklarar att de flesta människor har en medfödd förmåga att kunna känna 

igen och förstå olika mängder. Vissa personer har matematiksvårigheter som innebär att de 

inte kan uppfatta en mängd förklarar Butterworth och Yeo (2010). De anser att det ofta beror 

på att man har brister i den grundläggande matematiken. Elever som lider av dessa problem 

behöver ofta räkna symbolerna i en mängd, t.ex. prickarna på en tärning, om mängden är över 

tre. Det är någon som barn utan svårigheter med antalsuppfattning inte behöver, framhåller 

Butterworth och Yeo (2010). Denna förmåga, att snabbt kunna uppfatta mängder från fyra och 

uppåt, kallar Lunde (2011) subetizing. Denna förmåga förklarar Butterworth och Yeo (2010) 

som grundläggande för att en person ska kunna granska sin räkning.  

 

Definition av begreppet aritmetik 
Enligt Kaufmann, Handl och Thöny (2003) leder bristande taluppfattning till bristande 

aritmetik. Med det menar de att en person som lider av bristande taluppfattning ofta får 

problem med att utföra räkneprocedurer. På grund av det här är bristande aritmetik vanligt hos 

personer med matematiksvårigheter förklarar Kaufmann et al. (2013). Kaufmann et al. (2013) 

hävdar att en person kan få problem med aritmetiken på grund av olika anledningar. De 

skriver att det finns flera komponenter som kan bidra till bristande aritmetiska 

matematikkunskaper, svårigheter för att utför procedurer, brister i minnet och förståelsen.   

 

Att undervisa elever med matematiksvårigheter 

Förutsättningar 
 

Lärarens yrkeskompetens 
Enligt Lundberg och Sterner (2009) är det viktigt att lärare som undervisar i de tidiga åren 

arbetar för att förebygga problem inom matematiken. Enligt dem finns det flera sätt att göra 

detta på. Några aspekter som de trycker på är att göra undervisningen lustfull, inspirerande 

och spännande. Lundberg och Sterner (2009) trycker även på att det är viktigt att lärare har 

kunskaper om vilka svårigheter och missuppfattningar som eleverna brukar stöta på i 
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matematikundervisningen. Det är också viktigt att lärare förstår hur elever bäst lär sig 

förklarar de. Elever som lider av matematiksvårigheter behöver, enligt Lundberg och Sterner 

(2009), känna tillit till sin lärare. De behöver även känna att läraren tror på dem och att lärarna 

har den kompetens som krävs, anser de. För att kunna bidra i elevers matematikundervisning 

krävs det, hävdar Sjöberg (2008), att läraren lyfter eleverna och avdramatiserar de problem 

som eleverna kommer stöta på.  

 

Butterworth och Yeo anser att (2010) undervisningen måste vara positiv för elever med 

matematiksvårigheter och det är även viktigt att lärare skapar ett positivt inlärningsklimat. 

Läraren ska även hela tiden berömma och uppmuntra elever för att eleverna ska få en känsla 

av att de klarar av matematiken. Wadlington.E och Wadlington.P L (2008) poängterar att det 

är viktigt att hela tiden få beröm, för både små som stora framgångar, både för elever med 

dyskalkyli och andra matematiksvårigheter. De förklarar att läraren kan få eleverna att bli mer 

involverade i sin egen undervisning och lärande genom att visa att de inom matematiken inte 

alltid behöver få fram rätt svar. Wadlington. E och Wadlington.P L (2008) hävdar att det är 

processen till det rätta svaret som är det viktiga. För att eleverna ska kunna uppnå ett bra 

resultat krävs det även att läraren är kritisk till sin egen undervisning, förklarar Lundberg och 

Sterner. För att utvecklas bör läraren göra en utvärdering av sin egen undervisning som 

läraren sedan följer upp anser Lundberg och Sterner (2009).   

 

Viktiga aspekter i lärarens arbete med elever i matematiksvårigheter  
För elever i matematiksvårigheter är det viktigt att de får tid för att tänka, förklarar 

Butterworth och Yeo (2010), vilket dessa elever behöver då det tar längre tid för dem att 

räkna ut en uppgift. För att elever i matematiksvårigheter ska få tid att förstå är det viktigt att 

läraren arbetar framåt med små steg åt gången i undervisningen hävdar Butterworth och Yeo 

(2010). Enligt Lundberg och Sterner (2009) är det viktigt för elever i matematiksvårigheter att 

de får individanpassade uppgifter som känns personliga för eleven. De anser att genom att 

arbeta på det här sättet blir eleverna mer engagerade i matematiken. För elever med 

matematiksvårigheter är ett genomtänkt och strukturerat arbetssätt extra viktigt hävdar 

Lundberg och Sterner (2009). Därför bör lärare vara medvetna om att de behöver arbeta på 

detta sätt förklarar Lundberg och Sterner (2009). Butterworth och Yeo (2010) framhåller att 

en noga planerad och strukturerad undervisning kan vara betydande och göra stor skillnad för 

elever i matematiksvårigheter. Som lärare bör man inte skynda på tempot i arbetet med dessa 
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elever, utan istället gå framåt i ett lugnt tempo. Butterworth och Yeo (2010, s.19) förklarar att 

det inte alltid är det bästa att hela tiden arbeta med likartade räkneuppgifter. Genom att fånga 

upp elevens vardagliga aktiviteter och deras namn i matematikundervisningen kan lärare öka 

elevens motivation och förståelse för varför de behöver lära sig matematik anser Wadlington 

E och Wadlington P L (2008). 

 

Processer 

Repetition  
Butterworth och Yeo (2010) anser att repetition är någon som är viktigt för elever i 

matematiksvårigheter, därför bör läraren gå bakåt i matematiken emellanåt för att se om 

eleverna har förstått. Enligt Wadlington.E och Wadlington.P L (2008) är det viktigt att 

läraren, efter han/hon gett eleven instruktioner, delar upp arbetsområdet i olika små delar så 

att eleverna istället har olika delmål som de arbetar emot. Genom att arbeta på det här sättet, 

förklarar Wadlington.E och Wadlington.P L (2008), att eleverna behärskar arbetsområdet 

bättre. De menar också att innan lektionen ska eleverna arbeta med repetition och tydliggöra 

vad de lärde sig på förra lektionen. De anser även att i slutet av varje lektion ska de även göra 

en summering av lektionen för att se vad de har lärt sig. Wadlington.E och Wadlington.P L 

(2008) förklarar att genom att arbeta på detta sätt lär sig eleverna bättre jämfört med om de 

ska repetera inför ett prov.  

 

Varierad undervisning 
Butterworth och Yeo (2010) anser att variationen i undervisningen är mycket viktig för elever 

i matematiksvårigheter. Tre till fem olika matematikaktiviteter bör varje lektion bestå av 

förklarar Butterworth och Yeo (2010). Enligt Butterworth och Yeo (2010, s.25) bör lärare 

lägga mycket tid på att arbeta laborativt och minst tid på abstrakta övningar, eftersom de ofta 

är väldigt svåra för elever i matematiksvårigheter. När lärare märker att eleverna börjar 

utvecklas inom arbetsområdet kan eleverna dock ges längre och mer utmanande uppgifter, 

framhåller Butterworth och Yeo (2010). Tävlingsinriktande uppgifter eller lekar i 

matematiken kan uppmuntra och gynna elever i matematiksvårigheter enligt Butterworth och 

Yeo (2010). Om läraren förklarar att de inte ska bedöma elevernas prestationer, känner 

eleverna att de kan fokusera på matematiken med än mer positiv attityd än tidigare, anser 

Butterworth och Yeo (2010).  
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Direkt undervisning 
Enligt Lundberg och Sterner (2009) är det viktigt att elever i matematiksvårigheter får direkt 

undervisning. De förklarar att eleverna är i behov av snabb återkoppling av en lärare och har 

därför lätt att fastna i matematiken om de inte ges direkt undervisning.  

 

TOT-principen 
Enligt Lundberg och Sterner (2009) finns det en arbetsmetod som heter TOT-principen. De 

menar att TOT-principen (time on task) innebär tid för lärande. De förklarar TOT-principen 

på följande sätt  ”ju mer tid som ägnas åt en uppgift, ju mer man övar, desto större är chansen 

att bli bra på att klara av den” (Lundberg och Sterner, 2009, s.44). Lundberg och Sterner 

(2009) poängterar att det är extra viktigt att fokus ligger på vad det är som eleven bör lära sig 

och vad eleven bör öva på. För att undvika att undervisingen blir missriktad är det viktigt att 

läraren främjar elevens lärande, förklarar de. Ett bra och lugnt klassrumsklimat där eleverna 

har möjlighet till att koncentrera sig är ett måste för att kunna arbeta med TOT-principen 

framhåller Lundberg och Sterner (2009). De anser att elever som behöver TOT-tid får det ofta 

genom att de besöker en speciallärare eller specialpedagog där de får en-till-en undervisning. 

Lundberg och Sterner (2009) anser att genom att ge elever en-till-en undervisning bemöter 

lärarna eleverna när de är på topp och kan då fånga deras uppmärksamhet, eleverna kan även 

få direkt försäkran och korregering.   

 

Kaufmann, Handl och Thöny (2003) förklarar att de under sex månaders tid hade 

undervisning med sex stycken elever i årskurs 3 med diagnosen dyskalkyli, 25 minuter, tre 

gånger i veckan. Syftet med undervisningen var, enligt dem, att öka elevernas förståelse för 

matematik genom att arbeta med elevernas grundläggande taluppfattning. Kaufmann et al. 

(2003) framhåller att de hade som utgångspunkt att eleverna skulle arbeta från konkret till 

abstrakt tänkande. Förutom elevernas matematikkunskaper kunde de även se, efter 

undervisningen, att elevernas inställning till matematik hade förändrats enligt Kaufmann et al. 

(2003). De anser att inställningen hos eleverna hade blivit mer positiv.  

 

Utveckling av elevernas taluppfattning  
Enligt Björnström (2012) är det viktigt att eleverna får mer undervisning i taluppfattning för 

att utöka sina kunskaper. Han hävdar att de flesta lärare vet att taluppfattning är betydelsefullt 
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för elevernas förbättring inom matematik. Även fast lärare är medvetna om det här är det 

många elever som saknar eller inte får grundläggande kunskaper i taluppfattning hävdar 

Björnström (2012). Han tror att en anledning till detta kan vara att de flesta elever redan har 

en bra taluppfattningsförmåga i grunden och därför väljer många lärare att inte lägga ner jätte 

mycket tid på undervisningen inom taluppfattning. De som inte har en god 

taluppfattningsförmåga blir då lidande av det och det bildas stora skillnader hos elever sett till 

deras matematikkunskaper poängterar Björnström (2012).  

 

Från det konkreta till det abstrakta  
Enligt Lundberg och Sterner (2009) behöver elever i matematiksvårigheter, när det kommer till 

räkneoperationer och antal, få mer konkret undervisning än andra elever. ”För elever med 

inlärningssvårigheter kan det vara särskilt betydelsefullt att undervisningen rör sig från det 

konkreta till det abstrakta” (Lundberg och Sterner, 2009, s.46). För att hjälpa elever i 

matematiksvårigheter att se sammanhang mellan det konkreta och abstrakta ger Lundberg och 

Sterner (2009) exempel på metodik i fyra olika faser.  De fyra faserna namnger Lundberg och 

Sterner (2009) som laborativa fasen, representativa fasen, abstrakta fasen och återkopplingsfasen. 

Malmer (2002) och Björnström (2012)  skriver liksom Lundberg och Sterner (2009) om hur 

viktigt det är att arbeta från konkret till abstrakt. Wadlington.E och Wadlington.P L (2008) anser 

att det är viktigt att lärare jobbar konkret med abstrakta begrepp, t.ex. med hjälpmedel som 

tiobasmaterial och pengar.  

 

Laborativa fasen  

Enligt Lundberg och Sterner (2009) innebär den laborativa fasen att elever jobbar med 

laborativt material när lärare använder muntlig matematik som undervisningsmetod. De ger 

flera exempel på laborativt material som kan vara till hjälp för eleverna t.ex. tiobasmaterial, 

brickor och knappar. Genom att jobba med laborativt material ges eleverna förutsättningar till 

att lättare förstå matematiska idéer och begrepp skriver Lundberg och Sterner (2009). Det är 

viktigt att lärare emellanåt byter ut det laborativa materialet anser Butterworth och Yeo (2010) 

för att behålla intresset och motivationen hos eleverna. De framhåller dock att alla lär sig 

olika och därför föredrar en del elever att arbeta med material som de sen tidigare känner 

igen. Butterworth och Yeo (2010, s.22) förklarar att det är viktigt att läraren demosterar hur 

det laborativa materialet kan användas när eleverna ska börja med matematik. De kan även 

visa på olika kontexter mellan att arbeta laborativt och abstrakt poängterar Butterworth och 
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Yeo (2010). Genom att arbeta med det laborativa materialet stimuleras även arbetsminnet 

menar Lundberg och Sterner (2009).  

 

Björnström (2012) framhåller den laborativa fasen som en betydelsefull komponent i 

undervisningen. Dock är det mer tidskrävande för lärare att arbeta laborativt med elever, anser 

han. Han menar att det behövs organisation, struktur och en pedagogisk idé bakom arbetet. 

Det är viktigt att det laborativa materialet alltid finns tillgängligt för eleverna i klassrummet 

hävdar Björnström. En del lärare väljer dock att plocka bort det laborativa materialet så fort 

de flesta elever klarar av att tänka abstrakt, vilket är något som han inte förespråkar. 

Björnström (2012) menar att det då blir påfrestande för de elever som fortfarande behöver det 

laborativa materialet. Björnström (2012) poängterar att det därför är ytterst viktigt att de 

elever som behöver det laborativa materialet tillåts att använda det av lärare utan att det ska 

verka annorlunda.  Björnström (2012) skriver dock det är viktigt att eleverna inte fastnar i den 

laborativa fasen. Eleverna bör heller inte börja jobba med siffror omedelbart utan arbeta med 

illustrationer av föremål (halvkonkret representation), med andra ord ska de börja arbeta på 

den representativa fasen när de klarar av den laborativa. 

 

För elever med matematiksvårigheter kan det underlätta att börja arbeta med det laborativa 

materialet tidigt för att de ska få en bättre förståelse för tal och siffror skriver Butterworth och 

Yeo (2010). De betonar även att det är betydelsefullt att läraren väljer ut det material som 

hon/han använder noga för att försäkra sig om att det underlättar elevernas inlärning. Det 

konkreta materialet hjälper elever på två sätt enligt Butterworth och Yeo (2010), det hjälper 

eleverna med tankestrategier och de hjälper eleverna att få en grundläggande förståelse för 

matematik.   

 

Representativa fasen  

Den representativa fasen innebär att eleverna arbetar med matematik genom illustrationer som 

lösningar till matematikuppgifterna enligt Lundberg och Sterner (2009). Eleverna kan, genom 

sina erfarenheter av det laborativa materialet, ta sin tidigare kunskap och föra ner det i sina 

illustrationer. I den representativa fasen använder sig eleven ofta av illustrationer i form av 

prickar, sträck och enkla bilder för att finna lösningen på matematikuppgifterna hävdar 

Lundberg och Sterner (2009). De skriver att till följ av att de arbetar på detta sätt får eleverna 

tre betydelsefulla verktyg för att lära sig matematik.  
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De kan utvidga sin konkreta förståelse till en nivå som är mer abstrakt, men inte så abstrakt att 

det blir meningslöst. Att rita lösningar är en utmärkt problemlösningsstrategi som kan 

generaliseras och användas i många olika situationer. Eleven har alltid en strategi att kunna 

använda och gå tillbaka till, om hon fastnar i arbetet på den abstrakta nivån. (Lundberg och 

Sterner, 2009, s.48)  

 

I den representativa fasen kan eleverna även arbeta med att bygga en modell som kan vara till 

hjälpa för att lösa matematiska uppgifter förklarar Butterworth och Yeo (2010). Denna modell 

kan lärare sedan täcka över så att eleverna kan se om de klarar att lösa uppgiften utan hjälp av 

modellen anser Butterworth och Yeo (2010).  De hävdar att eleverna kan då kan tänka på det 

laborativa materialet (modellen) och använda det som hjälp när de ska kontrollera sina svar. 

Butterworth och Yeo (2010)  menar att detta är något som lärare ska lärare ska inspirera 

eleverna till, att först tänka ut ett abstrakt svar på problemet och sen kontrollera med det 

laborativa materialet.  

 

Abstrakta fasen  

När en elev klarar av att arbeta på den representativa fasen ska eleven gå vidare till den 

abstrakta fasen förklarar Lundberg och Sterner (2009). När eleven ska gå över till den 

abstrakta fasen byter läraren ut illustrationerna och det laborativa materialet till matematiska 

tecken. Denna fas innebär att eleverna börjar arbeta med huvudräkning enligt Lundberg och 

Sterner (2009). Det är betydelsefullt att elever får arbeta med ”konkreta, halvkonkreta, 

halvabstrakta och abstrakta representationerna i undervisningen” (Björnström). Enligt 

Björnström (2012) bör lärare, i arbetet med elever i matematiksvårigheter, erbjuda eleverna 

uppgifter som både är abstrakta, representativa och laborativa för att kunna växla i arbetet. 

Han menar att lärare bör göra detta för att justera svårighetsgraden på matematikuppgifterna. 

På denna nivå anser Butterworth och Yeo (2010) att lärare kan ge eleverna uppgifter som är 

abstrakta. Uppgifterna kan vara muntliga eller skriftliga som eleverna sedan kan lösa. Under 

denna fas ska eleverna endast arbeta abstrakt, med siffror, när de ska lösa sina uppgifter enligt 

Butterworth och Yeo (2010) men de kan tänka på det laborativa materialet i huvudet som 

stöd.  

 

Enligt Butterworth och Yeo (2010) brukar elever i matematiksvårigheter, framförallt 

dyskalkylektiker, ha svårigheter med att förstå det matematiska språket, t.ex. tre gånger två. 

På grund av detta bör lärare, för att eleverna ska förstå, tänka på att använda sig utav ett enkelt 
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språk och vara beredd på att omformulera sitt språk när lärare undervisar i matematik. Det är 

också viktigt att låta eleverna själva använda de begrepp och termer som de kan när de ska 

beskriva matematiska problem hävdar Butterworth och Yeo (2010). 

 

Återkoppling  
För att kunna ge eleverna bästa möjliga undervisning bör lärare arbeta med 

återkopplingsfasen anser Lundberg och Sterner (2009). De menar att fasen går ut på att 

läraren ska arbeta med att stärka elevens kunskaper inom matematik med hjälp av 

återkoppling. Lärarens återkopplingsarbete gör sedan basen till elevens kommande lärande 

skriver Lundberg och Sterner (2009, s.48). Elever som lider av svårigheter i matematik 

behöver ha direkt feedback efter att de ha slutfört sina matematikuppgifter enligt Wadlington. 

E och Wadlington.P L (2008).  

 

Fingerräkning  
Enligt Lundberg och Sterner (2009) kan fingerräkning vara ett tecken på bristande 

räkneförmåga. Fingerräkning kan ses som ett språk förklarar Høines (2000). Fingrarna kan ses 

som ett hjälpmedel för att tänka hävdar hon. Vaidya (2005) hävdar att om en elev räknar varje 

finger för sig, trots att eleven är medveten om att han/hon har 5 fingrar på varje hand, kan 

man se tecken på matematiksvårigheter. Det är inte ovanligt att elever i matematiksvårigheter 

avvänder sig av fingrarna som hjälpmedel, förklarar Butterworth och Yeo (2010), eftersom 

det är en grundläggande räknestrategi. Enligt Wilson och Dehaene (2007) använder elever i 

matematiksvårigheter fingrarna när de räknar. De poängterar att det tar lång tid för dessa 

elever att utföra beräkningar på grund av det här.  

 

Minnessvårigheter 
Enligt Butterworth och Yeo (2010) kan elever som är i matematiksvårigheter kan lida av 

minnessvårigheter. Eleverna kan ha svårt att komma ihåg siffror och tal när de ska räkna. 

Lunde (2011) hävdar att problemet ofta ligger i att hämta information från långtidsminnet 

samt korttidminnet. Det här kan leda till problem när eleven ska försöka lösa en uppgift 

förklarar han. Price och Ansari (2013) anser att det är fräst aritmetiska kunskaper som är svårt 

att få fram ur minnet hos elever i matematiksvårigheter. Detta leder i sin tur till att det blir 
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problemetiskt att lösa matematikuppgifter på ett effektivt sätt eftersom de ofta har problem 

med att få fram den aritmetiska fakta som behövs, hävdar de.  

 

IQ-resultat hos dyskalkylektiker  
Enligt Lunde (2011) har elever som har diagnosen dyskalkyli en genomsnittligt eller högre 

begåvningsnivå trots att diagnosen påverkar elevens beteende och lärande. Wilson och 

Dehaene ger exempel på en elev som har en genomsnittlig IQ-nivå trots problem i matematik 

(2007). Detta menar de är typiskt för elever som kan komma att utveckla dyskalkyli. Wilson 

och Dehaene anser därför att dyskalkyli identifieras genom att ett en person, sett till IQ och 

ålder, presterar lågt inom matematik. De menar därför att matematiksvårigheter inte är 

kopplat till intelligens.  
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Metod 
 

Val av metod 

I denna studie har jag använt mig av metoderna deltagande observation och kvalitativa 

intervjuer. Jag har observerat lektioner i matematik och genom detta sett hur 

läraren/specialläraren arbetar för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. För att få en djupare 

förståelse för hur lärare tänker kring arbetet med elever i matematiksvårigheter har jag även 

gjort kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar elever i matematiksvårigheter. Jag har 

använt mig av semistrukturerade intervjuer som är en typ av kvalitativa intervjuer enligt 

Bryman (2011). Med semistrukturerade intervjuer menar han att forskaren har specifika 

förbestämda teman som berörs. Forskaren använder sig ofta av en intervjuguide. Forskaren 

kan välja att hoppa mellan frågorna och komma på nya frågor, som inte ingår i intervjuguiden 

sedan tidigare. Syftet med dessa intervjuer var att få svar på mina frågeställningar. 

 

Enligt Bryman (2011) finns det ett flertal för och nackdelar med intervju och observation som 

insamlingsmetoder. Han förklarar att forskaren, genom observation som metod, har möjlighet 

att se världen genom andras ögon jämfört med intervjuer. Forskaren kan genom observationer 

ha svårigheter med att svara på människors tankar och åsikter, vilket är något som framgår 

tydligare om forskaren gör intervjuer. Forskaren kan genom att observera, jämfört med 

kvalitativa intervjuer, dra slutsatser genom att studera hur människor beter sig mot varandra 

förklarar Bryman (2011). Observation som metod kan även leda till att forskaren påträffar 

frågor eller oväntade situationer som inte hade framkommit under en intervju, eftersom de 

teman som kommer diskuteras ofta är förbestämt av intervjuaren. Fördelar med att använda 

intervju som metod är att forskaren kan få ett perspektiv på hur utvecklingen har varit under 

en längre tid anser Bryman (2011). Genom intervjuer kan forskaren även nå fler personer och 

situationer hävdar Bryman (2011). Metodernas nackdelar kompletteras av den andra metodens 

fördelar, därför är det bra att kombinera dessa metoder. Bryman (2011) hävdar att dessa för- 

och nackdelar är något som forskaren bör ha i åtanke när om man väljer dessa metoder. 
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Urval 
Forskningen har skett på en skola i en mellanstor stad.  De personer som har deltagit är lärare 

samt en specialpedagog som undervisar i matematik i årskurs 1-3. I det här fallet är det fyra 

stycken pedagoger.  

Genomförande 
Lärarna som berörs av min forskning har fått information av mig genom en Power Point 

redovisning där jag visat mitt tidigare konsumtionsarbete. De fick veta att jag ska titta på hur 

lärare arbetar för att stötta affektiva sidor hos elever i matematiksvårigheter samt hur de 

arbetar för att stötta matematiklärande hos elever i matematiksvårigheter. Lärarna fick då en 

inblick i området och fick en chans att tänka efter hur de brukar arbeta. Genom att göra på det 

här sättet tror jag att intervjuerna blev mer givande jämfört med om de bara hade blivit 

överraskade med frågor.  

 

Jag valde att börja med att samla in mitt material genom observationer. Jag har observerat en 

lektion per pedagog för att få en egen bild av hur de arbetar med elever i 

matematiksvårigheter. Lektionerna som jag har observerat har varit mellan 40-60 minuter. Jag 

började observationen genom att presentera mig för klassen och noga förklara att jag var där 

för att se hur läraren arbetar och att jag inte kommer fokusera på vad eleverna gör. Detta 

gjorde jag för att undvika att eleverna skulle komma fram och fråga mig under observationen 

eller bli nervösa för att jag studerar dem. När jag genomförde observationerna gick jag runt 

eller satt i klassrummet och försökte hålla mig mycket i bakgrunden för att påverka gruppen 

så lite som möjligt. Jag var dock tvungen att hålla mig ganska nära läraren för att kunna höra 

vad läraren sa. Under observationerna har jag fokuserat på hur läraren arbetar för att hjälpa 

elever i matematiksvårigheter. 

 

Jag har sen använt mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har skett efter observationen 

eftersom jag då har kunnat fråga om saker som jag vill veta mer om som jag sett under 

observationen. Intervjuerna skedde inom en veckas tid efter observationerna. I vissa fall 

skedde intervjuera direkt efter observationen med detta var inte möjligt att få med alla 

pedagoger. Intervjuerna har skett en och en så att inte de som medverkar ska påverka 

varandra. Intervjuerna har skett i ett separat rum där vi kunnat sitta o lugn och ro. Jag har även 

valt att spela in mina intervjuer, vilket ledde till att jag kunde fokusera mer på intervjuen än 
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om jag hade fört anteckningar. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter per person. Min 

intervjuguide bestod av 12 intervjufrågor (se bilaga 1).   

Analys 

I arbetet har jag använt tematisk analys som analysmetod. Bryman (2011) förklarar att 

tematisk analys innebär att forskaren letar efter teman när man analyserar sin data. Metoden 

innebär att forskaren skapar en förteckning av teman och subteman som sedan arrangeras i en 

matris förklarar han. Teman bildas utifrån de fältanteckningar och utskrifter som studerats 

noga skriver Bryman (2011). När forskaren ska leta efter teman i sin text rekommenderar 

Bryman (2011) att man bör tänka på följande aspekter ”repetitioner, lokala typologier eller 

kategorier, metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, 

saknade data, teorirelaterat material” (Bryman, 2011, s.529-530). Dessa aspekter har jag 

arbetat med när jag analyserat min data. Jag har efter mina observationer valt att transkribera 

min data samma dag eftersom jag då har observationen färsk i minnet. Intervjuerna har jag 

transkriberat i efterhand. Efter jag transkriberat materialet har jag gjort koder i form av 

anteckningar i ett kommentarsfält. Efter det har jag, med hjälp av olika färger, markerat det 

som hör ihop för att hitta mina teman i arbetet. När jag hittat mina teman har jag utifrån det 

som sägs i citaten arbetat fram olika subteman.  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Bryman (2011) finns det fyra olika forskningsetiska överväganden som forskare bör ta 

hänsyn till. Han menar att dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de berörda aktörerna alltid bör få veta syftet med studien 

förklarar Bryman (2011). Han hävdar att aktörerna alltid har rätt till att veta att de när som 

helst under studien får hoppa av och att det själva får välja om de vill vara med i studien eller 

inte. Genom den Power Point, som de personer som är berörda av min studie får, kommer det 

tydligt framgå vad mitt syfte är med studien. Här har jag förklarat för dem att de själva får 

välja om de vill vara med eller inte och gjort dem medvetna om att de får hoppa av om de vill 

under tidens gång. Jag har även länkat till etikprövningslagen där de själva kan läsa mer om 

sina rättigheter. Bryman (2011) framhåller också att de personer som studeras ska få veta 

vilka olika moment som ingår i undersköningen. Detta är något som jag också har tagit upp i 

Power Pointern.  
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Enligt Bryman (2011) innebär samtyckeskravet att de som medverkar i studien själva får välja 

om de vill vara med eller inte. Här finns det en lag forskare måste följa, lagen om 

etikprövning hävdar Quennerstedt, Harcourt och Sargeant (2014).  Quennerstedt et.al (2014) 

anser att lagen om etikprövning innebär att barn under 15 år måste ha målsmans tillåtelse 

samtidigt som de själva måste vilja vara med i studien. Barn över 15 år, men som inte fyllt 18 

än, om de är medvetna om vad forskningen går ut på, får själva välja om de vill delta skriver 

Quennerstedt et.al (2014). De hävdar att personer över 18 år får själva välja om de vill delta i 

studien enligt lagen om etikprövning. Min studie har inte berört eleverna då det är lärarnas 

undervisningsmetoder som stått i fokus, därför behövde jag enbart ha lärarnas medgivande.  

 

Bryman (2011) skriver att konfidentialitetskravet innebär att forskare ska se till att obehöriga 

personer inte kan få tillgång till personliga uppgifter, de behandlas alltså med konfidentialitet. 

Det har skett genom att personerna som studerats är anonyma i mitt arbete. Det material som 

jag samlat in har förvarats säkert så att obehöriga inte har kunnat komma åt det.  

 

Bryman (2011) beskriver nyttjandekravet på följande sätt, de personliga uppgifterna som 

forskaren får in genom studien får enbart får nyttjas till forskningen. Mitt material har endast 

använts till denna studie.  
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån olika teman som formats utifrån intervjuerna och 

observationerna. Utifrån frågeställningarna har resultatets huvudrubriker framkommit. Dessa 

huvudrubriker är lärarens arbete för att stötta affektiva sidor hos elever i 

matematiksvårigheter och lärarens arbete för att stötta matematiklärande hos elever i 

matematiksvårigheter. Under dessa huvudrubriker följer olika teman som är skapade utifrån 

vad lärarna delgett i intervjuerna. Under huvudrubriken lärarens arbete för att stärka elever i 

matematiksvårigheter följer tre teman. Dessa teman är lärarens inställning till 

matematikundervisningen, lärarens arbete för att öka elevens självförtroende/självkänsla och 

tid. Under huvudrubriken undervisningsmetoder följer sju teman. Dessa teman är elevaktiva 

genomgångar, individualisering, pararbete och pratmatte, laborativt/konkret, 

utomhuspedagogik, från det konkreta till det abstrakta och variation. Flera teman har 

underkategorier för att förtydliga resultatet.  

 

Lärarens arbete för att stötta affektiva sidor hos elever i 

matematiksvårigheter  
I det här stycket presenteras lärarens arbete för att stärka elever i matematiksvårigheter. 

Viktiga aspekter som tas upp är vad läraren har för inställning till matematik, hur lärare 

arbetar med elevers självförtroende och självkänsla samt hur viktigt det är med ett positivt 

klassrumsklimat. 

  

Lärarens inställning till matematikundervisning 
Lärarens inställning till matematik som ämne anses vara viktig enligt lärare. Intresse, 

koppling till intelligens, förståelse och sammanhållning är även aspekter som lärare anser är 

viktigt i matematikundervisningen.   

 

God inställning 
Lärares inställning till matematik är betydande för elever i matematiksvårigheter. Det är 

viktigt att lärare har en god inställning till matematik. En lärare beskriver sin goda inställning 

till matematik på följande sätt:  

Jag tycker att det är viktigt att ha en god inställning till matematik. Jag tycker att matematik är 

ett roligt ämne, det finns mycket möjligheter utöver det som finns i matteboken. Jag tror att 

alla kan tycka om matte.  
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Genom mina observationer har det tydligt framgått att lärare bemöter matematiken med en 

god inställning. De ser positivt på ämnet och arbetar för att överföra detta på deras elever. 

”Nu ska vi arbeta med det här som är så otroligt roligt” är ett exempel på en kommenterar 

som jag hört vid upprepade tillfällen.  

Intresse 
Elever bör enligt lärare skapa ett intresse till matematik. Lärare tycker att det är viktigt att 

elever får upp ögonen för matematik och ser matematikämnet som något roligt.  

Man får ett intresse för matematik och ser vilket roligt ämne det är och hur stort det är och hur 

många delar det är. 

 

Intelligens  

Matematikens koppling till intelligens är något som flera lärare tar upp. Lärarna är emot att 

matematik skulle ha en koppling till intelligens. Två lärare resonerar kring detta på följande 

sätt.  

Jag tycker att det är viktigt att förstå att matte inte har med intelligens att göra. Alla kan tycka 

om matte och kan utvecklas inom matematik. Jag tycker att starten är så viktig just för att 

matte ofta är laddat till intelligens. Elever som är svaga i matematik ska inte känna att de är 

dumma i huvudet. Det jag är inne på är att det är så viktigt i början att man inte får den känslan 

av att jag inte klarar matematik. 

 

Den andra läraren förklarar att det är viktigt att elever i matematiksvårigheter inte ska känna 

sig dumma i huvet.  

En viktig sak med matte är att man inte ska känna sig dum bara för att man har svårt i matte. 

På nått sätt så förknippas ju matte med intelligens och det gillar inte jag riktigt.  

 

Förståelse 

Lärare som undervisar i matematik i de tidigare åren anser att det är viktigast att få eleverna 

att förstå. Lärare upplever dock inte att eleverna har samma inställning. Det som ofta anses 

som viktigast hos eleverna är att de ska arbeta fort.  

Vi har pratat i klassen om matematik när jag berättade att du skulle intervjua mig så sa en elev: 

”när jag och en annan elev jobbar ihop då har vi kommit på att vi jobbar jättebra ihop för då 

jobbar vi mycket snabbare.” ”Det är väl inte det jag tittar på, inte den som jobbar snabbast? Sa 

jag.” ”Vad är det som är viktigast med matematik? Det är ju att man förstår”.   
 

Lärare försöker aktivt i klassrummet att arbeta mot inställningen att det måste gå fort när 

eleverna arbetar med matematik. De förklarar tydligt att det viktigaste är att de förstår vad de 

arbetar med och gör det noggrant. Genom att titta på hur lärare arbetar har jag sett hur lärare 

får påminna eleverna om det här ofta.  
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Sammanhållning 
För att arbeta för att alla ska förstå är det viktigt att alla elever ska hänga med i 

undervisningen. Dock kan detta ses som problematiskt när lärare undervisar stora grupper 

med elever. För att arbeta för att alla elever ska hänga med väljer lärare att hålla eleverna 

inom samma område i matematiken eftersom de anser att ”alla kan lyckas med på olika 

nivåer” Två lärare beskriver hur de arbetar för att hålla ihop klassen.  

Jag har alltid en stoppsida, du får aldrig jobba mer än ett kapitel. Sen får de jobba med andra 

uppgifter. Det kan vara en utmaningsbok eller färdighetsträning tills de flesta har kommit ifatt. 

Och sen så har vi genomgång igen på de nya avsnitten sen gör vi likadant där för att ha alla 

med på tåget. Sen är det svårt när man har ett så stort spann med de som är jättesnabba och de 

som har längre tid.  

 

Sen brukar jag ha extrauppgifter för att hålla dem inom samma kapitel. Detta gör jag för att 

hålla ihop gruppen sen får man utmana dem ifrån kapitlet inom samma område, det krävs 

ganska mycket mer än att bara låta dem jobba på i boken men de lär sig mer, så tänker jag. 

 

Lärarens arbete för att öka elevens självförtroende/självkänsla 

Elever i matematiksvårigheter behöver mycket uppmuntran och beröm från lärare. Eleverna 

tror inte att de klarar av matematiken och har ofta en dålig självkänsla och självförtroende. 

Det är något som lärare försöker arbeta mycket med i matematikundervisningen.  

Beröm 
Lärare anser att det är viktigt att ge elever i matematiksvårigheter mycket beröm för att öka 

deras självförtroende. Detta kan lärare göra genom att använda sig av olika belöningssystem.  

Man måste jobba med beröm hos de eleverna som är i matematiksvårigheter för de tror ofta 

inte på sig själva, de har ett jättedåligt självförtroende. Man kan arbeta med klistermärken. 

Klistermärken för många barn är som ett bevis på att jag har varit duktig det här har jag klarat. 

Vilket gör att de får en liten klapp på axeln. Mycket beröm till de här eleverna känner jag. 

 

Lärare berömmer eleverna genom att de påtalar vad eleverna gör bra.  

Påtala, titta här vad du klarat av, det här har du gjort och det blev rätt. För att de ska kunna få 

känna att de är bra och att de verkligen klarar av det. 

 

Lärarens arbete för att stärka elevers självförtroende och självkänsla i matematik är något jag 

sett när jag gjort mina observationer. Lärare gav eleverna mycket positiva kommentarer så 

som:  

”gud vad duktiga ni är”/…/ ”ohh har du klarat det här själv, gud vad du är 

duktig”/…/”vilka kluriga exempel”/…/”vilka bra förslag du har, gud vad smarta ni är 

”. 
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Hitta sin nivå 

För att öka elevers självkänsla och självförtroende har lärare som mål att alla elever ska få 

arbeta på sin nivå. De förklarar att det är viktigt att bygga på elevers kunskaper. 

Det jag kan känna att jag jobbar mest med i matten det är barnens självkänsla och 

självförtroende, att de känner att det är strunt samma om du ligger en halv mattebok efter för 

det är lagom precis där du är för så mycket har du förstått och nu bygger vi vidare på din 

kunskap som du har. Så att alla får känna att jag är på min nivå och jag är trygg där. Sen är det 

kanske inte alla som känner så men det är mitt mål. 

 

Bromsa eleverna 
Lärare hävdar att elever i matematiksvårigheter ofta stressar igenom matematiken, vilket 

lärare också tror beror på elevernas självförtroende i matematik. En lärare ger här ett exempel 

på hur lärare kan arbeta för att undvika detta.   

Vissa elever i matematiksvårigheter försöker stressa genom matematiken och chansar därför 

och försöker inte tänka efter. Då är det viktigt att bromsa eleverna. Jag började göra så med 

den eleven att han inte fick svara när han ville. När jag fråga honom t.ex. vad är 1+2 sen höll 

jag upp ett finger på ena handen och två på andra. Sen sa jag till när han fick svara då klarade 

eleven av uppgiften. Tidigare så chansa han bara innan jag knappt hade hunnit och säga talet 

och då blev det alltid fel. 

 

Positivt klassrumsklimat 
För att hjälpa elever att öka sitt självförtroende och självkänsla behöver lärare arbeta för ett 

positivt klassrumsklimat. Lärare arbetar för att elever ska känna sig trygga i gruppen. De vill 

även att det ska vara ett tillåtande klassrumsklimat. En lärare beskriver här hur hon ser en 

förändring i sitt arbete för ett tryggt klassrumsklimat.  

I början ville de inte prata men genom att arbeta såhär så är det ingen som längre är rädd för 

att prata inför gruppen. Utan man vågar säga även fast man inte är 100 % säker så vågar man 

testa. För det är tillåtet att göra fel och det tycker jag är jätte viktigt, det viktigaste. Att man är 

trygg i gruppen och ingen skrattar åt än.  

En annan lärare beskriver betydandet av ett positivt klassrumsklimat på följande sätt.   

En viktig sak med matte är att man inte ska känna sig dum bara för att man har svårt i 

matte/…/ För att motverka det så måste man få barnen att våga göra fel och att våga säga vad 

de tänker, att skapa ett sådant klimat i klassrumet där det är okej att göra fel och säga fel/…/ 

Just det där men självförtroendet är viktigt.  

För att skapa ett positivt klassrumsklimat är lärarens roll viktig. En lärare förklarar att det är viktigt att 

lärare inte är allsmäktiga i klassrummet utan bjuder på sig själva och vågar göra fel.  

Just att visa själv som lärare att man gör fel. Det är jätteviktigt att man inte är allsmäktig som 

lärare utan bjuda på sig själv mycket, att oj nu gjorde jag fel, så att det inte blir någon big deal. 

Det tycker jag är viktigt.   

 

I de klasser där jag varit inne och observerat råder det är lugnt och skönt klassrumsklimat. 

Mitt intryck är att alla elever vågar svara och vara delaktiga i diskussioner oavsett om de är 



   

25 

 

starka eller svaga i matematikämnet. Eleverna ges arbetsro och arbetsglädje och lärarna 

uppmanar eleverna till att tänka på olika sätt och att det är bra att eleverna tänker olika. Lärare 

nämner även för eleverna att det inte finns dåliga sätt att tänka på när de ska klura ut en 

matematikuppgift, utan att alla sätt är bra.  

Eleverna ges tid till lärande  
 

Tidsaspekten är något som lärare pratade om i intervjuera. De hävdar att det är viktigt att 

elever i matematiksvårigheter ges den tid som de behöver. 

Tid till att befästa 
Lärare anser att elever i matematiksvårigheter behöver få tid med att arbeta med sådant som 

de känner att de klarar av ett tag.  

Är man lite svag i matte och man känner att det går väldigt långsamt framåt så måste man få 

jobba med sådana uppgifter som man känner att man klarar ett tag och det känner jag att det 

blir alldeles för lite av det. /…/Därför måste man göra saker på sidan om och befästa det de 

har lärt sig. 

 

Snabbt fram i böckerna 

Ett problem för elever i matematiksvårigheter är att det går alldeles för fort fram i 

matteböckerna. Lärarens roll är då att bromsa upp sig själv och låta det ta tid.  

Det går för snabbt fram i böckerna och där får man bromsa upp sig själv lite och känna att nej 

nu är vi kvar här ett tag. Man behöver inte göra ut den här boken den här terminen bara för att 

det finns en till bok som man ska jobba med nästa termin./…/ Elever i matematiksvårigheter 

behöver få mer tid. Om man bara följer böckerna så går det för fort fram./…/ Det är därför 

livsfarligt att bara följa en lärobok.  

 

Betänketid 
Tidsaspekten är något som lärare arbetar med i klassrummet. De vill att alla elever ska få tid 

att tänka kring uppgifter vid genomgångar. Genom observationerna har det framgått att lärare 

ger elever mycket betänketid, framförallt i arbetet med problemlösningsuppgifter. En lärare 

förklarar varför hon väljer att låta eleverna få betänketid när hon ställer en matematisk fråga. 

Just att de får tänka tyst tvingar alla, eller nästan alla, alla gör ju inte det i alla fall. Det är en 

variant. Ibland kör jag att ingen får räcka upp handen t.ex. och då måste ju alla tänka eftersom 

det kanske är jag som får frågan. Och här är det 30 sekunder men det kan vara en minut eller 

fem minuter men just det att man ska tänka så att det inte bara är de snabba som får svara, 

tanken är att när barnen väl diskuterar så ska du ha tänkt lite, och ha något att komma med, 

annars så är det ju som så att två ofta inte är precis lika snabba och då är det en som börjar och 

då kanske inte den andra får chansen med sitt förslag över huvud taget för att du är inte 

beredd. En del är mer eftertänksamma men de har jättebra tankar. 
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Lärarens arbete för att stötta matematiklärande hos elever i 

matematiksvårigheter 

Lärare använder sig av olika undervisningsmetoder för att hjälpa elever i 

matematiksvårigheter. De arbetsmetoder som används är elevaktiv genomgång, laborativt, 

pararbete, utomhusmatte, verklighetsbaserad undervisning och individualisering. Genom 

dessa arbetsmetoder arbetar de från det konkreta till det abstrakta. Här beskrivs det hur lärare 

arbetar med de olika metoderna samt hur de anser att metoderna hjälper elever i 

matematiksvårigheter. När lärare undervisar använder de även olika hjälpmaterial för att 

hjälpa elever i matematiksvårigheter. Det här är något som också tas upp i följande stycke.  

 

Arbeta med elevaktiva genomgångar 
Lärare använder sig av genomgångar när de ska arbeta med ett nytt område i matematik. Här 

får eleverna vara med och diskutera och lösa problem. Här använder sig lärareren av 

projektorn så att alla elever kan hänga med. Eleverna får även lösa uppgifter med hjälp av 

laborativt material. Här följer ett exempel på hur en lärare arbetar när hon ska börja med ett 

nytt område i matematik med genomgång som undervisningsmetod. 

Genomgångar brukar jag ha när jag har halvklass och bara åldershomogent och då gör jag så 

att jag börjar med en genomgång där framme. Gärna med hjälp av projektorn, att jag håller på 

och visar det på tavlan. Alltingen att jag scannar in något. Vi har ju prima matematik och i 

början av varje kapitel finns det alltid någon typ av problemlösning. Då kan man jobba i par 

eller flera stycken. Då har vi en genomgång om vad som kommer komma i det nya avsnittet. 

Sen jobbar vi med den problemlösningsuppgiften. Men i alla fall så måste du då jobba med 

plockmaterial eller att du gör en egen lösning och kompisen gör en annan lösning så jämför 

ni./…/ Sen går vi igenom olika lösningar då får man komma fram och berätta så här tänkte jag, 

och det tycker jag är viktigt att veta att man kan tänka på olika sätt./…/ Så kan man lära av 

varandra. Att det inte bara blir jag som står där framme och säger att såhär och såhär och såhär 

ska vi göra. 

En annan lärare förklarar hur hon arbetar med genomgångar på följande sätt.  

Jag har nästan alltid en genomgång, lite gammalt traditionellt så. Sen så har jag ambitionen, 

men det gör man ju inte alltid eftersom alla lektioner inte blir lika välplanerade av olika 

anledningar med tid o så, så försöker jag att göra något laborativt inslag. /…/ När jag arbetar 

med genomgång så kör jag mycket med den interaktiva tavlan för att vi har ju en 

digitalvariation av boken, så då kör jag mycket med boken och där finns det andra exempel 

som man kan gå igenom och så innan eleverna tittar i sina böcker så då brukar jag ta fram den. 

Sen brukar jag jobba med något laborativt som kanske är något helt annat men inom samma 

område. Och sen får de arbeta med uppgifterna i boken.  
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Elever i matematiksvårigheter gynnas av pratmatten som uppstår 

Diskussionerna och pratmatten som uppstår när läraren har denna typ av genomgångar gynnar 

de elever som är i matematiksvårigheter anser lärarna. De gynnas genom att de får höra och se 

hur andra elever tänker. 

De svaga gynnas också av pratmatte för ofta så tycker jag att dels så får de höra andra berätta 

och förklara. Nu använder vi ofta paddorna och fotar och får upp exempel på tavlan. Det 

tänker jag gynnar de svaga att få exempel på hur man kan tänka och höra hur andra tänker och 

även de som man upplever som svaga när man arbetar i boken kan bli ganska starka när man 

pratar matte för det hänger inte alltid ihop. 

 

Att elever gynnas av pratmatte är något som även tas upp i nedanstående stycke angående 

pararbete och pratmatte som arbetsmetod. 

  

Låta eleverna arbeta med pararbete och pratmatte 

Lärare anser att elever i matematiksvårigheter gynnas av att arbeta i par eller i grupp eller i 

andra situationer där de får möjlighet att prata matematik.  

Sociala interaktionen 
Lärare hävdar att elever lär sig av att lyssna på andra elever och att det är bra för elever i 

matematiksvårigheter att få se flera lösningar på samma uppgift. Lärare menar även att elever 

ibland lär sig bättre av att lyssna på andra elever än på läraren. De förklarar att den sociala 

interaktionen är viktig. 

Det är mycket med den sociala interaktionen. Eleverna gör något gemensamt med varandra 

och de ger mig möjligheter att jobba i par och i mindre grupp, diskutera uppgifterna, höra vad 

kamraterna säger, ge förslag på olika problemtal. Då hör de andra också och det är en viktigt 

bit. Jag föredrar grupp. 

Ta hjälp av sin kompis 

Elever kan ta hjälp av varandra när de stöter på svårigheter i matematiken. Om en elev inte 

klarar av en uppgift kan kompisen förklara. På så sätt anser lärare att elever får träna olika 

förmågor. 

De pratar väldigt mycket matte. De gör ju fel också och det är också lärorik så upptäcker de 

och rättar varandra. Och en del elever förstod ju inte riktigt, eftersom de arbetar två och två 

och ligger på lite olika nivåer, så var det någon som kunde en uppgift så förstod inte den andra 

då vart de ju tvungna att börja förklara så jag tycker att det är en väldigt bra uppgift där de kan 

träna många olika förmågor. 

 

Flertal av de lektionerna som jag observerat har bestått av arbete i par då syftet med lektionen 

varit att eleverna ska lära sig genom att diskutera med varandra. Paren har konstruerats av 

lärarna. Lärarna framhåller för eleverna att de ska använda sig av sin fiffiga kompis och att de 

är viktigt att sammarbeta för att lösa problemen.  
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Elever i matematiksvårigheter gynnas av pratmatte 
När genom att använde par eller grupparbete som undervisningsmetod får eleverna prata 

matematik. Detta är något som elever i matematiksvårigheter gynnas av enligt lärare. En 

intressant aspekt som läraren också tas upp är att matematiskt svaga elever ibland blir starka 

när de ska prata matematik.  

De svaga gynnas av pratmatte. Ofta så tycker jag att de gynnas av problemlösning med 

pratmatte, att dels så får de höra andra berätta och förklara. /…/De tänker jag gynna de svaga 

att få exempel på hur man kan tänka och höra hur andra tänker och även de som man upplever 

som svaga när man arbetar i boken kan bli ganska starka när man pratar matte för det hänger 

inte alltid ihop. 

 

En annan lärare förklarar också hur hon tycker att pratmatte påverkar lärandet.  

Att prata, diskutera och lyssna på varandra ger väldigt mycket och att jag pratar.  Vi diskuterar 

och de får komma in och ha synpunkter. Det gynnar eleverna. När vi arbetar med t.ex. 

kängurumatte då har vi jobbat med en uppgift och alla gör samma uppgift fast i grupper. Då 

får alla komma fram och visa olika förslag på lösningar och att man då pratar om dem och ser 

att aha det fanns inte bara min lösning det fanns tre olika lösningar kanske som vi kan komma 

på hör i klassen./…/ Det kan hjälpa de som har det svårare eftersom de får se olika sätt 

att tänka och då är det lättare att hitta en bra strategi. 

 

De observationer som jag gjort har visat på att elever lär sig utav varandra. De förklarar för 

varandra och tar fram material för att visa på för den eleven som inte förstår hur den ska lösa 

uppgiften.  
 

Lärare lär sig genom att eleverna förklarar 
I nedanstående citat redogör en lärare att hon känner att hon lär sig också nya sätt att tänka 

genom att arbeta med pratmatte. Hon menar även att eleverna lär sig mycket utav det eftersom 

eleverna ibland har enklare räknestrategier än läraren själv.  

Jag känner att jag också lär mig nya sätt att tänka, aha så tänkte de så kan man ju tänka 

så tänkte inte jag./…/ Ofta har barnen en enklare strategi än den man själv tänkt. Det 

upplever jag ofta. Ofta är det en väldig stor tillgång med elevernas tankar för att se hur 

de gör. 

 

Parkonsultationer  
En lärare förklarar även hur hon tänker när hon ska dela in sina elever i par inför en 

matematikuppgift. Detta anser hon kan vara lite klurigt ibland men att lärare får testa sig fram 

med den gruppen som han/hon har.  

Det man gör är ju att man delar in dem, man delar in dem i par och i grupper så gör man ju det 

efter hur barnen, jag delar ju inte in bara svaga med svaga och starka med starka elever. Jag 

försöker ju blanda lite men det ska ju inte vara så att det bara är en svag och resten starka så att 

en inte hänger med men det där är ju svårt tycker jag, speciellt när det är en 

problemlösningsuppgift. Då kan det bli att den svaga personen blir väldigt tyst samtidigt om 

man bara tar svaga så är det svårt att någon drar i trådarna så man får prova sig fram lite så 

märker man vilka konsultationer som fungerar. 
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Individualiserar 

Individualisera utifrån eleverna 

Lärare upplever att de använder individualisering som undervisningsmetod i 

matematikundervisningen. De menar att eleverna får individualiserad undervisning på grund 

av att de är på olika nivåer och lärarna utgår från det här och hjälper eleverna en och en.  

Eftersom de är så olika långt framme så tycker jag att det är individualisering eftersom de 

kommer fram en och en och får hjälp med den uppgiften som de är på./…/ Jag är för att hålla 

ihop klassen men att individualisera utifrån samma område. 
 

Lärare väljer att hjälpa eleverna individuellt med de uppgifter som de är på. Eleverna få gå 

fram och ställa sig på led hos läraren. Läraren ger mycket tid till varje elev för att få eleven att 

förstå. Eleverna förstår problemen när de får individuell hjälp men det kan bli långa vänteköer 

ibland. Det har jag sett genom observationer.  

Specialpedagog 
För att individualisera undervisningen så mycket som möjligt för elever i 

matematiksvårigheter använder lärarna specialpedagogen till hjälp. Till specialpedagogen går 

flera elever i små grupper.   

Vi använder oss av specialpedagogen, hon har en mattegrupp med 4-5 elever som går till 

henne 2 gånger i veckan. Två av dem har egna böcker och egna läxor. Hos de eleverna har vi 

backat bandet… Sen önskar vi att man kunde arbeta mer att specialpedagogen var inne i 

klassen, men det funkar inte alltid så, eleverna får gå och ha matte hos specialpedagogen i ett 

annat rum. 

Jag har sett att elever ofta går till specialpedagogen i mindre grupper. Den lektionen som jag 

observerade var det en grupp om tre elever. Dessa elever får sedan en skräddarsydd 

undervisning utifrån det som de behöver träna mer på. Eleverna ges möjlighet att få snabb 

respons och feedback från specialpedagogen.  

 

 

Låta eleverna arbeta laborativt/konkret 

Lärare anser att arbeta laborativt hjälper de elever som är i matematiksvårigheter. När de 

arbetar laborativt använder de sig av mycket hjälpmaterial och arbetet blir konkret.  

Jag föredrar att arbeta konkret för att du får en till bild egentligen av hur man kan lösa ett 

problem. Att få känna, se och plocka tillexempel med pengar. 

 

En annan lärare förklarar att det är just den konkreta undervisningsmetoden som gynnar 

elever i matematiksvårigheter.  
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Det är ju den konkreta undervisningsmatoden som gynnar de i matematiksvårigheter tycker 

jag, fram med plockmaterial.  

 

Under observationerna har jag sett att elever i matematiksvårigheter lär sig bättre när läraren 

förklarar med hjälp av konkret material. I vissa fall har även läraren sagt till en elev att visa 

och förklara, med hjälp av det konkreta materialet, för en elev som inte förstår.  

Skäms 
Ett problem som uppstår när lärare behöver arbeta laborativt med vissa elever är att eleverna 

ofta skäms över det laborativa materialet. Under observationerna är detta något som jag dock 

inte har skådat. De tillfällen då läraren har hjälpt elever i matematiksvårigheter och använt det 

konkreta materialet har inte eleverna reagerat på ett negativt sätt.  

Då är det lättare att lägga fram pärlor eller ha tallinjen framför sig, men många skäms också 

för de grejerna.  
 

Fara att fastna i det laborativa materialet 
Lärare hävdar dock att det finns en fara med att arbeta med det laborativa materialet. Lärarna 

menar att det finns en risk att elever som fastnar i det laborativa materialet enbart använder 

uppräknande som räknestrategi. De hävdar att elever använder denna strategi för att de inte 

behöver tänka.  

En del vill ju väldigt gärna bara plocka så att de inte behöver tänka. Om de t.ex. räknar 9+4, då 

vill jag att de ska fylla upp till 10 och sen lägga till tre till. Får man stenar hela tiden och 

plocka med och bara räknar ihop och räknar från 1 till 13 varenda gång då missar du att det 

faktiskt är en till tio o så gör vi en tiohög eller liksom styra de där att man inte bara slänger ut 

stenar till dem så att de kan plocka och räkna, utan titta hur de gör när de använder stenarna. 

/…/Det finns en fälla med att plocka med grejer också om man inte följer upp det, det kan 

beror på tidsbrist ibland att man missar det och upptäcker det efter ett tag det händer, absolut, 

oj har han suttit och gjort såhär nu det måste vi stopp stopp och så får man gå tillbaka. 

 

Fingertal istället för plockmaterial 
För att undvika uppräknande tycker lärare att elever bör arbeta med fingertalen istället för 

plockmaterial. Om en elev arbetar med fingertalen går det snabbare för eleven än om eleven 

ska plocka med plockmaterialet. En lärare förklarar hur lärare kan arbeta för att hjälpa elever 

att arbeta med fingertalen istället för plockmaterialet. 

Om du hämtar t.ex. plockmaterial, så tar det väldigt lång tid om de ska sitta med uträkningar 

med plockmaterial. Om du vet att eleven klarar det här med fingertalen t.ex. då kan man ju 

säga till eleven att nu kan du det här med plockisarna väldigt väl så nu tar du dina fingertal, så 

man hjälper eleven in i nästa steg så att inte barnen fastar i och hämta sina plockislådor och 

börjar från 1 varje gång och plockar och plockar. Då kan eleverna snabbt ta fram talet 7 t.ex. 

Sen kanske de ska ta bort 5 och då tar de bort hela handen. För att komma över till det steget 

så kan man lägga fram plockisar och se vad det motsvarar på fingrarna. 
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Utifrån vad jag sett upplever jag att eleverna ofta själva väljer att använda sig av fingertalen 

istället för att plocka med plockmaterial. Det är också något som de lärare som jag observerat 

uppmanar eleverna till.  

Hjälpmaterial vid arbete med laborativ/konkret undervisningsmetod 
När lärare arbetar med laborativa undervisningsmetoder använder de sig av konkret 

hjälpmaterial. I nedanstående avsnitt framkommer det vilket material som används för att 

hjälpa elever i matematiksvårigheter och hur lärare arbetar med materialet.  

Tallinjen 

Tallinjen är ett hjälpmaterial som lärare använder sig av i sin undervisning. De hävdar att 

tallinjen hjälper elever i matematiksvårigheter. En lärare förklarar varför tallinjen är ett bra 

hjälpmedel. 

Tallinjen hjälper barn i matematiksvårigheter väldigt bra. För då får de ju om du jobbar från 0-

10 eller 0-20 så får de se vad som händer om de lägger på 2 från 12 eller om de tar bort 2 från 

12. Man får se väldigt konkret så tallinjen tycker jag är en väldigt bra hjälp. Sen kan man 

använda tallinjen för att räkna uppåt. Man ser stegen emellan. Är det från 18 till 24. Man ser 

att det är bara 6 steg. Det blir mer tydligt då. 

 

Tallinjen är ett hjälpmaterial som finns i alla klassrum. Den förkommer på olika sätt i form av 

en konkret tallinje som eleverna har i sina lådor, olika linjaler, en stor tallinje över tavlan vid 

katedern och den finns även fastklistrad på golvet så att eleverna kan hoppa på tallinjen.  

Skapa en mental tallinje hos elever 

En lärare förklarar hur hon arbetar med tallinjen. Hon förklarar att hon arbetar för att eleverna 

tillslut ska få en mental tallinje. Hon beskriver i nedanstående citat hur hon arbetar för att nå 

det här målet. 

Tallinjen använder jag mycket för att jag vill att de ska få en inre tallinje. De ska inte behöva 

ha den här tallinjen i fickan med sig hela livet. De ska försöka skapa en mental tallinje. Den 

får du inte automatiskt. Den sitter i klassrummet som hjälp, en stor tallinje på väggen. Sen har 

jag kopierat upp också så att man kan ha på bänken och man kan sitta och räkna när man 

räknar plus och minus. 

Läraren förklarar vidare att ett vanligt fel är att eleverna börjar räkna på samma plats som de 

står på när de använder tallinjen. På grund av det här är det viktigt att träna på att man börjar 

räkna på nästa. För att träna på detta anser läraren att eleverna kan spela spel. 

Då är det mycket att träna på att man inte ska börja räkna där man står och för att bli duktig på 

det så är det bra att spela spel för då räknar man inte där man står på så då tränar man den 

färdigheten. Om vi slår tärningen så går man ju vidare och precis så är det med tallinjen. För 

det är ett väldigt vanligt fel att man börjar räkna där man står.  
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Hon förklarar sedan vidare hur hon arbetar för att komma från den konkreta tallinjen till den 

mentala tallinjen.  

Tallinjen hjälper de elever som är i matematiksvårigheter väldigt mycket. Många jobbar bort 

tallinjen, målet är ju att arbeta bort den konkreta tallinjen och använda den inre. Det gör vi 

genom att ställa oss på en tänkt tallinje och man får olika tal så får eleverna placera ut sig. Då 

kanske vi har bara från vägg till vägg och någon får 1000 och någon får 0. Någon går 799 och 

någon får 800, någon får 540 och så vidare, och så ska man ställa upp sig så får några jobba 

med om man ska flytta på någon, så får eleven motivera varför.  

 

Surfplatta 

Surfplattan är ett hjälpmaterial i matematikundervisningen som lärare gärna tar till. Lärare 

märker en ökad motivation och ett intresse hos barnen i arbetet med surfplattan.  

Mycket är ju i det kan jag känna att intresset ökar, alltså ambitionen hos alla ökar ju lite, än så 

längre är Ipadsen ganska nya och spännande, därför hålls fokus på Ipadsen på ett annat sätt. 

Det märker man. /…/Det kan man arbeta med paddan vilket är ett hjälpmedel efter det oftast är 

mer motivationshöjande för många. Eleverna ser att okej nu tjänar jag en silvermedalj här. 

 

Lärare menar att surfplattan är ett bra hjälpmedel för elever i matematiksvårigheter för att de 

får arbeta i lugn och ro och inte tävla mot någon annan än de själva.  

Jag tycker att ipadsen är bra för barnen i lagom dos faktiskt. Öva multiplikation eller 

tiokamrater eller femkamrater. Utmana sig själv. En del har inte tempo i räkningen och då kan 

de utmana sig själva och de ska bara tävla mot sig själva och det tror jag är viktigt. 
 

Under en lektion som jag observerat arbetade eleverna med surfplattan två och två. Eleverna 

skulle välja en siffra från 2-9 och sedan konstruera olika tal där svaret blev 9. Syftet med 

lektionen var enligt läraren att de skulle samarbeta och använda de fyra olika räknesätten. 

Genom att använda sig av surfplattan hade läraren som mål att motivationen hos eleverna 

skulle öka, vilket framkommer i det första citatet.  

Tiobassystemet 

Tiobassystemet, bestående av hundratal, tiotal och ental är något som lärare använder som 

hjälpmedel till elever i matematiksvårigheter. Materialet används för att eleverna ska få bilder 

i huvudet om hur mycket talen är värda. I följande citat beskriver två lärare hur de använder 

tiobassystemet.  

Även tiobassystemet jobbar jag ju mycket med, att lägga tal. Lägg 18 på olika sätt. Lägg det 

med pengar, lägg det med tiobassystemet och det gör att man får olika bilder av ett tal vilket 

gör att du får inre bilder som hjälper dig när du ska räkna. Tiobassystemet arbetar jag mycket 

med när man ska se vad hundratal, tiotal och ental är värda. 

Läraren förklarar vidare i nedanstående citat hur hon arbetar med tiobassystem när hon har 

elever som har svårt med taluppfattningen. Lärararen väljer att använda sig av tiobassystemet 

i arbete med elever som har svårt att uppfatta talens värde.  
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Om jag skulle ha en elev som hade jättesvårt för att förstå talets värde då skulle jag ha lappar 

med alla talen på från 0-10. Sen skulle jag ta tiobassystemet och så skulle jag ha papper där 

jag gör sträck och så lägger jag hundratal, tiotal och ental. Och sen lägger jag upp dem och 

eleverna skulle få sätta dem på olika platser och samtidigt se den gröna plattan, den gula 

tiotalet och det röda entalet. 

Minnet 

En lärare förklarar att hon arbetar mycket med olika färger eftersom det stimulerar minnet. I 

arbetet med tiobassystemet försöker hon få eleverna att haka upp sig på färgerna för att 

minnas bättre.  

Jag försöker jobba mycket med färg för att minnet fungerar bättre, man kommer ihåg lättare, 

om du har färg. Som jag säger att de ska markera en röd prick där de ska börja. Så fäster det 

bättre. Och nu är entalen röda, tiotalen gula och hundratalen gröna. Då kan man haka upp och 

fråga om eleverna kommer ihåg hur det såg ut för i nästa steg kan ju vara att man pratar om 

tiotalsbassystemet fast man inte har det framme. Alltså man har bilder i huvudet, vilket är 

målet. Då är det lättare att prata och fråga kommer ni ihåg den där gröna rutna, vad 

symboliserar den? Tiobassystemet hjälper elever i matematiksvårigheter och det ska finnas i 

varje klassrum.  

 

Under observationer som jag gjort har jag även sett att lärarna använder sig av olika färger för 

de olika räknesätten. Detta har de också för att stimulera minnet förklarade en lärare för mig.  

Pengar 

Pengar är även ett konkret hjälpmaterial som används i skolan. Fördelen med att arbeta med 

pengar är att eleverna får större beredskap för att kunna utgå från tio, jämfört med plockisar, 

eftersom måste tänka att tio enkronor representerar en tiokrona, anser lärare.  

Jag fördrar att arbeta konkret för att du får en till bild egentligen av hur man kan lösa ett 

problem. Att få känna och se och plocka och se tillexempel med pengar./…/ Pengar är oftast 

lite bättre tycker jag för att då blir det den där tian, visst man ska lära sig att dela upp den där 

tian i enkronor först det är ju grunden, men sen måste du tänka att tian representerar tio 

enkronor för dig som en bild i huvudet. 
 

En annan fördel med pengar som hjälpmaterial är att det är verklighetsbaserat och går att 

knyta an till när eleverna ska gå och handla.  

Om du har en uppgift i matteboken där du ska handla så kan du ju ta fram pengarna, tior, 

femmor och enkronor så att de får använda det. Sen kan man ju leka affär, det är ju jätteroligt 

att få handla i en affär. Då får de använda sig av pengarna. För ofta om du kopplar det till när 

de går till affären. Om du kopplar det till deras vardag, då kan de ofta helt plötsligt. Då är det 

inte längre någonting man gör i matteboken utan i verkligheten. 

 

Undervisar genom utomhuspedagogik 
Lärare framhåller att det är viktigt att elever får verklighetskopplingen i matematiken. Ett sätt 

att arbeta med detta är att använda sig av utomhuspedagogik, vilket också är en konkret 

undervisningsmetod, anser lärare. De förklarar att elever ofta inte förstår att de arbetar med 
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matematik när de gör det utomhus men att det är ett arbetssätt som gynnar elever i 

matematiksvårigheter.  

När jag gick mattelyftet och hade utomhuspedagogik så hade vi en lektion varje vecka och gud 

vad kul det var och vad barnen lärde sig mycket. Det tycker jag ger otroligt mycket.  

 

Läraren beskriver vidare hur hon arbetar med utomhuspedagogik som undervisningsmetod.  

Vi har använt utomhuspedagogik. Eleverna har fått ett rep t.ex. och så ska de uppskatta hur 

långt de tror att repet är och hitta något som är lika långt. Sen brukar jag få med bråk, du ska 

mäta med hjälp av repet. Hitta en pinne som är lika lång som repet, dela in den i fyra lika stora 

delar med repet som hjälp. 

 

Gynnar elever i matematiksvårigheter 

Lärare framhåller att utomhuspedagogik som undervisningsmetod gynnar elever i 

matematiksvårigheter. En lärare förklarar dock att de som vanligtvis har lätt för matteboken 

kan tycka att det blir svårt att arbeta praktiskt.  

Det gynnar de är i matematiksvårigheter och även de eleverna som har lätt, för de kan ibland 

ha väldigt svårt för att göra det praktiskt. De har jättelätt för matteboken men svårt att göra det 

praktiskt så det är båda två faktiskt. 

 

Inte lektion 
Lärare upplever att en nackdel med att använda utomhuspedagogik som undervisningsmetod 

är att alla elever inte förstår att det är lektion. Här gäller det att vara tydlig som lärare för att 

undvika detta problem. 

Det som kan vara en nackdel om man har utomhuspedagogik är att alla inte tror att det är 

lektion. Där måste man vara tydlig eller kanske ha lite mindre grupper och kanske be dem 

redovisa och säga hur lång tid de har på sig. 

 

Arbeta från det konkreta till det abstrakta  

Lärare har som mål att eleverna ska arbeta från det konkreta till det abstrakta i matematik. Det 

här målet gäller även för elever i matematiksvårigheter. Lärarna har flera strategier för hur de 

kan arbeta från det konkreta till det abstrakta.  

Lätt att tappa elever 

De hävdar att svårigheten är att inte tappa elever när de ska gå över från det konkreta till det 

abstrakta. Eleverna måste hitta sitt egna sätt och sin strategi, med lärarens hjälp, för att kunna 

gå från det konkreta till det abstrakta  

Alla elever måste hitta sitt sätt, men så måste man gå från det konkreta till det abstrakta. Det är 

där som man tappar en del. För de måste börja tänka utan att plocka eller fingrar eller vad de 

använder. Därför är det viktigt med talområdet 0-20 att de har det. De kan talkamraterna och 
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att man riktigt befäster det hela tiden. Tappar man dem där någon stans så blir det mycket 

svårare. 

 

Gå från det konkreta till mentala minnesbilder 
En lärare förklarar hur hon arbetar med det konkreta materialet för att eleverna tillslut ska 

skapa sig mentala bilder för att kunna arbeta abstrakt.  

Målet är att det konkreta som vi arbetar med ska gå in som mentala minnesbilder till det 

abstrakta. Det är där kärnan är, att gå från det konkreta till det abstrakta. Det är där 

lärarerfarenheten får avgöra för en del vill ju väldigt gärna bara plocka så att de inte behöver 

tänka. /.../Börjar de på 1 varenda gång och räknar till 13 eller gör de en tiohög och sen tre till. 

Så att där gäller det ju att använda sin erfarenhet och se att nu behöver ju jobba med de här 

strategierna för det här har inte blivit abstrakt utan här håller vi fortfarande på att räkna från 1-

13. 

 

Mellanstationer 

Det som är viktigt, enligt lärare, är att inte mellanstationerna i lärandet glöms bort. 

Mellanstationer innebär att eleverna kopplar det konkreta materialet till siffror. 

För att komma från det konkreta till det abstrakta så är det siffrorna som är mellanstationen 

där. Det är viktigt att man inte hoppar över det så man inte går från laborativt direkt. Så man 

har med mellansteget att vi gör symboler för talen. Och sen att vi går vidare till ett problem 

från verkligheten eller ett problem som vi hittar på, så att vi kopplar det till någonting.  

Gå tillbaka 
I arbetet från det konkreta till det abstrakta kan lärare gå tillbaka och arbeta konkret med 

elever även fast de börjar klara av det abstrakta. 

När man har det abstrakta så kan man gå till ett konkret problem. Även fast eleverna börjar 

klara av det abstrakta så kan man också gå tillbaka till det konkreta och variera arbetssätten. 

 

Variation 

Variationen av olika undervisningsmetoder anses vara viktig eftersom lärarna förklarar att alla 

elever lär sig på olika sätt. I nedanstående citat förklarar tre olika lärare deras inställning till 

en varierad undervisning. Den första läraren poängterar att det är viktigt för henne att eleverna 

får vara aktiva. 

Jag tycker att jag använder en blandning av många undervisningsmetoder. Jag försöker blanda 

allt. Jag har nog väldigt lite av att jag står där framme och pratar och de bara lyssnar. Det beror 

ju på vad man har för grupp. Jag vill gärna att de är aktiva. Gärna att de får något att fundera 

på direkt när de kommer in, det står någonting på tavlan. 

 

Den andra läraren förklarar hennes inställning till ett varierat arbetssätt på följande vis.  

Jag tror på att man både ska färdighetsträna, alltså jobba i böckerna, men också att man ska 

jobba parvis och ta det av varandra och laborativt. Gärna utomhus och inomhus och på alla 

möjliga sätt som det går att variera på. För alla lär sig ju på olika sätt. 
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Den tredje läraren förklarar att variation är ett knep för att motivera eleverna. 

För att motivera eleverna så måste man ta till andra knep, och variera sig. Det är ju motivation 

och variation som gör att man hittar olika sätt. Vissa tycker ju att det är jätteroligt att sitta i en 

mattebok men alla gör ju inte det. Vissa tycker att det är pest att räkna i matteboken. 

 

Det är viktigt, enligt lärare, att variera sina undervisningsmetoder på grund av att alla elever är 

olika. En varierad undervisning har därför en betydande roll för elevers inlärning.  

 

Resultatsammanfattning 
Studien har genom intervjuer och observationer visat på hur lärare arbetar för att stötta 

affektiva sidor samt hur lärare arbetar för att stötta matematiklärande hos elever i 

matematiksvårigheter. Det har framkommit att lärarens inställning till matematik anses vara 

viktig enligt lärare. Lärare ska medföra att eleverna får en god inställning och ett intresse för 

matematik. Matematik bör även enligt lärare inte kopplas till intelligens på ett sätt att eleverna 

ska känna att de är dumma i huvudet bara för att det har svårt i matematik. Lärarna arbetar för 

att elever ska få en grundläggande förståelse i matematik och de anser att det är viktigt att ha 

en sammanhållning i klassen. Det är också viktigt att lärare arbetar aktivt för att öka elevens 

självförtroende och självkänsla inom matematik. Det sker genom mycket beröm, låta eleverna 

hitta sin egen nivå, att bromsa elever när de inte förstår samt att arbeta för ett positivt 

klassrumsklimat. Elever i matematiksvårigheter bör även ges mer tid enligt lärare. De behöver 

få tid för att tänka och befästa matematiken.  

 

Undervisningsmetoder som gynnar elever i matematiksvårigheter är främst metoder där elever 

arbetar konkret enligt lärare. De undervisningsmetoder som används i arbete med elever i 

matematiksvårigheter är elevaktiva genomgångar, individualisering, pararbete och pratmatte, 

laborativt/konkret arbete och utomhuspedagogik. Lärare anser dock att de arbetar för att 

komma från det konkreta till det abstrakta. De menar även på att det är viktigt att variera 

arbetsätten i arbete med elever i matematiksvårigheter. Nedanstående modell sammanfattar 

resultatet. 
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Diskussion 
I det här avsnittet kommer mitt resultat diskuteras utifrån tidigare forskning och teorier. 

Resonemang kommer att föras kring lärarens arbete för att hjälpa elever i 

matematiksvårigheter. Resultatet kommer att jämföras vad den tidigare forskningen säger 

kring ämnet. I avsnittet kommer även min metod att diskuteras. Avsnittet avslutas genom en 

slutsats och förslag på vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen utgår ifrån de frågeställningar som jag studerat i arbetet. Dessa 

diskuteras under rubrikerna lärarens arbete för att stötta affektiva sidor hos elever i 

matematiksvårigheter och lärarens arbete för att stötta matematiklärande hos elever i 

matematiksvårigheter. Resultatet ställs mot vad den tidigare forskningen säger och det 

diskuteras även kring det sociokulturella perspektivet på lärande. Under lärarens arbete för att 

stötta affektiva sidor hos elever i matematiksvårigheter diskuteras främst lärarens arbete för 

att stärka elever i matematiksvårigheter, ett tryggt klassrumsklimat, intelligens samt tid till 

lärande. Under lärarens arbete för att stötta matematiklärande hos elever i 

matematiksvårigheter diskuteras arbetet från det konkreta till det abstrakta som står i fokus. 

Här diskuteras även den sociala interaktionens betydelse för lärande genom pararbete och 

pratmatte som undervisningsmetod samt betydelsen av en varierad undervisning. 

   

Lärarens arbete för att stötta affektiva sidor hos elever i 

matematiksvårigheter  
 

Inställning 

De lärare som jag intervjuat hävdar att det är viktigt att lärare har en positiv inställning till 

matematik, de vill se på matematik som ett lustfyllt ämne där alla kan lyckas. För att eleverna 

ska känna att de är framgångsrika inom matematik anser lärarna att de behöver ha ett gott 

självförtroende och självkänsla. De anser därför att  lärare behöver arbeta med självkänslan 

och självförtroendet i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Det sker genom mycket 

beröm och uppmuntran från lärare. Det är något som även Wadlington. E och Wadlington.P L 

(2008) framhåller. De menar på att det är viktigt att lärare konstant uppmuntrar och berömmer 

elever i matematiksvårigheter. Det är viktigt att berömma både små och stora framsteg. 
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Sjöberg (2008) skriver också om vikten av att lyfta elever i matematiksvårigheter. Jag 

instämmer gällande detta resonemang, beröm hos elever i matematiksvårigheter är ytterst 

viktigt för deras självkänsla och självförtroende. Det anser jag eftersom jag av egna 

erfarenheter i form av arbete i skola och observationer sett hur elever stärks och blir glada när 

de får beröm. Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet på lärande där 

interaktionen mellan lärare och elev anses vara viktig för elevens lärande. Genom att 

uppmuntra eleverna påverkar förhoppningsvis lärare elevens inställning och självkänsla för 

matematikämnet. Läraren formar då eleven genom sin egen inställning och kunskap vilket 

Säljö (2000) tar upp som en viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet. Här drar jag också 

slutsatsen att lärarna i intervjun tror på att elever kan utveckla sitt självförtroende och 

självkänsla inför matematik och att lärare inte ser elever som färdiglärda. Detta tas upp i det 

sociokulturella perspektivet där elevers utveckling är ändlös enligt Säljö (2000). 

 

Klassrumsklimat 
Under mina studier har det framkommit att lärare tycker att det är ytterst viktigt att eleverna 

känner sig trygga i klassen. För att elever i matematiksvårigheter ska kunna känna sig säkra i 

matematiken, våga utvecklas och känna sig trygga menar lärare att det är viktigt med ett 

positivt klimat i klassrummet. Butterworth och Yeo (2008) tar också upp denna aspekt och 

skriver om betydelsen av arbetet för ett positivt inlärningsklimat, genom beröm och 

uppmuntran. Lärarna hävdar att de arbetar aktivt för att elever ska ha rätt till att säga vad det 

tycker utan att andra ska skratta. De vill även skapa ett klassrumsklimat där det är acceptabelt 

att göra fel. Här framkommer likheter mellan lärarnas och Butterworth och Yeos (2008) 

inställning av hur lärare bör bemöta elever i matematiksvårigheter. Det som skiljer sig åt är att 

lärarna i studien pratar om begreppet det positiva klassrumsklimatet istället för det positiva 

inlärningsklimatet som och Butterworth och Yeo (2008) benämner det. Lundberg och Sterner 

(2009) anser att eleverna behöver ha ett tryggt klassrumsklimat för att de ska kunna arbeta i 

lugn och ro. Detta är även viktigt sett ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom elevens 

möjlighet att kommunicera ses som en viktig aspekt anser Säljö (2000).  

 

Intelligens 

Lärare anser att människor ofta kopplar matematik till intelligens. Det här är något som de 

dock är emot. De vill arbeta för att eleverna inte ska tro att de inte är smarta bara för att de har 

svårt för matematik. Sett till elever med dyskalkyli har forskningen visat att deras IQ nivå inte 
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är lägre än genomsnittet enligt Lunde (2011). Wilson och Dehaene sammantycker kring detta 

resonemang och menar på att bara för att en elev har svårt i matematiken betyder inte det att 

eleven har låg intelligensnivå.  

 

Tid till lärande 
Tidsaspekten är något som är omdiskuterat hos de lärare som jag intervjuat men även i den 

tidigare forskningen. Lärarna pratar om att elever i matematiksvårigheter behöver få mycket 

tid till matematik för att få möjlighet att befästa matematiken. Lärarna pratar om att deras 

uppgift är att se om eleverna inte förstår och då bromsa upp dessa elever. Lärare framhåller 

också att matteböckerna går alldeles för fort fram för elever i matematiksvårigheter och menar 

på att det är farligt att bara följa böckerna och arbeta i samma takt som dessa. Butterworth och 

Yeo (2008) poängterar, liksom lärarna, att elever i matematiksvårigheter behöver få mer tid 

till uppgifter där repetition är en avgörande faktor. De framhåller att lärare bör arbeta med 

elever i matematiksvårigheter i ett lugnt tempo, för att ges tid till lärande. Detta resonemang 

anser jag är ytterst viktigt eftersom elever i matematiksvårigheter måste lära sig grunderna 

och befästa det här innan de arbetar vidare. Genom egna erfarenheter har jag sett att elever 

behöver ha grunderna och ges tid till att få det för att klara av matematiken.  

 

Lärarens arbete för att stötta matematiklärande hos elever i 

matematiksvårigheter 
 

Arbeta från konkret till abstrakt 

Genom intervjuerna har det framkommit att lärare arbetar främst för att gå från det konkreta 

till det abstrakta. De menar att det är det som är syftet med alla undervisningsmetoder. 

Lundberg och Sterner (2009) menar att detta är viktigt i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. De skriver om fyra olika faser som ingår i arbetet från det konkreta till 

det abstrakta. Lärarna menade på, liksom Lundberg och Sterner, att lärare inte får glömma 

bort mellanstationerna i arbetet från det konkreta till det abstrakta.  

 

I det laborativa arbetet arbetar lärarna med konkret material, så som tiobasmaterial och 

pengar. Det här är något som Waldington.E och Waldington.P.L tar upp som en viktig aspekt. 

De hävdar att det är viktigt att elever i matematiksvårigheter får använda det konkreta 

materialet för att lösa matematikska uppgifter. Lundberg och Sterner (2009) hävdat att 
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eleverna bör arbeta med konkret material när lärare använder sig av muntlig matematik vilket 

är något som de lärare jag intervjuat gör när de har genomgångar i matematik. Lärarna 

berättar att de arbetar med genomgångar och sedan presenterar de något matematiskt problem 

som eleverna får lösa med hjälp av konkret arbetsmaterial. Lärare varierar sig i sitt arbetssätt 

med det konkreta materialet, ibland arbetar de med pengar, ibland tiobassystemet och ibland 

med tallinjen m.m. Butterwoth och Yeo (2010) anser att det är viktigt att det konkreta 

materialet byts ut emellanåt då det kan gynna elever att variera hjälpmaterial i 

undervisningen. De förklarar dock att vissa elever gynnas av att arbeta med det materialet som 

de är vana vid vilket inte har framkommit som en aspekt av lärare i mina intervjuer då 

variation ses som en viktig aspekt. Arbetet med det konkreta materialet kan enligt lärarna och 

Björnström (2012) vara tidskrävande. Lärare menar på att de vill arbeta med det men att det 

ibland inte hinns med för att det krävs tid. Det konkreta materialet finns alltid tillgängligt i 

klassrumet vilket Björnström (2012) hävdar är viktigt. Enligt Säljö (2000) ger det konkreta 

materialet mer möjlighet till utveckling och lärande. Han menar att eleverna, med hjälp av 

fysiska föremål, kan lära sig ännu mer och att det kan fungera som ett hjälpmedel i 

utvecklingen sett till det sociokulturella perspektivet. Detta är något som jag och de lärare jag 

intervjuat samtycker kring. Det anser jag eftersom jag genom mina observationer sett att 

elever lär sig lättare när de arbetar med konkret material. Genom att använda det konkreta 

hjälpmaterialet i undervisningen utökas elevens möjligheter till att lära sig. Björnstöm (2012) 

förklarar att det är viktigt att elever ska använda det konkreta materialet utan att det ska verka 

konstigt. Detta har dock framkommit under mina intervjuer som problematiskt eftersom 

många elever skäms för det konkreta materialet. En aspekt som anses som viktig enligt lärarna 

och Björnström (2012) är att eleverna inte fastnar i det konkreta materialet. Därför är det 

viktigt att arbeta med mellanstationer som Lundberg och Sterner (2009) benämner som den 

representativa fasen. 

Undervisar genom utomhuspedagogik 
En konkret undervisningsmetod som anses gynna elever i matematiksvårigheter, enligt lärarna 

i studien, är utomhuspedagogik. Här får eleverna möjlighet till att arbeta konkret med 

matematik. Butterworth och Yeo (2010) anser att den konkreta undervisningen är viktigt för 

elevernas lärande. De skriver dock inget om utomhuspedagogik som arbetsmetod. Lärarna 

anser dock att arbetsmetoden är väldigt givande.   
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Minnet 
Något som framkom i studien var att lärare arbetar med färger för att stimulera elevernas 

minne. Det är bra att arbeta på ett sätt som stimulerar minnet eftersom elever i 

matematiksvårigheter kan lida av minnessvårigheter enligt Butterworth och Yeo (2010). Price 

och Ansari (2013) förklarar att det är främst de aritmetiska kunskaperna som är svåra att få 

fram ut minnet. Det är även i de aritmetiska färdigheterna man ofta ser brister hos elever med 

dyskalkyli hävdar Shalev. R, Manor. O, Kerem. B, Ayali. M, Badichi. N, Friedlander. Y, 

Gross-Tsur. V (2001). Aritmetiska färdigheter kan i sin tur bero på brister i minnet enligt 

Kaumann, Handl och Thöny (2003). Lärare arbetar med färger när de jobbar med aritmetiska 

färdigheter. Genom observationer och intervjuer har det visat sig att lärare arbetar med olika 

färger för de olika räknesätten och att de har olika färger för talens olika värden.  

 

Fingerräkning 
Vissa elever använder fingrarna som hjälpmedel när de räknar. Detta är något som 

framkommer i de intervjuer som jag gjort samt i den tidigare forskningen. Användandet av 

fingrarna är omdiskuterat. Lärarna i studien anser att fingrarna är ett bra hjälpmedel för elever 

i matematiksvårigheter. De menar på att det går snabbare att räkna med fingrarna än om 

eleven ska plocka med plockmaterial. Vaidya (2005) samtycker med lärarna kring 

resonemanget att fingrarna kan användas som ett hjälpmedel för elever i 

matematiksvårigheter. Wilson och Dehaene (2007) är dock kritiska mot fingrarna som 

hjälpmedel vid räkning eftersom de hävdar att det tar lång tid för elever som behöver räkna på 

fingrarna. Här motsäger lärarna och Wilson och Dehaene (2007) varandra. De lärare jag 

intervjuat har haft en positiv inställning till fingrarna som hjälpmedel men de anser att det är 

viktigt att ha en strategi för hur eleverna ska använda dem.  

 

Representativa fasen 
När en elev klarar av att arbeta på den konkreta fasen kan eleven gå vidare med att arbeta på 

den representativa enligt Lundberg och Sterner (2009). De förklarar att eleverna i denna fas 

ska ta med sig det konkreta de har lärt sig och överföra det till illustrationer. De lärare jag 

intervjuat har också resonerat kring det här och framhållit att det är viktigt att inte hoppa över 

det steget i lärandet. Lärarna pratade om att kunna överföra det konkreta till siffror istället för 

bilder. Björnström (2012) motsäger sig kring detta då han menar på att elever inte ska börja 

arbeta med siffror direkt efter det konkreta utan istället arbeta med illustrationer så som 
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prickar och sträck. De menar på att eleverna ska klara av att göra symboler av talen. Något 

som framkommit som viktigt i arbetet med elever i matematiksvårigheter, hos lärare jag 

intervjuat, är att de tar upp ett problem från verkligheten som eleverna kan relatera till när de 

arbetar från den konkreta fasen till den representativa fasen. Säljö (2000) tar också upp vikten 

av att arbeta med sin omgivning, vilket jag tolkar som bland annat verkligheten. Han menar 

att vi genom tillåtelse och inspiration lär oss hur vi ska bete oss i vår omgivning och hur vi 

ska beskriva och observera den. Här inspireras eleverna att arbeta med omgivningen där 

läraren fungerar som en ledare som guidar eleverna i deras utveckling. Både lärarna i 

intervjun och Björnström (2012) anser att det dock är viktigt att variera dessa arbetssätt och ta 

in det konkreta arbetssättet även fast eleverna klarar av att arbeta på det stadiet.  

 

För att arbeta från det konkreta till det abstrakta arbetar lärare med uppgifter som är 

verklighetsbaserade. Detta kan vara uppgifter när de t.ex. ska handla. En metod som också är 

verklighetsbaserat är utomhuspedagogik som tidigare nämnts.  

 

Abstrakt 
Målet enligt lärarna är att elever i matematiksvårigheter ska kunna arbeta abstrakt. Lärarna 

prata om att de vill att eleverna ska bilda en mental tallinje. Ett mål är även att eleverna ska 

skapa sig mentala bilder utav det konkreta hjälpmaterialet. Von Aster och Shalev (2007) anser 

att elever i matematiksvårigheter ofta har det väldigt svårt att skapa en mental tallinje. Lärarna 

ger tips på hur de kan arbeta för att hjälpa elever i matematiksvårigheter att skapa detta. De 

förklarar att alla elever får varsin tallinje, de hoppar även på tallinjen, läraren placerar ut 

barnen och låter de vara olika tal och de har en stor tallinje uppsatt i klassrummet.  

 

Låta eleverna arbeta i par genom pratmatte/pararbete  
Genom intervjuer och observationer har det visat sig att lärare föredrar att eleverna arbetar 

med matematik i par eller grupper. Detta kan ses som en abstrakt arbetsmetod eftersom syftet 

är att eleverna ska prata matematik med varandra. Lärare anser att den sociala interaktionen är 

viktig och att eleverna lär sig mycket av att lyssna på varandra. Sett till det sociokulturella 

perspektivet lär sig människor genom kommunikation och interaktion med andra människor 

enligt Säljö. (2000). Han menar på att språkanvändning och kommunikation är två centrala 

aspekter inom det sociokulturella perspektivet. Han skriver att kommunikationen kan ses som 

ett hjälpmedel för barnen i deras utveckling. Denna syn är något som lärare också framhåller 
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då de anser att prata och kommunicera kring matematik gynnar elever i matematiksvårigheter. 

Lärarna förklarar också att de lär sig nya sätt att tänka genom att lyssna på eleverna. Detta kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet eftersom lärarna inte ses som fullärda då vi alltid 

kan utvecklas enligt Säljö (2000). Här kommer även miljöaspekten in, eleverna kan använda 

olika ränkestrategier som de lärt sig hemifrån av t.ex. föräldrar eller syskon. Dessa strategier 

kan sedan lärarna och eleverna ta del av då de kan vara uppväxta i en annan miljö och lärt sig 

andra strategier. Mina erfarenheter säger att vi lärt oss olika räknestrategier i skolan under alla 

år därför tänker vi olika när vi stöter på en matematikuppgift. Säljö (2002) menar här på att vi 

tänker olika kring saker beroende på vilken miljö vi är uppväxta i, vilket är en aspekt ur det 

sociokulturella perspektivet.  

Individualisera 

För att hjälpa elever i matematiksvårigheter väljer lärare att använda sig av specialpedagogen. 

Här får eleverna en undervisning som är anpassad till deras nivå. Undervisningen kan ske en-

till en eller i grupp. Lundberg och Sterner (2009) anser att det är ytterst viktigt att elever i 

matematiksvårigheter får direkt undervisning. De menar på att eleverna annars lätt fastnar och 

inte kommer vidare i arbetet. Det här är något som eleverna får möjlighet till när de besöker 

specialpedagogen. Enligt Kaufmann, Handl och Thöny (2003) gynnas elever i 

matematiksvårigheter av att få direkt undervisning intensivt flera gånger i veckan. De har 

undersökt det här och kommit fram till att elevernas inställning till matematik blev mer 

positiv än tidigare genom att arbeta på detta sätt.   

 

Variation 
Lärarna anser att elever i matematiksvårigheter lär sig av en varierad undervisning. De menar 

på att lärare behöver variera sina undervisningsmetoder eftersom alla lär sig på olika sätt. 

Detta resonemang är något som Butterwoth och Yeo (2010) håller med om då de anser är en 

varierad undervisning är viktig för elever i matematiksvårigheter. De framhåller att fokus bör 

läggas på övningar där eleverna får möjlighet att arbeta laborativit. 

 

Metoddiskussion  
I denna studie har jag valt att använda mig utav kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) är en 

kvalitativ metod fokuserad på ord istället för på siffror. På grund av detta är kvalitativ metod 

det främsta alternativet när jag studerat hur lärare arbetar för att hjälpa elever i 
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matematiksvårigheter. En kvalitativ metod är passande eftersom jag fokuserat på lärarnas ord 

och vad de har att berätta istället för siffror och mätningar. När jag har studerat min 

forskningsfråga har jag valt att använda deltagande observation och sedan kvalitativa 

intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer. 

 

Deltagande observation sker genom att forskaren deltar i en social miljö anser Bryman 

(2011). Han förklarar att fokus ligger på att se hur personerna i den sociala miljön integrerar. 

Genom att först observerat lärarnas arbete innan intervjuerna har jag getts möjlighet till att 

iaktta lärarens arbete för att sedan kunna ifrågasätta det på intervjun. På detta sätt har jag fått 

en inblick i varför de väjer att undervisa på ett visst sätt. Bryman (2011) hävdar att den 

kvalitativa forskningen har fått en viss kritik eftersom den ”i allt för stor utsträckning bygger 

på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och 

även på det nära och personliga förhållande som de etablerar undersökningsprocesserna 

(Bryman, 2011, s.369). Det är något som jag resonerat kring när jag gjort mina observationer. 

Det blir ett fokus på det som jag tycker är betydelsefullt kring arbetet med elever i 

matematiksvårigheter men jag har inte uteslutit något som har relevans utifrån mina 

frågeställningar.  

 

Huvuddelen av mitt resultat är insamlat ifrån mina intervjuer. Intervjuerna ledde till att syftet 

med studien blev besvarad. Genom intervjuerna fick jag en mycket bredare bild av hur lärare 

arbetar med elever i matematiksvårigheter jämfört med observationerna. Dock är jag som 

intervjuare ledande genom mitt val av frågeställningar och det kan påverka vilket resultat som 

framkommit av studien. För att undvika det i så stor mån som möjligt har jag valt att använda 

mig av många öppna frågor där lärarna har fått pratat öppet. När jag intervjuat har jag dock 

påmint dem om att studien har ett fokus på elever i matematiksvårigheter och att de därför ska 

tänka på hur de arbetar med de eleverna när de besvarar mina frågor. Jag valde att göra 

semistrukturerade intervjuer, detta innebar att jag utifrån min intervjuguide kunde bredda 

mina frågor och ställa följdfrågor som var relevanta för studien. Jag kunde också ställa olika 

frågor till intervjupersonerna utifrån vad jag sett under observationen.  

 

Tematisk analys som analysmetod har fungerat bra sett till arbetets syfte. Med analysmetoden 

har jag, efter vad lärarna säger, kunnat strukturera upp arbetet i olika teman. Det här har 

medverkat till att arbetet fått en tydlig struktur kopplat till syftet och frågeställningarna. Jag 

har valt att inte ha kodnamn till de lärarna som jag intervjuat eftersom det är endast fyra 



   

46 

 

personer som blivit intervjuade. Genom att använda kodnamn blir lärarna inte lika anonyma. 

Det är inte heller relevant att använda kodnamn för resultatets betydelse.  

 

Det är fyra lärare som deltagit i studien, varav en är specialpedagog. På grund av antalet 

personer som studerats kan det inte dras en slutsats att det här är hur lärare generellt arbetar 

för att stärka och hjälpa elever i matematiksvårigheter. Dock är det ett exempel på hur lärare 

kan arbeta för att hjälpa elever i matematiksvårigheter.  

 

Slutsats  

Studien har visat att lärare arbetar på flera sätt för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. 

Lärarnas egen inställning anses vara betydande för elevers utveckling i matematik. De bör 

arbeta för att skapa en förståelse och sammanhållning. Det är viktigt att skapa ett intresse för 

matematik hos eleverna och att inte se på matematik som ett ämne som mäter intelligens. För 

att eleverna ska kännas att de lyckas inom matematik måste lärare ge eleverna mycket beröm 

och påpeka för dem hur duktiga de är. Detta gör lärarna för att stärka elevernas 

självförtroende och självkänsla i matematik. För att lyckas inom matematik är det även viktigt 

att eleverna får arbeta utifrån den nivå som de befinner sig på och vara nöjda med det. Lärare 

bör undvika att skynda på i matematiken enbart för att de har en lärobok som de måste följa 

utan elever i matematiksvårigheter behöver få ta den tid som de behöver för att befästa 

matematiken. På samma sätt måste eleverna få tid till att tänka när de ska lösa matematiska 

problem. De måste även våga misslyckas och våga göra fel. För att det ska fungera krävs det 

att det råder är tryggt arbetsklimat i klassrummet.  

 

Lärare vill gärna variera olika undervisningsmetoder då de anser att det är det bästa eftersom 

alla lär sig på olika sätt. De arbetsmetoder som främst gynnar de elever som är i 

matematiksvårigheter, enligt lärare, är elevaktiva genomgångar, individualisering, pararbete 

och pratmatte, laborativt/konkret arbetssätt och utomhuspedagogik. Med dessa 

undervisningsmetoder arbetar lärare från det konkreta till det abstrakta. De olika metoderna 

gynnar eleverna på olika sätt. Elevaktiva genomgångar samt pratmatte/pararbete gynnar 

elever i matematiksvårigheter genom pratmatten som uppstår. Eleverna får höra och se hur 

andra tänker och löser problem vilket ger en djupare förståelse. Genom individualisering kan 

lärare ge snabb respons och feedback utifrån elevens egna behov vilket gynnar elever i 

matematiksvårigheter. Laborativt/konkret arbetsätt är det arbetssätt som gynnar elever i 
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matematiksvårigheter allra mest enligt lärare och den tidigare forskningen. Här får eleverna 

lära sig genom att få matematiken konkret med hjälp av olika hjälpmaterial. De hjälpmaterial 

som används mest på skolan är tallinjen, surfplattan, tiobassystemet och pengar. 

Utomhuspedagogik är även en metod där eleverna får arbeta konkret vilket gynnar elever i 

matematiksvårigheter.  

  

Vidare forskning 
För att få ett mer djup på denna studie skulle samma studie kunna göras men med fler lärare. 

Genom detta skulle en bredare bild över hur lärare arbetar med elever i matematik kunna ges. 

Studien skulle även kunna göras som en kvantitativ forskning där forskaren undersöker vilka 

arbetsmetoder som är mest förekommande i arbetet med elever i matematiksvårigheter. En 

skildring mellan lärarnas och specialpedagogens arbete skulle också kunna göras. Studien 

skulle kunna utvecklas genom att göra samma undersökning, fast forskaren då tittar på hur 

lärare arbetar med elever som fått en dyskalkylidiagnos.  
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Intervjuguide     (Bilaga 1) 

 

 
Hur ser du på ämnet matematik? 

 

Kan du beskriva din senaste matematiklektion? 

 

Hur undervisar du i allmänhet? 

 

Hur undervisar du i ämnet matematik? 

Vilka undervisningsmetoder använder du dig av i 

matematikundervisningen? 

 

-Varför föredrar du att arbeta med dessa 

undervisningsmetoder? 

-På vilket sätt arbetar du med dessa metoder? 

Vad finns det för brister/kritiska aspekter med att arbeta 

med dessa metoder? 

Har du elever som inte hänger med i undervisningen i 

matematik? 

Hur arbetar du för att hjälpa de elever som är i 

matematiksvårigheter? 

Vilka olika hjälpmaterial tillämpar du i 

matematikundervisningen?  

På vilket sätt används materialen och hur hjälper de elever i 

matematiksvårigheter? 


