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Svenska 

Detta är en kvalitativ studie som är baserad på semistrukturerade intervjuer. Syftet 
med detta arbete är att ta reda på hur två matematiklärare och en specialpedagog ser 
på/beskriver matematiksvårigheter och hur de arbetar med elevernas 
matematiksvårigheter som de upptäcker hos sina elever. Jag är väldigt intresserad av 
att höra vilka matematiksvårigheter och orsaker till matematiksvårigheter lärarna ser 
hos sina elever samt lära mig hur skolan och lärarna jobbar med dessa svårigheter 
hos eleverna. Samtliga informanter hade samma svar på mina forskningsfrågor. I 
resultaten av hela min studie har jag kommit fram till att orsaker till elevernas 
matematiksvårigheter bland annat är: dåliga baskunskaper, låga baskunskaper 
förståelse av positionssystem samt begrepp. Avsaknad av lösningsmönster och logisk 
tänkande vad beträffar beräkningar och inte minst dåliga arbetsinsatser under 
matematiklektionerna. Min partner skolan upptäcker elevernas eventuella 
matematiksvårigheter och elevens diagnostiseras med hjälp av ett litet test som heter 
ALP- test. Skolan gör samma test för alla nya elever när de börjar i årskurs ett. 
Därefter gör specialpedagogen bedömningar om elevens eventuella svårighetsområde 
i matematik. Under terminen skriver specialpedagogen ett åtgärdsprogram med 
uppföljningar när elevens kursansvarig upptäcker att eleven inte är med på 
utvecklingen. 

Min slutsats: Det är inte enbart den skolan som påverkar elevens lärande, utan även 
miljön som eleven befinner sig. Miljön omformar oss människor och gör oss till det 
miljön har att erbjuda. Lärarens jobb är inte bara att skriva några exempel på tavlan 
och hjälpa eleven när den vill ha hjälp. En lärare i skolan ska kunna, tala, motivera, 
anpassa lektionerna till elevens nivå, behov och förutsättningar i sitt lärande. Det 
finns även ett jobb som föräldrarna kan göra hemma genom att ge eleven beröm som 
stärker och stödjer eleven i aktivt lärande. 
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ENGLISH 

This is a qualitative study based on semi-structured interviews aim of this work is to 
find out / describing mathematics difficulties and how they work students with 
mathematics difficulties which they find among their students. 

I'm very interested to hear what mathematics difficulties also causes mathematics 
difficulties teachers see in their students and learn how schools and teachers working 
with these difficulties in students. All respondents had the same answers to my 
research questions. The results of all my study, I have concluded that the causes of 
students' mathematical difficulties, among other things: poor basic skills, low basic 
understanding of positioning systems and concepts. Absence of solution design and 
logical thinking as regards the calculations and especially poor job performance in 
mathematics lessons. School students discover any problems and mathematics 
student diagnosed with the help of a little test called ALP test. School do the same test 
for all new students when they start in year one. Then makes special teacher 
assessments of pupils' potential difficulty in the field of mathematics. During the 
semester writing teacher, a program specialist with follow-up course coordinator 
when the student discovers that the student is not on development. 

My conclusion: it is not only the school that affect student learning, but also the 
environment that the student is located. Environment transforms us and makes us 
the environment has to offer. Teacher's job is not just to write some examples on the 
board and help when the student wants help. A teacher at school should be able to, 
speak, motivate, and adapt lessons to the student's level, needs and conditions in 
their learning. There are also jobs that parents can do at home by giving students 
praise which strengthens and supports the student in active learning. 
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Förord 

Den här uppsatsen tog mycket tid för mig att skriva. Stundtals var jag trött men 
samtidigt var jag glad över att det gick så bra som jag hade tänkt mig. Jag visste vad 
jag hade för målsättning och den målsättningen har gjort mig medveten om mitt eget 
ansvar. Jag vill personligen tacka alla mina informanter som ställde upp och svarade 
på mina studiefrågor. Samtliga delade med sig sina egna erfarenheter och de var 
oskattbara för mitt slutresultat. Jag vill tacka min handledare, min familj, min 
svenska ”mor” Lisa Rogström, svenska och svenska två lärare på komvux i Gagnefs 
kommun som alltid ställde upp när jag hade behov av hennes hjälp, hennes man Arne 
Rogström och Tina Hellblom Thibblin (universitetslektor) som har ställt upp för mig 
när det behövts. 

Mitt intresse för att bli lärare var ingen slump eftersom jag ville bli som den jag blir 
undervisad av. Med det vill jag tacka speciellt mycket till Maj Zetterqvist 
(matematiklärare på komvux i Gagnefs kommun) som väckte både mitt 
matematikintresse och viljan att själv bli lärare, Sten Lindstam (var professor i fysik 
och matematik på MDH) som hjälpte mig mycket här på MDH under mina första år 
när jag studerade på Uppsala Universitet. Jag är evigt tacksam att jag har haft äran 
att känna er och ni kommer att alltid finnas i mina tankar så långe mitt hjärta slår. 
Jag tackar även alla andra som jag har haft som lärare under alla mina skolår.  
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1. Inledning 

Jag heter Sinan Delen och är lärarstudent i matematik och specialpedagogik. Under 
hösten arbetade jag som extralärare på en gymnasieskola där jag fick undervisa en 
grupp elever som har matematiksvårigheter. Idén om att forska kring orsaker som 
kan ligga bakom elevernas matematiksvårigheter fick jag från dessa elever. Jag 
personligen vill lära mig allt om tidigare forskning samt lära mig hur erfarna lärare 

och specialpedagoger jobbar med dessa elever som sliter hårt med matematiken.  

Matematik är ett av världens äldsta och särbehandlade ämnen som individen nästan 
blir idiotförklarad om denne inte kommer ihåg enkla matematiska lösningar(Jan 
Unenge, 1999). Jag håller med honom utifrån mina egna erfarenheter från skolan, 
både som elev och som lärarkandidat. När många människor hör ordet matematik 
upplever de oftast en skälvning i kroppen en känsla som gör att de blir osäkra på sig 
själva och på sina egna kunskaper i matematik. När jag träffar mina vänner och 
kompisar på skolan eller på fritiden är den vanligaste kommentaren om 
matematiken: man måste vara mycket intelligent för att kunna behärska matematik. 
Jag anser att det är en missuppfattning. Matematik är som vilket annat ämne som 
helst. Vill man förstå matematik är det viktigt att man lär sig använda matematikens 
grundstenar likt en bilmekaniker använder sin verktygslåda. Dessa grundstenar 
kommer jag att beskriva under rubriken bakgrund. 

Under mina praktikperioder har jag sett många elever bli mobbade av sina 
klasskamrater på grund av sin okunnighet i matematik. Mina erfarenheter är att det 
sänker elevens självkänsla och motivation att kunna vara aktiv i ämnet vilket därmed 
medför svårigheter i sitt lärande i matematik. Som lärare och lärarstudent är man 
oftast blind för den sortens mobbing som rör elevernas matematikkunskaper. Därför 
vill jag som lärare stödja alla elevers idéer, oavsett om de tänker rätt eller fel. En 
lärare ska ta sig tid till att lyssna till elevens hela svar till lösning. Det underlättar för 
lärarens undervisning av den enskilde eleven genom att försöka förstå vart eleven 
gjort en felberäkning för att sedan rätta till det felet. Varför?  

När en elev svarar fel på en fråga kommer det inte att påverka elevens vilja att räcka 
upp handen till kommande frågor. Eleven märker sina egna fel i sin lösning och vill 
inte göra samma fel nästa gång. Däremot om man sänker elevens motivation och 
självkänsla som lärare och kritiserar elevens svar och inte förklarar elevens fel i 
svaret, leder det till att eleven inte vill räcka upp handen vid nästa fråga, oavsett om 
eleven kan eller inte. Det i sin tur leder till att man själv som lärare banar väg för 
mobbing och eleven sjunker ner i sina matematiksvårigheter likt en sjuk person som 
vägrar söka hjälp hos en läkare. Elevernas förändring och deras hållning att "hata” 
matematiken har att göra med elevens – erfarenheter och föreställningar (Fúlya 
Yúksel- Şahin, 2008).  

Enligt ett pressmeddelande från Skolverket (2009:9 nov, undersökningen) visar att 
elever på gymnasienivå underpresterar i matematik. Orsakerna till elevernas under-
prestation skrivs bland annat på följande sätt: 
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 Elevernas sämre kunskaper beror på matematikkunskaperna från grundskolan. 
Gymnasiet lägger mycket tid på att repetera elevens förkunskaper från grund-
skolan 

 Elever lägger för lite tid på sitt individuella arbete på lektionerna. 

 ”Studier tyder på att undervisningen är mer procedurinriktad och att det ägnas 
mindre tid åt begreppslig förståelse.”1 

Förmodligen har eleverna med sig för svaga grundkunskaper i matematik som banar 
för elevernas matematiksvårigheter i ämnet. En bidragande orsak till att jag vill 
undersöka om orsaker till matematiksvårigheter är bland annat mina erfarenheter 
från VFU: n och pressmeddelande från Skolverket. 

Under min VFU i både matematikdidaktik och allmänna utbildningsområdet (AUO) 
har jag upptäckt att många elever på högstadienivå och på gymnasienivå har 
matematiksvårigheter. Under ”någon fikarast” på MDH har jag diskuterat elevernas 
matematiksvårigheter med andra matematiklärare och studenter. Vi har resonerat 
om möjliga orsaker till matematiksvårigheterna och vad jag kan göra i framtiden för 
att hjälpa dessa elever på ett effektivt sätt. 

1.2. Vad säger Styrdokumenten? 

Enligt Agneta Luttropp (2009: föreläsning) sa att den svenska skolans Styrdokument 
är byggd efter Liv Vygotskijs teori som heter Sociokulturella teorin. Vidare skriver 
Sutter (1981) förklarar den ryske psykologen Vygotskijs teori att barnens utvecklings-
process sker inom gränserna (proximala utvecklingszonen) tills barnen har mognat 
sig. Teorin bygger på att en yttre påverkan gör att utvecklingen hos barnet når den 
proximala utvecklingszonen högstanivå. Han menar vidare att det finns två olika 
aktiviteter som sker i barnens utveckling, yttre och inre aktiviteter.  

 Yttre aktivitet: barnet inlärningsförmågan utvecklas genom till exempel en 
ledare, expert, pedagoger etc. Olika kompetenser hos barnet som expert kan man 
studera och därtill utveckla dem.  

 Inre aktivitet: barnen använder sig av sina erfarenheter och kunskaper samt 
tillämpar dem i de nya situationer som de be möter. 

Enligt Lpo94 ”[…] eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämning.”(Lpo94:12).  

På Skolverkets hemsida står dessa utvalda kursplansmål för grundskolans i slutet av 
nionde klass: 

Inom denna ram skall eleven2 

                                                   

1 http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18423 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18423
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– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform, 

– kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka 
och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

I Lpo94 står om skolans ansvar: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”( Lpo94:10) 

”Varje elev har rätt att gå i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lpo94:13) 

Enligt Lpo94 är skolan särskild ansvarig för elevens olika svårigheter i matematik 
som gör att eleven inte klarar av kursmålen och kursplanen. Skolan ska sträva efter 
att utveckla elevens intresse kring ämnet matematik samt utveckla elevens eget 
tänkande inom matematiken som ska vägleda eleven att använda sina matematiska 
kunskaper i olika situationer. 

Lpf94 säger följande om skolans undervisningsansvar samt ansvar för elever sam har 
matematiksvårigheter: 

”Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller 
specialutformat program eller sådant individuellt program som är förenat med yrkes-
utbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning”. 

Kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- och 
vardagsliv”(Skolformerna Lpf 94, 1994:10). 

”Alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som har behov av särskilt stöd, och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande”(Skolformerna Lpf94, 
1994:11). 

1.3. Syftet 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur två erfarna matematiklärare och en 
erfararen specialpedagog ser på/beskriver matematiksvårigheter och hur de arbetar 
med elevernas matematiksvårigheter som de upptäcker hos sina elever. Jag är 
intresserad av att höra vilka matematiksvårigheter och möjliga orsakerna dessa lärare 
ser hos sina elever samt lära mig hur partner skolan och lärarna jobbar med dessa 
svårigheter hos eleverna. 

                                                                                                                                                               

2 www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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1.3.1. Forskningsfrågor 

Jag har formuläret följande forskningsfrågor 

 Vilka matematiksvårigheter anser två lärare och en specialpedagog i en 
gymnasieskola att eleverna har? 

 Hur beskriver lärarna och specialpedagogen elevers matematiksvårigheter?  

 Vilka orsaker anger lärarna och specialpedagogerna till elevers svårigheter? 

 Hur arbetar skolan med dessa elever?  

 Vad kan göras bättre för att hjälpa dessa elever? 

2. Relevant forskning och teorier 

Här kommer jag att ta upp olika aspekter som har betydelse för elevens matematiska 
förståelse. Jag beskriver tidigare forskning om matematiksvårigheter och orsaker till 
elevens matematiksvårigheter samt skolans ansvar för hanteringen av elevers 
svårigheter. 

2.1. Inledning 

Olof Magne (1998) ställer i sin bok ”Att lyckas med matematik i grundskolan” 
följande fråga: Hur mycket vet vi om eleverna som har behov av särskilt stöd med 
sina matematisksvårigheter? Det enda vi känner och vet om dessa elever idag är bl.a. 

1. I behov av matematikstöd är 2/3 av fallen pojkar. 
2. Eleven lider oftast av känslomässiga störningar och ser bl.a. matematiken som ett 

hatämne och inget blir gjort under matematik lektionerna. Oftast drömmer sig 
eleven bort. 

3. Eleven har oftast svårigheter att klara av abstraktionen. 
4. Eleven har oftast koncentrationssvårigheter på matematiklektionerna. 
5. Hälften av de elever som lider av matematiksvårigheter har även svårigheter i 

ämnet svenska. 
6. Att det är sällsynt att eleverna på skolan har specifika matematisknedsättningar. 

 

2.2. Orsaker till matematiksvårigheter

Under denna rubrik kommer jag att beskriva olika forskares förklaringar och orsaker 
till elevernas matematiksvårigheter. 

Arne Engström (1999) skriver att om en elev visar att han/hon inte kan räkna 
matematiska uppgifter betyder det inte att eleven har matematiksvårigheter. Vidare 
skriver han att senaste tidens forskning har visat att det finns ett samband mellan 
dyslexi och matematiksvårigheter. Under många år har läsforskare försökte förklara 
defekten av matematiksvårigheterna och han skriver defekterna i tre punkter. 
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 Enkla sinnesintryck, 

 Arbetsminne, 

 Motorik, 

Vidare skriver Engström att det är ytterst osäkert att binda ihop elevernas 
matematiksvårigheter med dyslexi. Det är vanligt att eleven inte kan läsa en på en 
textad matematik fråga, detta i sin tur leder till att eleven få problem med att läsa, 
förstå och lösa matematikuppgifterna. Vidare förklarar han elevernas matematik-
svårigheter utifrån läs- och skrivsvårigheter i fyra punkter. 

 Att eleverna skriver siffrorna spegelvända och talomkastningen är vanligt. 

 Att elevens långsamma läsning bidrar till elevens förståelse i matematiska 
problemlösning. 

 Att eleverna läser mekanisk läsning förbättrar och hämmar problemet 

 Och elevens låga prestation och underprestation i matematiken orsakas av dyslexi 

Orsaker till elevernas misslyckande i matematiken förklaras med tre olika punkter. 
Dessa punkter kan man inte dra som slutsats över orsakerna till elevernas svårigheter 
och ingen av nedan stående punkter förklarar hundraprocent elevernas matematik-
svårigheter. Elevernas matematiksvårigheter är helt enkelt mångdimensionella och 
här nedan beskriver vi några viktiga punkter som ingår i dimensionen. 

1. Medicinska/neurotiska: Att eleven har en hjärnskada eller psykiska funktions-
nedsättningar eller fysiska nedsättningar. 

2. Psykologiska: att eleven saknar den inre viljan och den inre kraften saknar 
motivation det i sin tur leder till bristande ansträngningar, koncentrations-
svårigheter och eleven upplever oftast ångest. 

3. Sociologiska: social deprivation, miljöfaktorer i hemmet och miljön i skolan och 
skolsystemet missgynnar eleverna bland annat elever som kommer från 
arbetarklass. 

4. Didaktiska: att pedagogen använder sig av fel undervisningsmetod och jobbar 
med samma metoder under varje lektion. 

Den internationella studie från Turkiet som är skriven av Fúlya Yúksel- Sahin (2008) 
samtycker som Engström i punkter 2,3 och 4. Orsaker till elevernas ångest är bland 
annat elevens – personlighet, självbild, självkänsla lärstilar, föräldrarna, föräldrarnas 
höga förväntningar, föräldrarnas yrkesbakgrund, föräldrarnas negativa attityder 
gentemot matematik, dåliga erfarenheter av lärarens attityder, infekterade 
undervisnings metoder etc. som är bland annat orsakerna till elevens 
matematiskångest och det i sin tur leder till eleven börjar få fördomar och hatkänslor 
mot ämnet matematik. Elevens underprestation ämnet kan kopplas till elevens dåliga 
provresultat, föräldrarnas förväntningar på att eleven ska lyckas och lärarens 
attityder mot eleven under undervisningen. 

Imsen (2004) skriver att elevernas matematiksvårigheter motsvarar läs- och 
skrivning inom språk. Många elever på grundskolan och gymnasiet lär sig 
matematiska -begrepp, -lösningar och -formler intill talfobi. Detta i sin tur leder till 
att eleverna inte förstår meningen med tal och subtraktion, division, multiplikation 
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och addition samt att de inte kan avgöra med, vilka eller vilken formeln eller 
räkneoperation de ska använda sig av när de ska räkna ut en textuppgift.   

Orsaker till de allmänna matematiksvårigheterna hänvisar Imsen vidare till den 
svenske experten Olof Magne som har många års erfarenhet kring det området. 
Magne (1999) kopplar matematiksvårigheterna till insats i matematik som ligger 
under vad man har för förväntningar på sig själv i en viss av ålder och övriga 
förmågor. Magnes beskrivning av orsaken till svårigheterna är kombination av 
kognitiva, motivationella eller känslomässiga attityder mot matematik som ämne. 
Många elever kämpar med sina matematiksvårigheter. Den vanligaste orsaken till 
matematiksvårigheter är att eleverna inte kodar av det matematiska språket det vill 
säga det språk som används i matematikböcker och av undervisande 
matematiklärare. Många elever i skolan har svårt att använda och förstå 
matematiskspråket. Vidare skriver Imsen att en annan orsak är att många elever även 
har svårigheter att kombinera textade matematikfrågor och det i sin tur blir en extra 
svårighet för eleven att förstå och veta hur eleven ska använda addition, subtraktion, 
multiplikation eller division för att kunna lösa uppgiften.  

Vidare skriver Magne i sin bok att elevernas matematiksvårigheter har att göra med 
sambandet mellan elevens språk och läsförståelse. Elevernas inlärning hämmas av 
elevens språkliga handikapp. Hälften av de elever som har matematiksvårigheter har 
även andra svårigheter som läsning och rättstavning. Magne hänvisar vidare till 
amerikanen Hembrees (1992) studie där han har påpekat och understryk att 
språkliga handikapp har en koppling till det matematiska handikappet. Vidare skriver 
Magne att Hembree har kommit fram till tre olika samband mellan språkliga och 
matematiska förmåga vilar på. Dessa tre olika samband är förklaringskombinationer: 

1. Elevernas språkliga förmåga påverkar elevens matematiska förmåga: 
Elever som inte behärskar språket har även svårigheter med att behärska 
matematiken. 

2. Elevens matematiska förmåga i sin tur påverkar den språkliga 
förmågan: Elevens underprestation i matematik påverkar också elevens 
språkliga prestationer. 

3. Elevens hjärnhalva har samma tankeförmåga som påverkar varandra: 
Både den språkliga och den matematiska förmågan hos människa vilar på samma 
hjärnhalva och det i sin tur påverkar varandra. 

Magne skriver att Hembree tror på ett gemensamt samband men samtidigt 
tillbakavisar Magne tro på att elevernas misslyckande i matematik är dyslexi det vill 
säga elevens matematiksvårigheter orsakas av dyslexi. Magne skriver om tre punkter 
som visar motsatsen till Hembrees påstående här ovan. 

 Eleverna som är svaga i matematik skriver oftast siffrorna spegelvända och kastar 
om siffrorna. 

 Elever som läser sakta och till och med delar ett ord i flera små delar exempelvis 
kommer läses som ko, -kom, -komm, -komme, -komme, -kommer, -kommer etc. 
och den i sin tur påverkar elevens förståelse i matematiken. 

 På grund av dyslexi underpresterar eleven i matematik.  
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Magne håller med Hembrees i alla dessa tre olika förklaringar till elevernas 
underprestation i matematik och språkliga förståelse som bidrar till förståelse inom 
matematiken och skriver vidare att det är sant att människors tankeförmåga i språket 
och matematik är ”[…] en gemensam överordnad betingelse som hindrar både dyslexi 
och dysmatematik.” (Magne, 1999:15) 

Björn Adler (2001) skriver om 16- stycken viktiga matematiska bygg-stenar. För att 
kunna behärska, förstå och använda matematiken måste man först och främst kunna 
förstå och behärska användningen av dessa byggstenar. Dessa byggstenar är olika 
verktyg för att kunna hantera matematiken. Matematikbyggstenarna jämför Adler 
med en snickares verktygslåda. Om inte snickare vet när, hur och till vad, vilken eller 
vilka verktyg ska användas, då kan inte snickaren snickra heller. Om en matematiker 
inte kan dessa byggstenar då kan inte matematiker matematiken heller. Det i sin tur 
leder till matematiksvårigheter hos oss människor. 

 Talbegrepp/Tal uppfattning 

 Schema för tal 

 Flexibilitet 

 Intuition 

 Logisk förmåga 

 Antalsuppfattning 

 Storhet och storlek 

 Spatial  

 Planeringsförmåga 

 Förmåga att läsa/Skriva 

 Motivation, lust/Energi 

 Automatisering/Snabbhet 
Tidsuppfattning/Tidskänsla 

 Förmåga/Visualiseringsförmåga 

 Klassificera/Kategorisera 

 Arbetsminne/Minneskapacitet 

 Uppmärksamhet/ Koncentration 
 

Vidare skriver Adler om orsaker till matematiksvårigheter i fyra olika grupper i sina 
böcker. Dessa grupper är: 

Akalkyli: Att eleven har en oförmåga att överhuvudtaget utföra, förstå och lösa 
matematiska beräkningar. Den oförmåga som eleven har kopplas oftast till en 
påvisbar hjärnskada. Eleven har svårt att förstå olika räkneoperationer över 
huvudtaget trots massiva övningar som gör att eleven fortfarande inte lär sig 
grundstenarna för räknandet. Den gruppen har oftast svårt att utföra vad 2+3= och 
kan oftast inte räkna från 1-10 i rätt följd . Den problemgruppen av barn är endast 
någon promille av Sveriges befolkning. 

Dyskalkylik: Dyskalkylik inom matematiken motsvarar läs- och skrivsvårigheter 
inom språk det vill säga dyslexi. Det rör sig ofta om att eleven inte får förståelse över 
sin eget läsande i matematik. Det blir oftast svårigheter när eleven inte snabbt får 
fram räknefakta vid sitt beräknande. Eleven är oftast långsam och beräkningarna tar 
mycket längre tid än när man räknar de enklaste räkneoperationer inom 
matematiken. Elever som har dyskalkyli är oftast normal-begåvade, men visar ofta 
ojämlika resultat i sina prestationer på begåvningstester. 

Allmänna matematiksvårigheter: Att eleven har generellt svårigheter med sitt 
lärande. Den allmänna svårigheten för lärande gäller inte bara inom matematiken. 
All inlärningen tar längre tid än vad det gör hos en normal elev. På begåvnings-
testerna presterar eleven lite lågt men samtidigt ett ganska jämnt resultat. Dessa 
elevers utveckling går mycket långsammare än normalt och deras svårigheter är 
oftast ojämna. 
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Pseudo- dyskalkyli: En stor och viktig elevgrupp som främst har matematik-
svårigheter vägleds och blockeras av känslor. Pseudos- dyskalkyli handlar egentligen 
främst om elever som har kognitiva resurser för att kunna lyckas med matematiken. 
Eleverna har den kognitiva resursen i sig, men ändå har de problem. Eleven kan på-
verka sitt eget lärande och sin egen inre motivation genom att han/hon absolut inte 
tror att hon/han kan bli duktig eller framgångsrik i ämnet. Elevens alla misslyckan i 
matematiken bekräftar hela den bilden. 

Det ovan skrivna fyra olika grupper förstärks av Ljungblad som är speciallärare i 
matematik och har många års erfarenhet av att jobba med elever som har matematik-
svårigheter. Ann- Louise Ljungblad (2002:19) skriver i sin bok att de fyra grupper 
som nämndes här ovan av Adler stämmer och är en heltäckande beskrivning över alla 
elevers matematiksvårigheter och orsaker.  

Den internationella studie från Turkiet som är skriven av Şahin samtycker som Adler 
om Pseudo- dyskalkyli är den vanligaste orsaken till att elevens misslyckande 
matematik. Elevens känslor av spänning och ångest är den huvudsakliga orsaken som 
stör hanterande av siffror och lösningen till olika matematiska problem i skolan och i 
livet utanför skolan. Vidare skriver hon om de vanligaste tre orsakerna till elevens 
matematikångest eller kan utveckla elevens matematik ångest . 

1. Det är vanligt att eleven har dålig självförtroende och underpresterar både på 
matematiklektionerna och på matematikprov.  

2. Eleven uppfattar undervisande lärares ledarstil som auktoritärt och hotfull. 
3. Eleven upplever matematiken vara för svårt och känslorna och attityderna mot 

matematiken växer. 

Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete av Gunnar Sjöberg (2006) som är gjort i 
Umeå universitet visar ett identiskt resultat som Skolverket har gjort. Även i Sjöbergs 
resultat framkommer till elevernas orsak till elevernas matematikproblem är för det 
första är elevernas dåliga arbetsinsatser under matematiklektionerna och för den 
andra håller Sjöberg med Şahin och Adler om elevernas dåliga självförtroende det vill 
säga elevernas negativa attityder mot matematiken är en orsak till elevernas 
matematikproblem i skolan. 

2.3. Språkets betydelse i elevens lärande 

Här skriver jag om språkets betydelse i elevens lärande och vad en lärare ska tänka på 
när man ska hjälpa en elev i matematik. 

John Dewey (2004) menar att språket har en stor betydelse i elevens 
kunskapsinlärning och lärande. Språket är en av de viktigaste redskapen som en 
lärare har tillgång till i sin yrkeskompetens för att kunna förmedla sina kunskaper till 
eleven. Med det bildar sig eleven en egen förståelse av lärarens språkliga förklaring i 
sitt lärande.  

Den professionella läraren måste ha ett eget yrkesspråk för att kunna utveckla 
metodiken i de egna lektionerna. Christer Stensmo (1997:27) skriver att lärarens ”[…] 
yrkesspråket måste bland annat vara ett språk som visar lärarens pedagogiska filosofi 
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och svara på frågor om kunskap innehåller lärarens pedagogiska filosofi och svara på 
frågor om kunskap, undervisning och lärande.” ”Lärande är en relativt bestående 
beteendeförändring som uppstår på grundval av erfarenhet. Lärande omfattar alla 
förändringar i den mänskliga personlighetens liv som inte direkt eller indirekt kan 
återföras på vissa ärftligt bestämda faktorer.”(Imsen, 2004:206).  

Madeleine Löwing & Kilborn Wiggo (2008) Skriver att matematiken är ett 
internationellt språk. Hela världen använder sig av samma tecken som +, - och = och 
uttrycket av en ekvation och funktions uttryck samma, men vilket ska inte tolkas som 
alla länder i världen läser och uttrycker sig på samma sätt, inte i skolan alla fall. 
Språket har stor betydelse vid undervisningen av matematiken. Språket som används 
i matematik undervisningen ska vara förklarande och tydligt beskrivet så att eleverna 
förstår vad som är budskapet i undervisningen.  

Löwing & Kilborn skriver att när läraren står vid en elevs bänk måste lärare först 
identifiera elevens behov och senare finna lämpliga förklaringsmodeller och uttrycks-
former som ger eleven en förståelse. Läraren måste använda ett språk som elever 
förstår. Detta i sin tur ”[…] ställer stora krav på såväl lärarens ämneskunskaper som 
förmåga att använda ett adekvat språk.”(S.33)  

Adler och Malmer (1996) samtycker som Löwing & Kilborn och skriver att alla lärare 
som undervisar matematik måste vara medvetna om vilken betydelse språket har och 
vilken roll det spelar i elevens inlärning och utveckling. Läraren måste använda ett 
språk som gör att alla elever förstår vad läraren säger. 

Olof Magne (1998) skriver om hans tidigare studie kring elevers språkförståelse, 
vilket har visat att det är vanligt att eleverna tänker fel i sin vanliga räkning med text-
uppgifter, då har Magne kommit fram till att språkförståelsen inom matematiken är 
viktig och nödvändig.  

2.4. Valet av och språket i läromedel 

Här skriver jag om vem eller vilka som gör valet för skolans läromedel. Jag behandlar 
även olika forskares åsikter om läromedel. 

Magne (1998) skriver att många matematikböcker använder oftast ovanliga ord i sina 
textuppgifter, det i sin tur leder till eleven tappar intresse för matematiken. Som 
lärare ska man vara medveten om orden som används i böckerna och vara noga med 
att inte använda samma ord som boken när läraren undervisar och hjälper eleven att 
förstå textuppgiften. 

Anna Brändström är doktorand i matematik och lärare vid Luleå tekniska universitet. 
Brändström (2003) menar att valet av matematikbok görs av lärargruppen eller 
rektorn. Det är läroboken som ökar lusten för elevens eget lärande. Brändström 
samtycker med Magne (1998) det är inte alltid läromedeln innehåller klart och 
helteckande allting som står i kursplanen läraren ”tvingas” att gå ifrån boken och 
börja producera sitt eget material från andra böcker med det kompliterar lärararen 
läroboken. 
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(Skolverket, 2003a:39) skriver i sin rapport om matematikläroboken:  

”Såväl innehåll, uppläggning som undervisningens organisering stryrs av boken i 
påfallande hög grad. Matematik är både för elever och lärare kort och gott det som 
står i läroboken.”  

Unenge (1999:118) skriver att skolans matematikböcker är påbyggda efter de gamla 
matematikböckerna och vidare skriver han att ”Skolböcker är böcker som är skrivna 
efter gamla skolböcker som är skrivna efter gamla skolböcker som är skriva efter 
gamla skolböcker.” 

Marie Tängden och Sara Wallner är gymnasielärare i svenska och matematik, på 
Fryshusets Kunskapscentrum i Stockholm. Tängden & Wallner (2003) skriver att 
under alla matematikundervisningar matas eleverna med matematiskspråk det vill 
säga formler, definitioner och metoder. Språket som används i matematikböckerna är 
mycket kortfattat och författaren/författarna använder sig av mycket precisa ord och 
symboler som gör att texten blir sammanpressad. Det i sin tur leder till att eleverna 
inte förstår budskapet med begrepp och definationer som ges av boken.  Tängden & 
Wallner vidare skriver  om Howart Gardners (1992) citat om Så tänker barn- och så 
borde skolan undervisa. 

”En stötesten av stor betydelse inom matematikinlärning handlar om precisa 
meningen av ord. I normal konversation ges man avsevärd frihet i hur man använder 
sina ord. Denna frihet bidrar till humorn och kryddan i dagligt samtal. Men en sådan 
brist på precision kan vara fatal på matematikens området.”  (Tängden & Wallner, 
2003:45). 

2.6. Motivationens betydelse för lärande 

Imsen skriver om motivation som den inre kraften som skapar den inre bilden av oss 
människor får att lyckas med det man strävar efter. Det är inte vi människor som 
skapar motivationen utan det gör våra förväntningar. Vidare skriver både Imsen och 
Stensmo att i motivationen ingår två små viktiga faser, dessa faser är: inre och yttre 
motivation. 

 Inre motivation: Stensmo skriver om den inre motivationen som mål som finns 
hos människan, behov som ska tillfredsställas, känslor som ska följas och resurser 
som ska utvecklas. Imsen skriver att den inre motivationen är den viktigaste 
motivationen som vi människor har. Det i sin tur påverkar det som gör att vi 
lyckas eller inte. Vidare förklarar Imsen den inre motivationen med hjälp av ett 
exempel: Ett barn lär sig matematiska formler för att han tycker det är skoj och 
mår bra av det han gör. Man belönar sig själv utan att ha förväntningar att bli 
belönad av någon annan. 
 

 Yttre motivation: Stensmo skriver i sin bok att den yttre motivationen som 
målen finns i kringliggande miljö. Olika former av belöning är viktiga medel för 
den som ska ha inflytande över sin inlärning, vilket bygger på det grundläggande 
antagandet att man strävar efter det som känns behagligt och undviker det som 
känns obehagligt. Medan Imsen skriver att den yttre motivationen spelar en 
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avgörande roll för att kunna stärka elevens inre motivation. Eleven blir belönad 
med beröm, betyg etc. 

2.7. Inlärningsstilarnas betydelse för elevens lärande 

Inlärningsstilarna har stor betydelse för alla människors lärande och inhämtning av 
nya kunskaper. 

Ljungblad menar att läraren är ansvarig att identifiera vilken/vilka inlärningsstil har 
eleven för att kunna vägleda eleven i aktivt lärande. Hon beskriver inlärningsstilar i 
tre grupper: visuellt, auditiv och kinestetiskt och taktil. Imsen dessa definierar 
inlärningsstilarna som en egenskap hos individen. ”Teorin om inlärningsstilar kan 
sägas höra till den kompetensorienterade synen på förutsättningar för 
inlärning.”(Imsen, 2004:430). Ljungblad, Imsen och Stensmo skriver om tre olika 
inlärningsgrupper: 

Visuellt (bild.1)3: Den inlärningskanalen förmedlar kunskaper bäst med 
hjälp av bilder, filmer och eleven läser texter. Den visuella 
inlärningskanalen finns i vänstra sidan av hjärnan. Vidare presterar 
studieteknikens4 hemsida att hela 70 % av Sveriges befolkning har det som 
inlärningskanal. 

Auditive (bild.2)5: Den inlärningskanalen förmedlar kunskaper 
med hjälp av ljud. Eleverna lär sig bäst.  genom att lyssna på 
föreläsningar, band- CD spelare och samtala. Även denna inlärnings-
stil finns i den vänstra sidan av hjärnhalvan. Vidare skriver 
studieteknikens6 hemsida att hela 10 % av Sveriges befolkning har 
det som inlärningskanal. 

 

Kinestetisk & Taktil (bild.3)7: Den inlärningskanalen förmedlar 
kunskaper med att verktyg eller delaktighet. Eleven lär sig bäst när de 
är delaktiga, tar på saker, rör på sig. Den inlärningsstilen finns i den 
högra sidan av hjärnhalvan. Vidare skriver studieteknikens8 hemsida 
att hela 20 % av Sveriges befolkning har det som inlärningskanal. 

                                                   

3 Bilden kommer från: http://www.larstilscenter.se/bilder/larstilar.gif 

4 www.studieteknik.info/ 

5 Bilden kommer från: http://www.larstilscenter.se/bilder/larstilar.gif 

6 www.studieteknik.info/ 

7 Bilden kommer från: http://www.larstilscenter.se/bilder/larstilar.gif 

8 www.studieteknik.info/ 

http://www.studieteknik.info/
http://www.studieteknik.info/
http://www.studieteknik.info/
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2.8. Hur identifierar och diagnostiserar pedagogen orsaker 
till elevernas matematiksvårigheter? 

Här nedan skriver jag om vem och vilka som kan ställa diagnoser på en elev. 

Engström (1999) skriver att som pedagog ska man inte dra några slutsatser att 
matematiken främst  handlar om vad eleven ska kunna: 

 Memorering: Att eleven ska lära sig utan till 

 Träning: Att eleven ska träna regelbundet 

 Enkla räknefärdigheter: Att eleven ska klara av de enklaste räknesätten 

 Att följa reglerna: Att eleven följer reglerna i matematiken 

Och med det kan man inte dra slutsatsen dessa ovan skrivna punkterna är orsakerna 
till elevens matematiksvårigheter. Vidare skriver Engström att matemamatiken 
karakteriserar tankeaktiviteten  i fyra huvudpunkter: 

 Abstraktion: att eleven klarar av diffrensen mellan de enklaste talen. 

 Skapa mönster: att eleven har förmåga att skapa mönster av matematiska 
lösningar. 

 Resonera: att eleven förklarar och resonerar sina lösningar. 

 Utveckling: att elevens matematiska kunskaper utvecklar sig. 

Ljunblad skriver att ibland är det föräldrar som är starka och vet vad de vill och 
kräver en utredning om deras barns svårigheter. Som lärare ska man undvika att ge 
eleven diagnos. Att sätta en diagnos på en elev är inte lärares jobb utan det görs av 
läkare och pyskologer. Det enda lärare kan göra är att utvärdera eleven i en 
pedagogisk situation och informera föräldrarna om vad de anser . Det är inte lätt för 
en undervisande lärare och det tar lång tid att få ett resultat av utvärderingen. Ibland 
tar det en hel termin innan läraren börjar förstå hur eleven fungerar och vilka 
svårigeter eleven har.  

Magne (1998) samtycker med Ljungblad och skriver om diagnostisk undervisning. 
Diagnostiska betyder att pedagogen ser elevens svårigheter ur elevens perspektiv och 
försöker identifiera elevens svårigheter och arbetar med det som eleven har bristeri. 
Det är viktigt att pedagogen söker svar på frågan med ”vad ska jag göra?” lärarens 
pedagogiska roll i klassrummet omvandlas till detektivroll som iakttar eleven under 
pågående lektioner. Diagnostieringen av eleven kan göras på många olika sätt. Vissa 
pedagoger använder sig av Sherlock Holmes och Hercule Poirot, vilket använder 
pedagoger ”[…]de grå cellerna som huvudsakliga kunskapsredskap.”  (Magne, 
1998:125).  Det finns två huvudsakliga faser som utgår från elevens diagnostisering 
på elevens inlärning. För det första psykologiska och för det andra pedagogiska. Den 
psykologiska görs av pyskologer och läkare ingenting som pedagogen gör, men 
pedagogen gör en pedagogiskt diagnostisering av elevens svårigheter.  

Det kan pedagogen göra på fyra olika sätt skriver Magne (1998:126)  
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1. ”Läraren märker att en förkris uppstår.” läraren gör allting för att hjälpa eleven så 
att eleven inte hamnar i riktig kris. 

2. ”Krisen startar och fördjupas. Läraren vill utreda stödplaneringen. En kris är ofta 
anledningen till stödplaneringen.” 

3. ”Utvärdering beslutas och utreds. Undervisningsmetoderna växlar under olika 
lektioner.  

4. ”Stödplaneringen beskrivs i ett inlärningsprogram.” 

Gudrun Malmer (2002) skriver att pedagogen kan identifiera och lista ut vilka eller 
vilken typ av matematiksvårighet eleven har med hjälp av ett test som hon kallar för 
ALP-testet (hänvisar till boken ”Bra matematik för alla”). ALP-testet innehåller tre 
olika nivåer som är: 

1. Avläsningsförmåga: elevens förmåga att orientera sig genom textuppgifter (A-
nivå). 

Om eleven visar svårighet på A- nivå. Då har eleven svårigheter att avkoda och 
tolka det matematiska textspråket. 

2. Enklare räkneoperationer: eleven ska visa förmåga att han/hon förstår  och 
gör korrekt tolkning av textade frågor (B-nivå). 

Om eleven visar  lösningsfrekvens på B-nivå.  Då visar det sig att eleven har för 
svag ordkunskap. Det är oftast icke-förståelse av orden som gör att eleven inte kan 
räkna fram svaret. 

3. Dra logiska slutsatser: att eleven förstår och tolkar textade frågor och därefter 
utför räkneoperationer, ofta med fler stegslösning (C-nivå). 

Om eleven visar en lösningsfrekvens på C-nivå. Då avslöjar det att eleven har ett 
svagt logiskt tänkande. 

Var och en av nivåerna innehåller 10 stycken frågor. Genom ALP-testet kan 
pedagogen identifiera elevens eventuella svårighetsområdet. Med hjälp av det blir det 
lättare för pedagogen att hitta åtgärder till elevens svårighet. 

2.9. Vad är skolans ansvar för att hjälpa elever som har 
matematiksvårigheter? 

Här skriver jag om skolans ansvarsområde och varje område kommer att behandlas i 
underrubriker. 

2.9.1. Åtgärdsprogram (ÅP) 

Enligt skolverket (2003) har eller anses ha ungefär 17-20 % av alla skolbarn i Sverige 
har behov av en ÅP. Lpo94 och Lpf94 påpekar vikten av att skolan jobbar med 
elevens förutsättningar samt att ämneslärare anpassar sina undervisningar efter 
elevens behov, inlärningsstil etc. Enligt Lpo94 och Lpf94 har alla elever rätt till behov 
av särskilt stöd enligt åtgärdsprogram som skrivs tillsammans med specialpedagog, 
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lärare, elev och föräldrar. Alla elever har enligt lpf94 har eleverna i obligatoriska 
skolan rätt till en individuellutvecklingsplan (IUP) som skrivs minst en gång per 
termin. Denna ska innehålla kursmålsättningar som eleven ska uppnå. IUP skriver 
läraren tillsammans med eleven och hans föräldrar. 

Lisa Asp- Onsjö (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i 
en kommun. Asp- Onsjö skriver att åtgärdsprogram (ÅP) är en skoldokumentation 
som skolan ska använda sig av för att kunna utreda elevens skolsvårigheter samt ge 
stöd till elever som inte uppnår skolans mål. Huvudsyftet med ÅP är att ge eleverna 
det stödet och vägledning i elevens lärande och ge förutsättningar för ett aktivt 
lärande. Innehållet i en ÅP ska innehålla korrekta riktlinjer som hjälper eleven att 
komma tillbaka i sin vanliga planering och börjar stå på sina egna ben.  

Asp- Onsjö skriver vidare i sin bok om två olika aspekter som specialpedagogen ska 
vara vaken över när specialpedagogen skriver ÅP. Aspekterna heter Explicita och 
Implicita. Dessa två aspekter kommer från latin.  

 Explicita: Det handlar om de praktiska insatserna som görs av skolan för att 
kunna förbättra elevens vardagliga aktivitet i skolan.  Anna Almberg (2001) 
påpekar miljöns roll i lärande där miljön som barnen befinner sig i är viktig för 
elevens aktiva lärande. Miljön och elevens lärande går i hand i hand. 
 

 Implicita: Det handlar om de psykologiska insatserna som genomförs av skolan 
för att kunna ge eleven en förbättrad självbild. Många elever saknar själva den 
inre kraften som påverkar deras handlingar att lyckas med olika svårigheter. 
Imsen skriver att den inre och yttre motivationen spelar självklart en avgörande 
roll för att kunna vinna över de svårigheter som en elev har.  

2.9.2. Vad är syftet med ett åtgärdsprogram (ÅP)? 

Asp- Onsjö skriver att dokumentationen som skrevs av skolan i samband med 
upprättande av ÅP är enligt henne att syftet med dokumentationen av ÅP ska bidra 
till elevens mål och kurs uppfyllelse i varje kurs eller i varje ämne. 

Karlsson(2008) skriver i sin bok om att det huvudsakliga syftet med ÅP är att 
kartlägga elevens problematik i skolvärlden. Karlssons avhandling påpekar tydligt 
hur ett ÅP synliggör och kartlägger elevernas brister i skolan. Skolan definierar och 
dokumenterar elevernas svårigheter. Därefter görs en kartläggning med hjälp av ett 
ÅP.  

Lundberg (2006) skriver om två huvudfaser med ett ÅP. Det ena fasen är att 
kartlägga elevens problem och elevens brister i skolan. Den andra fasen är att 
dokumentera allt som man har fått fram av kartläggningen i ÅP. Han påpekar även 
att ÅP visar och belyser lärarens makt över elevens tid i skolan. 
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3. Metod 

Här redovisas vilka data, insamlingsmetod och vilka forskningsstrategier jag har valt 
för att nå syftet med min forskning eller studie. 

3.1 Forskningsstrategi 

Både Mary Denscombe (2009) och Pål Repstad (2009) menar att en forskare kan 
göra sina data insamling antingen kvalitativt eller kvantitativt. Man kan använda 
både data och insamlingsmetod beroende på forskningssyfte. Skillnaden mellan 
kvalitativt och kvantitativt är resultat och redovisning av insamlade data där 
forskaren vill redovisa sina data med ord, då passar bra med kvalitativt och om 
forskaren väljer att redovisa med diagram, grafer eller siffror. Då passar det utmärkt 
med kvantitativt. Repstad skriver att kvalitativa datainsamlingen oftast används av 
samhällsforskare för att kunna gå på djupet med det man forskar kring. Denscombe 
skriver att kvalitativa data fångar saker i deras kontext och poängterar hur dessa 
saker hänger ihop och hur beroende de är av varandra. 

Jag har valt att göra en kvalitativ datainsamlings metod som passar till mitt syfte. 
Varför? Denscombe skriver att den formen av forskningsbeskrivningsmetod passar 
bra till småskaliga studier eller forskning. Kvalitativ undersökningsstudie är oftast 
avgränsade och riktade mot ett mål som ger forskaren en helhetsbeskrivning. Det 
som forskaren studerar är egenskaper kring och utmärkande egenskaper i dessa 
miljöer (Repstad).   

3.2. Data insamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetoden som jag har använt mig av enskilda intervjuer med 
samtliga lärare (informanter). För att få svar forskningsfrågor intervjuade jag den 
bästa källan. Två erfarna matematik lärare och en erfaren specialpedagog var den 
bästa källförrådet för att få svar på min förhand skrivna frågor samt nå målet i mitt 
forskningssyfte. Jag använde mig av öppna frågor som möjliggjorde att mina 
informanter kunde uttrycka sig fritt om sina svar. Innan jag började med min intervju 
var jag medveten om kraven som ställs på mig som forskare. Dessa krav är viktiga för 
att informanten ska känna sig trygg och uttrycka sig fritt i sina svar.  Denscombe 
skriver att forskaren ska sitta 90o C mot den man intervjuar med. Under intervjun var 
jag väldigt noga med min placering gentemot informanten. Jag satt i 90o C vinkel mot 
min informant för att intervjun inte skulle kännas som ett polisförhör av 
informanten. Jag förklarade mina frågor tydligt och korrekt samt var väldigt objektiv 
och lyhörd så att informanten kände sig trygg. Platsen och tiden bestämdes av mina 
samtliga informanter. Som forskare har man inte den lyxen på sin sida när det gäller 
bestämma tid och plats (Denscombe).  

Denscombe skriver att intervjun kan vara ett lockande alternativ till småskaliga 
forskningar. Intervjun möjligtgör att forskaren kommer fram till viktiga relevanta 
data. Repstad skriver att huvudsyftet med intervjun är att informanten/respondenten 
ska uttrycka sig med det informanten/respondenten tycker är viktigt. Forskarens 
data bygger på informantens/respondentens svar det vill säga tankar, erfarenheter 
och känslor. Denscombe skriver om både fördelar och nackdelar med intervju som 
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metod. Fördelarna är: informationens djup, insikt utrustning, informanternas 
prioriteringar, flexibilitet, hög svarsfrekvens, validitet och terapeutisk. Nackdelen är 
bland annat tidkrävande. 

Denscombe skriver om tre olika intervjutyper som en forskare har att välja bland. 
Dessa är, strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju. 
Strukturerad intervju skriver Staffan Stukát (2007) att forskare har för bestämda 
frågor med fasta svars alternativ och läser dessa för informanten. Semistrukturerad 
intervju skriver Denscombe att forskaren har bestämda frågor som informanten 
besvarar och utvecklar fritt sina svar kring frågan. Stukát skriver att forskaren är 
medveten om forskningsområde och har endast en roll att följa och det är att styra in 
informanten om de hamnarna på sidospåret. Ostrukturerad intervju skriver 
Denscombe att som forskare låter man informanten prata fritt om ämnet. Denscombe 
skriver vidare att dessa tre intervjuer typer passar bra både till grupp- eller personliga 
intervjuer. Jag har valt att göra semistrukturerad intervju i personlig intervju 
eftersom det passar bra till mina frågor. Denscombe skriver att fördelen med 
personlig intervju är att data blir bland annat lättare hantera. Repstad skriver bland 
annat om den ekonomiska fördelen. 

3.3. Urval och tillvägagångssätt 

Jag har valt att göra datainsamlingen på en gymnasieskola där det finns 9-stycken 
olika program. Ett av programmen är förberedelse för elever som inte uppnådde 
målet, godkända i högstadiet som heter individuella programmet (IV). Skolan ligger 
någonstans i Mälardalen. Varje program har A- kursen i matematik som ett 
obligatoriskt ämne förutom (IV) och några av programmen har man även matematik 
B och matematik C som ett obligatoriskt ämne under elevernas treåriga gymnasiala 
utbildning. 

Informanturvalet gjorde jag, eftersom jag känner alla matematiklärare på skolan sen 
tidigare, vilket Denscombe kallar den typen av urval för subjektivt urval. Subjektivt 
urval betyder att forskaren väljer sina informanter på grund av forskarens tidigare 
vetskap. Jag har intervjuat tre stycken lärare som är mellan 35-60 år gamla och har 
jobbat mellan 10-20 år på samma arbetsplats varav en av lärarna är specialpedagog 
inom matematiken. Jag kontaktade först alla tre på deras arbetsplatser och berättade 
vad jag forskar om och undrade om de kunde tänka sig medverka i min forskning. 
Efter att ha fått klartecken av samtliga lärare berättade jag att jag skulle skriva ett 
brev till alla tre så att det blev offentliggjort. 

Jag skickade brev till samtliga (se bilaga 2) i bilagan berättade jag lite kort om mig 
själv och syftet med min forskning. I bilagan skrev jag både min och min handledares 
namn, e- mail och mitt telefonnummer. Alla som medverkade i min forskning gjorde 
det frivilligt och deras namn och arbetsplats var anonyma. Intervjun spelades in och 
ingen obehörig kommer åt de inspelade intervjuerna förutom jag och min handledare 
och inspelningen kommer att förstöras direkt efter jag är klar med min forskning.  
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3.3.1. Procedur med lärare 

Efter tre veckor efter brevsändningen kom jag överens med mina informanter om en 
plats och en tidspunkt. Samtliga informanter valde både tid och plats där de kände 
sig trygga, vilket Stukát även skriver intervjuplatsen och tiden bestämmer 
informanten där informanten känner sig lugn och trygg i miljön. Samtliga valde att 
bli intervjuade på sina arbetsplatser.  

Jag gjorde en personlig intervju. En personlig intervju är endast när forskaren och 
informanten är på plats (Denscombe). Mina samtliga informanter fick se frågorna 
innan intervjun började och de läste genom samtliga frågor. När de kände sig redo 
började jag med intervjun.  Intervjuns längd med samtliga informanter var mellan 
18- 30 minuter, vilket jag ungefär hade räknat med att det skulle ta. Jag satte mig 900 

vinkel mot samtliga informanter för att informanten inte ska känna sig förhörd av 
mig. Denscombe påpekar hur viktig det är att ha rätt vinkel mot informanten. 
Klimatet mellan forskaren och informanterna ska vara väldigt bra och tryggt för att 
forskaren ska få svar på sina frågor (C.R. Bjørndal, 2005). Vi hade ett bra klimat i 
samtliga mina intervjuer, eftersom vi har känt varandra under en längre tid.  

3.4. Tillförlitligheten och Validiteten  

Denscombe skriver att om en forskares studier håller hög tillförlighet då skulle en 
annan forskare med samma utgångspunkt och metod uppnå samma resultat. Vid 
intervjuer då är det många faktorer som påverkar tillförlitligheten i forskningen, inte 
minst forskarens förhållande till informanten och intervjutiden och även forskarens 
skicklighet att genomföra en intervju, spelar en avgörande roll för de uppnådda 
resultaten. 

Jag hade spelat in två in två av tre intervjuer på ett band/Mp3 spelare och under 
transkriberingen tolkade jag noggrant informanternas svar. Kanske har jag tolkat 
vissa saker efter min egen tolkning och det i sig är en mänsklig faktor. 

Som forskare har man några alternativa val för att höja validiteten på sin forskning, 
skriver både Denscombe och Repstad. Antingen gör forskaren en triangulär metod. 
Triangulär metod förklarar Denscombe och Repstad att forskaren använder sig av 
mer än en metod för att komplettera den andra metoden. Forskaren tar åter igen 
kontakt med informanten efter när transkriberingen är klar, så att informanten kan 
läsa igenom sammanfattningen av intervjun samt få ett godkännande. Antingen vill 
då respondenten ändra det som är fel och lägga till det som fattas eller nöjer sig med 
det forskaren har transkriberat. Med det höjer forskaren sina datas validitet. 

Efter transkriberingen av intervjun kontaktade jag mina samtliga informanter igen 
och gav dem även en kopia på det som jag hade transkriberat. Samtliga har läst och 
jag har ändrat det som de vill att jag lägger till och ändrat det som jag har tolkat fel. 
På det viset har jag som forskare uppfyllt kraven på validiteten. 
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3.5. Forskningsetiska övervägande 

Både Stukát och vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra stycken etiska reglerna som 
en god forskare ska ta hänsyn till och dessa är etiska regler är: (a)Informationskravet, 
(b)Samtyckeskravet, (c)Konfidentialitetskravet och (d)Nyttjandekravet. 

Jag har kontaktat min informant tre veckor i förväg och först hade vi en muntlig 
överenskommelse. Sen har jag även skickat ett brev till samtliga 
(informationskravet). I brevet skrev jag att det är frivilligt att delta i min forskning 
och informanten har rätt att bestämma plats och tid samt avbryta intervjun när 
informanten vill (samtyckeskravet). Alla informanters namn och arbetsplats är 
skyddade och är kodade med andra namn och ingen kommer att lista ut det 
(konfidentialitetskravet). All information som jag fått av mina informanter har 
använts i mitt forskningssyfte (nyttjandekravet). 

4. Resultat 

Under denna del av arbetet valde jag att använda mig av fingerade namn på mina tre 
informanter. Först och främst presenterar jag mina informanter, miljön och platsen 
där intervjun skedde. 

Tomas- matematiklärare 

Tomas är gymnasiematematiklärare och har jobbat 15 år som lärare på samma skola. 
Intervjuplatsen valde han själv och för mig var det bara att följa hans planering. 
Intervjuplatsen var en av deras grupprum på skolan. I rummet fanns ett 
kvadratformat bord med fyra stolar vid den längsta sida och två stolar vid de korta 
sidorna av bordet. Tomas satte sig först vid den längsta sidan av bordet med ryggen 
mot fönstret, medan jag satte mig vid den korta sidan och hade en 90oC vinkel mot 
honom. 

Intervjun tog nästan 20 minuter och han svarade bra på frågorna och förklarade sina 
svar tydligt som gjorde att jag förstod vad han menade. I början av intervjun ville inte 
Tomas att jag spelade in intervjun. Jag fick skriva allting för hand och sen direkt efter 
intervjun renskrev jag det som jag hade skrivit. Tomas fick frågorna en vecka före 
intervjun för att han inte skulle känna sig stressad och vara förberedd till intervjun. 
Klimatet under intervjun var jättebra och väldigt avslappnat. Jag märkte att Tomas 
trivdes med sina svar på mina frågor och hans kroppsspråk och rösttonläge var 
väldigt lugnt och avslappnat.  

När jag var klar med mitt dataskrivande vände jag mig till Tomas och bad honom att 
läsa det som jag hade skrivit ner och möjligtvis rätta mig om jag hade misstolkat eller 
har missat någonting. Jag använder mig av Tomas citat från intervjun. 

Karin- matematiklärare 

Intervjuplatsen valde Karin själv. Rummet där intervjun ägde rum var ett grupprum 
på hennes arbetsplats. I grupprummet fanns bara ett stort kvadratformat bord med 
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14stycken stolar. På två av bordet sidor fanns två stolar fem. Karin satte sig vid den 
korta sidan medan jag satt på den långa sidan av bordet. Karin har jobbat i skolan 
över 17år och undervisar matematik A och B. 

Karin var väldigt glad och väl förberedd och påläst på mina frågor som hon fick av 
mig en vecka innan intervjun. Intervjun spelades in efter hennes samtycke. Intervjun 
tog 31minuter. 

Tim- specialpedagog 

Tim är specialpedagog på skolan. Intervju platsen och tiden bestämdes av 
informanten. Miljön som ägde rum i skolans biblioteks grupprum som består av en 
kvadrat format bord med varsin stol på varje sida.  Jag satt i 90oC vinkel mot Tim. 
Intervjun tog 18 minuter och klimatet och flytet på hela intervjun gick mycket bra. 
Jag ställde mina frågor som Tim hade fått i förhand. Under intervjun ställer jag även 
oskrivna frågor vilket ni kommer att se i resultaten. 

4.1.   Kan du nämna den allra vanligaste orsaken till elevernas 
matematiksvårigheter?  

Tomas- matematiklärare 

Tomas var väldigt strukturerad när det gällde svaret på min fråga. Under intervjun 
lyfter han fram de sex vanligaste orsakerna till elevernas matematiksvårigheter. 
Tomas kallar dessa punkter för: begrepp, positionssystem, förståelse, miljö, 
självförtroende och arbetsinsatser. Vidare förklarade han för mig alla dessa punkter 
noggrant som möjliggjorde för mig att få en bild över hur han tänkte. 

Begreppen 

Tomas berättade att eleverna inte förstår olika begrepp som används i boken och av 
mig som lärare när jag har genomgångar. Eleverna vet inte heller vad olika begrepp 
innebär. Jag tolkar elevernas icke förståelse av olika begrepp i matematik som att 
eleverna lär sig glosor i ett främmande språk. Vidare sa Tomas elevens icke förståelse 
av textfrågan leder i sin tur till att eleven får problem i matematik och säger vidare 
”Man måste kunna orden och använda dem för att det ska bli ett rikt språk och 
förståelse.” Vidare sa Tomas: Elever har svårigheter att kombinera textade 
matematiska frågor.  Efter hans svar frågade jag Tomas om han kunde förklara mer 
det han menade. Tomas svara med ett litet leende och sa: ”Jag ser på mina tester att 
det är vanligt att eleven inte svarar eller när de svarar, då svarar de någonting annat 
som saknar likhet med frågans lösning.” Vidare berättade Tomas att eleven saknar 
namn eller säga rätt vad vissa saker heter i matematiken. Jag frågade om han kunde 
ge ett exempel på sådana. Tomas sa ” När jag skriver svar på din lösning i bråkform, 
då börjar eleven fråga mig vad som menas med bråk.”  

Jag frågade Tomas om han kunde ge ett eller flera exempel på det han sa om 
begreppsförståelsen. Tomas tog upp ett exempel och exemplet skriver jag här under: 
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 Jag har gått i genom på tavlan vad median, medelvärdet och prefix är och står för i 
matematiken. Det är samma fråga jag får av eleverna när eleven frågar vad boken 
menar med dessa begrepp. Även på olika tester kan inte eleverna dessa ords 
betydelse, därför kan de inte räkna ut svaret på frågan heller. 

Positionssystem 

En del av eleverna har inte storleksuppgiften klart för sig själva. Dessa elever har och 
får svårt med rimligheten i sina beräkningar, om de överhuvudtaget tänker i det 
perspektivet. Många av eleverna har inte det logiska tänkandet i sina beräknade svar, 
om det är rimligt eller inte. Många saknar en förmåga att kunna se bilden av frågan 
framför sig. 

Jag frågade Tomas om han kunde ge en eller flera exempel på det han sa om 
begreppsförståelsen. Tomas tog upp två stycken exempel och jag återger dem här 
under 

 Det jag ofta ser i elevernas beräkningar i små tester visar att eleverna inte kan 
logiken i svar. Exempel på ett sådant är ”Jag ställde en fråga på något test om: 
Vilket tal blir nummer 7 om Nr 1= 0,1; Nr 2= 0,2; Nr 3= 0,4; … Nr 7=? Mer än 
halva klassen hade inte svarat på frågan”. Eleven ser inte att det blir en dubblering 
av föregående tal. Efter sitt exempel tillägger han även att eleven saknar det 
naturliga schemat för tal. 
 

 En annan fråga som jag ställde för att testa hur eleverna tänker logiskt eller inte. 
Jag ställde en fråga som var:” Om jag har en häst på min gård som är nästan 2 
meter lång och hoppar över ett staket på 30meters höjd. Hur högt har min häst 
hoppat över staketet?” Vissa svarade cirka 35meter och några till liknade svar, 
men ingen hade svarat rätt. Det visar sig att eleverna inte tänker på frågan och 
ställer sig frågan inte frågan om det är rimligt att en häst hoppar över ett staket 
som är 30meter. 

Förståelse 

En del av eleverna arbetar, har arbetat mekaniskt och har ingen som helst förståelse 
varför och hur vissa lösningar hänger ihop. Många elever lär sig vissa formler utantill 
utan att förstå var och när och till vilken fråga formeln ska användas.  

Jag frågade Tomas om han kunde ge ett eller flera exempel på det han sa om 
begrepps förståelse. Tomas tog upp ett exempel och exemplet skriver jag här under: 

 På tavlan har jag gått genom pq- formeln flera gånger, hur man kan med hjälp av 
den lösa andragradsekvationer. Under ett litet test ställde jag fyra stycken 
andragradsfrågor. Det var inte många som hade alla rätt. Vissa hade skrivit av 
formelsamlingen, men ändå hade eleven inte förstått vad han gjorde själv efter 
snack med eleven. De som kunde pq - formeln utantill kunde inte lösa textade 
frågor. Jag ställde frågor till dessa elever som kunde alla frågor med pq formeln 
med inte de textade. Jag frågade eleverna ”Varför gjorde inte du denna fråga?” 
Elevens svar lika skrämmande för mig som är undervisande lärare. Eleven sa 
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”Men jag visste inte vilken av dessa formler jag ska använda till denna fråga” 
svarade eleven. Vilket jag tolkar som att eleven lär sig formler utan att veta var 
och när eleven ska använda den sa Tomas. 

Miljö – Självförtroende 

Flera av mina tidigare och nya elever och deras föräldrar sa att de aldrig varit bra på 
matematik och kan aldrig bli bra heller. Jag har alltid sagt till mina tidigare och säger 
alltid att ”träning ger färdighet.” vidare påpekar Tomas att han vet om att det är 
elevernas känslor och deras självförtroende som påverkar deras misslyckande i 
matematik. 

Jag tolkar det så att föräldrarna som inte har varit bra inte tycker om matematik, har 
antingen inte spelat pedagogiska spel eller lekar med sina barn när de var små. 
Föräldrarna använder inte matematiken i vardagen. Det påståendet som Tomas gör 
hänvisar till tidigare forskning och säger ”Det finns flera undersökningar som visar 
att det som barnen får med sig under sina första levnadsår är jätteviktigt inför 
framtiden.” Vidare sa han ”Vet man detta samtidigt som man tycker om till exempel 
matematik kan man hjälpa sina barn mycket genom sitt sätt att agera när de är små”. 
När eleverna mycket väl har kommit till skolan, då kan jag säga att det tyvärr är det 
för sent. Tiden i skolan ska räcka till mycket annat än att sitta och lära sig matematik. 

Arbetsinsats 

Eleverna vet själva om när det inte går bra i matematiken. Jag upplever att eleverna 
saknar den inre motivationen för att kunna lyckas med matematiken. Ibland hör jag 
eleverna som är svaga säga ”nej, nej jag kan inte matematik, jag förstår inte frågan 
och det är meningslös att jag strävar för att lära mig. Jag inte är bra och kommer 
aldrig att bli bra heller. Jag försöker, men ändå fattar jag inte hur jag ska lösa denna 
jävla uppgift” Vidare berättar Tomas att elevernas egeninsatser är någonting som inte 
betyder någonting för dem. Tomas menar att motivationen spelar en avgörande roll 
för elevens lärande i matematik och sa ” att få eleverna motiverade skulle kunna leda 
till framgång”.  

Karin- matematiklärare 

Efter jag hade läst frågan svarade Karin . Hon sa att hon inte kunde ge en enda orsak 
till elevers matematiksvårigheter.  

 Jag tror det är väldigt viktigt hur eleverna har klarat matematiken tidigare och jag 
tror elevernas tidigare misslyckade i matematiken är den vanligaste orsaken till 
att eleverna har matematiksvårigheter.  

 Många elever har tappat självförtroende för att klara av någon matematikuppgift 
och många av dessa elever saknar koncentration under lektionen. 

 En annan orsak till elevernas matematiksvårigheter är att eleverna inte har 
förstått grunderna i matematik från början.  

 Många elever har inte förstått - positionssystemet, olika enheter och eleven förstår 
inte alltid olika begrepp som används i böckerna.  
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 En annan orsak är att vi har för stora klasser i grundskolan som gör att en lärare 
inte hinner med att se elevens problem. 

 Ytterligare en orsak är att eleverna ger upp om de inte förstår och frågar då inte 
om hjälp heller. Jag tolkar det som att eleven inte ber om hjälp för att inte bli 
upptäckt av mig som lärare.  

 Jag har märkt att elever som har matematiksvårigheter jobbar dåligt under 
lektionerna, ibland hinner de knappt räkna två tal under hela lektionen. 

Efter det fina flytet på intervjun ställde jag en fråga till Karin om vad hon menade 
med ”jag tror elevernas tidigare misslyckande i matematiken är den vanligaste 
orsaken till att eleverna har matematiksvårigheter”. Karin förklarade min fråga så här 
”när eleverna kommer till oss från högstadiet, då gör eleverna ett test som görs av alla 
ettor i hela skolan för att vi ska kunna se var de har med sig.” Testet hade hon med sig 
till intervjun och visade ett exemplar av det för mig. Testet innehåller totalt 28poäng. 
Vidare sa Karin ”jag vet att det är mänskligt att eleverna glömmer bort en del av sina 
kunskaper men eleven kan inte ha glömt dividera den enklaste beräkningen. 
Resultatet av det senaste testet var skrämmande eftersom det var många elever som 
hade under 10 poäng och det testet är baserat på deras kunskaper från grundskolan. 
Karin suckar och säger ”eleverna borde klara av provet eftersom eleverna är 
godkända ifrån nionde klass”. Jag tolkar det som eleverna inte har lärt sig det 
matematiska språket i högstadiet sa Karin. 

Jag frågade Karin om hur eleverna upplever texterna och språket i matematikboken?  

Många av eleverna förstår inte allt som de läser i textuppgifter, vissa säger att de läser 
men ändå förstår de inte vad boken frågar efter, berättade Karin. Vidare berättade 
hon att hon själv upplever att eleverna har svårt att förstå det som de läser i 
matematikboken, vilket jag har hört av min kollega att samma elever har liknade 
problem när de läser uppgifter i svenskan på svenska lektionerna. En orsak till att 
eleverna inte förstår det de läser i boken är att eleven har svårt att koncentrera sig när 
de läser, men samtidigt vet vi att en del elever har problem med läsförståelsen. 

Efter en liten kort tystnad fråga jag Karin om hon vill tillägga mer?  

Karin kollade sina anteckningar och sa ”Jo… en annan sak som jag upplever är att 
eleverna som har problem med matematiken saknar lösningsmönster om hur de ska 
lösa en viss typ av uppgift. Elever som svarar rätt på testfrågan utan att skriva sina 
lösningar och när jag frågar eleven hur han har gjort det, då säger de oftast att de har 
glömt.” 

Tim- specialpedagog 

Tim började svara på min fråga genom att säga ”tyvärr den vanligaste orsaken” sen 
började han berätta flera olika orsaker. Dessa saker skriver jag här nedan i punkform 
efter mina tolkningar och sammanfattningar av Tims beskrivning de vanligaste 
orsakerna i tre punkter. 

 Elevernas dåliga erfarenheter och generellt misslyckande i ämnet har gett eleven 
ett dåligt självförtroende och en känslomässig hållning (ångest när det går dåligt) 
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mot ämnet matematik och eleverna har med sig för dåliga baskunskaper från 
högstadiet. Tim förklarar dessa ovan skrivna är basen och grunden till elevernas 
matematiksvårigheter. 

 Vidare lyfter Tim fram en annan orsak till elevernas misslyckande i matematik. 
Eleven oftast saknar är den inre motivationen, eleven ger upp lätt och eleven talar 
om för sig själv om att ”jag kan inte matematik, jag förstår inte och jag kommer 
aldrig att lära mig matematik ” med det påverkar eleven sina känslor för sitt 
lärande i ämnet. 

 Den allra vanligaste orsaken till elevernas matematiksvårigheter säger Tim är att 
eleverna sitter på lektionerna och fokuserar och lär sig utantill det som ska kunnas 
till provet för att kunna ta sig till nästa avsnitt i kursen utan att förstå hur och 
varför man löser den uppgiften med den formeln.  Tim är så kunnig i sitt område 
och jämför den typen av elevens lärande med ”teflon” effekten att eleverna 
kommer ihåg det som ska kunnas till ena dagen och glömmer bort den andra 
dagen. Vidare säger Tim att ”eleverna lägger för mycket energi och fokus på det 
sättet att lära sig än att lära sig göra och förstå varför man räknar på ett vis som 
man gör på matematiklektionerna.”  

När jag sammanfattade hela frågan, frågade jag Tim om han vill tillägga någonting 
mer i sitt svar. Tim sa ”jag skulle vilja att skolan jobbar med sina egna svårigheter för 
att förbättra sig.” Hur man ska kunna presentera ämnet matematik för eleverna på ett 
givande sätt. Det är oftast dåliga presentationer och planeringar som gör att eleverna 
känner matematikångest efter första lektionen i skolan.” 

4.2. Hur upptäcker du elevens matematiksvårigheter? 

Tomas- matematiklärare 

Tomas svarade på min fråga utifrån tre olika faser som han och övriga lärare 
använder sig av för att göra en bedömning om eleven har matematiksvårigheter. 
Dessa nedan skrivna punkter genomför Tomas och hans kollegor i början av första 
veckan när ettorna börjar i skolan. 

 Vi lärare på skolan genomför ett test (ALP- testet) med alla elever när de kommer 
på höstterminen för att se vilket råmaterial vi har att arbeta med inför de tre 
kommande åren. 

 Utifrån detta kan vi se tendenser till svårigheter i matematik. Det är naturligt att 
eleverna glömmer en hel del under sommarlovet, vilket inte är en ursäkt för att 
klara den typen av test som är baserat på nians matematik. Vidare sa Tomas att 
elever som kommer från högstadiet har med sig för dåliga baskunskaper som gör 
att eleverna inte klarar den typen av prov. Jag frågade Tomas om provresultaten? 
Tomas svarade att en del elever presterar bra, men en del underpresterar och med 
det brukar jag fråga mig själv och mina kollegor om ”Vad lär sig eleverna i nian? 
Den frågan har jag undrat över många gånger. 

 Jag har lagt märke till när eleven får hjälp men ändå inte förstår det som jag 
förklarat för honom sa Tomas. Vidare sa han ”Jag har frågat mig själv hur jag ska 
göra för att han ska förstå mig?” och någon liknande fråga har jag frågat mig själv 
många gånger. 

 Ett annat sätt att upptäcka svårigheter, gör vi genom att prata med eleven eller 
diskuterar matematik exempelvis gruppuppgifter eller har en vanlig konversation. 
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 Jag lägger märke till att eleven inte klarar av den enklaste räknesätten i testet 
(Alp- testet). Jag frågade Tomas om han kunde ge ett exempel på dessa fel. Ett 
exempel sa Tomas ”Eleven klarar inte av att dela två decimal tal med varandra, 
skriva i bråkform eller blandat form, eleven känner inte till vad differens, summa 
och produkt är”. 

 Något annat som är vanligt förekommande är att eleven skriver sina svar utan att 
visa hur eleven har kommit på lösningen. 

 

Karin- matematiklärare 

Jag upptäcker elevens matematiksvårighet för första gången när eleverna skriver 
testet (ALP- testet) som de skriver första veckan i ettan. Genom det kan jag se hur och 
var eleverna ligger i sin kunskapsutveckling i matematik, men resultaten blir 
skrämmande för varje ny årskurs sa Karin.  
 
Vidare sa hon att det är jätte svårt att upptäcka om eleven har matematiksvårigheter 
när man jobbar ensam i en klass med 29 stycken elever. I dagsläget säger hon att hon 
har bättre insikt och vet bättre om vilka elever som har svårt med matematik. Karin 
sa vidare att hon har lyckats upptäcka elevernas matematiksvårigheter med hjälp av 
hennes egna små tester som hon gör varannan vecka. Genom testet ser hon hur 
eleverna svarar på frågorna utan att skriva och förklara hur de har tänkt, eller hur de 
har kommit fram till svaret (eleverna skickar SMS till varandra om svaret till frågan 
och eleven skriver den utan att förklara hur). Karin nämnde en siffra över antal elever 
i ettan som har matematiksvårigheter bland de 29stycken elever ”det är 7-8 stycken 
av eleverna det vill säga 25 % av hennes klass som har matematiksvårigheter.”  
 
Vidare sa Karin att hon ändrat sina undervisningsmetoder efter varje test för att hitta 
den bästa metoden som passar svaga elever. Hon brukar gå runt i klassrummet och 
titta hur eleverna jobbar, på det viset ser jag hur eleven jobbar och vad eleven 
behöver hjälp med. 
 
Tim- specialpedagog 

Tim var liksom mig, väldigt glad över just den frågan, eftersom frågan täcker hela 
Tims arbetsområde och med det ger mig en klar förklaring till min frågeställning. 
Tim började berätta först ”om vi inte får några diagnospapper från elevens tidigare 
skola, då blir det svårt att upptäcka elevens matematiksvårigheter och det är inte 
vanligt att eleven säger själva att han/hon har diagnos.” För att komma runt den 
missen gör vi en liten test i skolan. Tim berättade stolt om skolans lilla test i 
matematik för alla ettor som görs i börjar av första veckan i gymnasiet. Det testet 
heter ALP – testet, sa Tim. Med hjälp av ALP – testet upptäcker jag som 
specialpedagog elevens matematiksvårigheter och eventuella kombinerande 
svårigheter med matematiksvårigheter det vill säga dyslexi, sa Tim. Vidare berättade 
Tim att ”resultaten av testen sammanställs och därefter träffar jag alla årskurs ettor.  
Jag gör individuella träffar med eleven om resultat i testet, jag får en bild över elevens 
baskunskaper, matematiksvårighetsvårighetsområde och eventuellt jag tar reda på 
om eleven hade några diagnoser som hans tidigare skola inte har informerat oss om, 
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elevens diagnos. Vidare berättade Tim att både han och elevens kursansvarig gör en 
tillfällig bedömning om elevens eventuella matematiksvårighetsområde. 

4.3. Vem eller vilka som ställer diagnos för eleven som har 
matematisksvårigheter? 

Tomas- matematiklärare 

Tomas svarade att ”här på skolan i vi ett åtgärdsprogram som skrevs av 
specialpedagogen och jag och eleven fanns närvarande när det skrevs.” Vidare sa 
Tomas att han personligen träffar eleven under alla sina lektioner och med det vet jag 
hur eleven fungerar och var eleven befinner sig i sin matematiska utveckling. Efter 
några sekunders tystnad sa Tomas att elevens prestation vet jag eftersom det är jag 
som är läraren i ämnet. När eleven inte gör något framsteg, då tar jag kontakt med 
specialpedagogen/specialpedagoger. Specialpedagogen har oftast mer tid och har mer 
utvecklade kunskaper och med det kan han gå djupare in i elevens problem och hitta 
lösningar, åtgärder och stöd. 

Karin- matematiklärare 

Karin svarade direkt och öppet på frågan och sa ” Jag tror inte att det är någon här på 
skolan som gör en sådan diagnostisering av elevens matematiksvårighet.” Vidare sa 
hon att hon har frågat tidigare, men skolan har aldrig gjort en diagnostisering av 
någon elev.  I alla fall har jag aldrig hört talas om det.” Jag frågade hur de kom fram 
till slutsatsen att eleven har matematiksvårigheter på grund av det och det? Karin 
svarar att det är hon som gör bedömningen om eleven har matematiksvårighet 
genom elevens test och provresultat det vill säga ”Jag tittar på hur eleven klarar den 
enklaste beräkningen och lösningsplanen”. Jag frågade Karin sen om 
specialpedagogen gör en bedömning efter hennes bedömningar om elevens 
matematiksvårighet? ”Nej, nej specialpedagogen gör inga direkta bedömningar av 
eleven”, sa Karin. Vidare sa hon ”det är jag och specialpedagogen tillsammans med 
eleven som sitter och diskuterar med eleven om hur hon/han själv känner och 
upplever matematiken.” 

Tim- specialpedagog 

Under intervjuns gång kom Tim in på denna fråga och jag bara njöt av att lyssna på 
honom. Tim pratade om att skolan inte ställer diagnoser på elevens 
matematiksvårigheter, utan de gör bedömningar om elevens kunskaper i ämnet.  
Vidare berättade Tim att ”om eleven kommer ifrån en högstadiet som finns i samma 
kommun som gymnasiet, då får vi all information och papper på elevens diagnoser, 
detta bidrar till vetskap om elevens tidigare diagnos och hur de ska jobba med eleven 
i forstsättningen. Om eleven inte kommer ifrån samma kommun som gymnasiet 
ligger, då upptäcker vi inte elevens svårighet först efter ALP - testet och därefter tar vi 
först kontakt med eleven om möjliga diagnoser och sen efter det tar vi kontakt med 
elevens gamla skola om papper på elevens diagnoser som finns hos dem.” jag ställer 
frågan vad gör ni när eleven saknar papper från högstadiet? Tim sa att han och 
elevens kursansvarig gör en pedagogisk bedömning över elevens 
matematiksvårigheter och därefter kontaktar han/hon Tim och Tim gör en 
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bedömning av kursansvarigas information och startar en ”utredning” tillsammans 
med eleven om elevens eventuella svårigheter kring ämnet. Vidare sa Tim ”jag sitter 
tillsammans med eleven och går igenom elevens svårigheter och försöker hitta svar 
på varför eleven tycker det är svårt med matematik, vad som gör att eleven inte 
lyckas, vad som är svårast med matematik, vad han/hon tycker om undervisande 
lärares pedagogiska roll i klassrummet etc.”  

Efter den korta ”utredningen” av specialpedagogen, eleven om eleven, gör 
specialpedagogen tillsammans med kursansvariga specialåtgärder som passar eleven 
behov och förutsättningar, sa Tim. 

4.4. Vilka åtgärder tar ni för dessa elever? Åtgärdsprogram, 
läromedel etc. 

Tomas- matematiklärare 

Svaret på frågan av Tomas var: ”här på skolan skriver specialpedagogen, jag och 
eleven ett åtgärdsprogram”. Tomas säger vidare att skolan gör allt för att hjälpa dessa 
elever som har matematiksvårigheter, inte minst när det gäller att hitta individuella 
lösningar för eleven /…/ en annan och lättare matematik bok, ”snällare” planering, 
längre tid när eleven ska skriva prov, stödundervisningar både i form av extratid. 
Men även jag ger personligt stöd enskilt eller tillsammans med speciallärare /…/ 
jobbar även med elevens inlärningsstil dvs. hur eleven lär sig bäst. Vidare sa Tomas 
att vi skriver ett åtgärdsprogram tillsammans med specialpedagogen och gör en 
uppföljning av det efter några veckor. 

Karin- matematiklärare 

Karin berättade om två olika åtgärder som hon gör tillsammans med 
specialpedagogen. Följande olika åtgärder berättade hon om: 

 Åtgärdsprogram: Jag tillsammans med specialpedagogen och eleven skriver ett 
åtgärdsprogram för eleven. Vidare sa hon ”Jag skriver själv inget åtgärdsprogram 
utan det gör specialpedagogen efter en färdig mall och jag finns för att skriva 
under det som de har kommit överens om”. Efter hennes svar frågade jag Karin 
vad är syftet med att de skriver ett åtgärdsprogram? Är det till för att eleven ska 
uppnå godkänd eller är syftet med ett åtgärdsprogram att förebygga elevens 
svårighet? Karin svar var intressant att höra. Karin sa: ” Det första syftet med ett 
åtgärdsprogram är att visa eleven att vi bryr oss om eleven och det andra syftet är 
att vi kartlägger, dokumenterar elevens problem och hittar åtgärder tillsammans 
med eleven (hon/han) ska uppnå godkänt i ämnet.”  

Efter Karins svar frågade jag vad specialpedagogen tittar mest på hos eleven för att 
hjälpa honom? Karin svarade att specialpedagogen och jag pratar mycket med eleven 
för att komma fram till när elevens matematiksvårighet började, vad eleven vill att jag 
som lärare gör för att eleven ska bli bra igen. Vi frågar ut eleven om idéer och förslag 
om hur vi ska hjälpa och jobba med eleven i fortsättningen. Det vanligaste svaret vi 
får av eleven är ”eleven tycker matematikboken är för svår och vill byta den mot en 
lättare bok” sa Karin. 
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 Läromedel: Karin sa att eleverna som har matematiksvårigheter får ett lättare 
läromedel än de övriga klasskamraterna har. Efter hennes svar passade jag till 
henne om ”Vem är det som bestämmer elevens läromedel?” Karin berättade att 
det är eleven och jag som bestämmer om jag är mentor till eleven, men om inte jag 
är mentor då skriver jag ett brev till föräldrarna om att ”Jag och eleven X har 
kommit överens om att han/hon byter lärobok till en light variant, där eleven får 
högst godkänt.” Efter föräldrarnas samtycke ger vi eleven en ny bok. 

 

Tim- specialpedagog 

Tim är kunnig på sitt arbetsområde som specialpedagog. När jag ställde den 
ovanstående frågan, då började han med ett leende och började svara på min fråga. 
Tim berättade att här på hans skola skriver de ett åtgärdsprogram för inte bara elever 
som har svårt med matematiken utan en stor del av eleverna som inte har 
matematiksvårigheter här på skolan har ett åtgärdsprogram 15 %. Vidare berättade 
Tim om hur han skriver ett åtgärdsprogram och vilka som finns närvarande och när 
det sker. Tim gick vidare in i detaljerna i ett åtgärdsprogram utan att jag avbröt 
honom. Vidare sa Tim ”det är kursansvarig som tar kontakt med mig om elevens 
svårighet och därefter sitter jag tillsammans med kursansvarig och eleven i ett 
grupprum. Första gången när vi träffas försöker jag skapa mig en bild över läget om 
hur det ser ut, vad som är problemet och det gör jag genom att prata med eleven för 
att kunna skapa mig en bild över hans svårigheter och därefter dokumenterar jag 
det.” Vidare berättade Tim med ett glatt humör om att han tittar på elevens problem 
ifrån olika perspektiv med hjälp av elevens självförklaringar som bas för att kunna 
hitta lämpliga åtgärder åt problemet. Vidare sa Tim att ”problemet finns hos eleven 
och det är eleven som ger mig den bästa förklaringen till sitt eget problem.” Dessa 
perspektiv förklarade Tim kort som i punktform som jag har sammanfattat. 

 Studiemiljö: Tim frågar eleven om - hur studiemiljön ser ut? - Vem sitter 
han/hon bredvid? - störs du av ljudet i klassrummet? - behöver du ta korta pauser 
under pågående lektion?  etc.  

Tim berättade om när han ställer dessa ovanstående frågor, då kommer oftast Tim 
fram till en förklaring till var elevens ytliga svårigheter ligger och därefter kommer de 
fram till en lösning på problemet.  

 Samarbetet mellan lärare och eleven: Tim frågar eleven om: Hur funkar - 
lärarens genomgångar och lärarens språkbruk? - det med hjälpen du får av 
läraren och förstår du det språket läraren använder vid sina förklaringar? – det 
med planeringar, läromedel etc. 

Tim berättade när han ställer ovanstående frågor, då får han en bild över elevens 
förklaringar över kursansvarig lärarens undervisningsmetoder, planeringar och 
läromedel. Samtidigt när eleven besvarar Tims fråga får han samtidigt en bild över 
elevens svar och med det får även kursansvarig en bild över sin pedagogiska roll i den 
pedagogiska situationen i klasrummet. 
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 Mål: 11.49 Tim berättade både om de långa och kortsiktiga målsättningarna. 
Vidare förklarade Tim om deras innebörd på följande sätt 

 Den kortsiktiga målsättningen: ”Är att vi utvärderar det som jag skrev i ett 
åtgärdsprogram efter max 7-8 veckors tid tillsammans med eleven och 
kursansvarig om hur det har fungerat efter åtgärdsprogrammet, vad som fungera 
bäst och vad som fungerar sämre etc.”.  

 Det långsiktiga målet: ”Är att eleven ska uppnå godkänt i ämnet matematik 
och fungerar som en vanlig elev utan matematiksvårigheter.”  

Vidare förklarade Tim när eleven, kursansvarig och specialpedagogen vet vilka mål 
som ska uppnås, då blir det mycket lättare att göra en uppföljning och utvärdering 
kring det som samtliga deltagande hade kommit överens om. Vidare sa Tim att ”jag, 
eleven och kursansvarig kommer alltid överens om att eleven ska få en bättre 
planering som är anpassad till eleven, ett lättare läromedel, extra stödtimmar, extra 
tid på provet och eventuellt muntligt komplettering av provet när eleven inte har 
svarat på någon fråga för att uppnå målen i ämnet.”  

Tim var klar med innebörden av målen och hur dessa mål ska uppnås. Jag 
sammanfattade det Tim hade berättat här ovan om målen och därefter ställde jag en 
fråga. 

Innan ni skriver ett åtgärdsprogram om målen som ska uppnås, då jag vilja veta om 
du tittar och definierar hur eleven lär sig bäst? 

Tim svar var intressant i sig själv eftersom han sa att eleven saknar själva 
studietekniken och vet inte själv hur hon/han lär sig bäst. Vidare hänvisar Tim till det 
som han berättade i början att Tim och eleven samtalar om elevens problem och 
intresse. Vidare sa Tim ”om jag inte får konkreta svar av eleven, då sitter jag och 
han/hon löser några blandade matematiska problem för att få mig en bild över 
elevens inlärningsstil. På det viset vet jag hur eleven fungerar och lär sig bäst och 
därefter anpassar vi både planering (bestämmer jag tillsammans med kursansvarig) 
och läromedel (bestämmer eleven tillsammans med eleven) till elevens intresse och 
kunskaps nivå.”  

Vidare under intervjun ställde jag ännu en fråga till Tim. Min fråga var: Händer det 
att eleverna klagar över språket som används i läromedlen när du samtalar med dem? 
Tim svarade snabbt och korrekt på min fråga med några ord. Tim hade inte varit med 
om att eleverna klagade på språket, men en sak var Tim säker på efter sin långa 
erfarenhet: Eleverna klagar inte på språket men ändå förstår inte eleverna helt vad 
olika begrepp betyder och vad dessa begrepp står för som används i boken.   

När man kommer in i ett intressant ämne, då vill man som student eller ”forskare” 
ställa flera frågor. Jag ställde en sista fråga: Vem eller vilka här på skolan bestämmer 
om vilket matematik läromedel som ska användas här? Tim svar var kort ”Här på 
skolan bestämmer alla matematiklärare över sina egena undervisnings läromedel. 
Elever som har svårigheter får en annan bok och det bestämmer eleven tillsammans 
med kursansvarig.” Jag hade inga flera frågor till Tim och tackade honom för hans 
utförliga svar på mina frågor. 
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4.5 Sammanfattning av mitt resultat 

 

Informanter 

 

 

 

Frågor 

 

MATEMATIK-
LÄRAREN 

TOMAS 

 

MATEMATIK-
LÄRAREN 

KARIN 

 

SPECILAPEDAGO
GEN 

TIM 

 

SAMMANFATTNING 

Finns det 
matematiksvårigheter 

 

Ja, det finns.  

 

Ja, det finns. 

 

Ja, det finns 

Samtliga informanter 
är överens om att det 
finns elever som har 
matematiksvårigheter. 

Orsaker till elevernas 
matematiksvårigheter? 

 

Begrepp, 
positionssystem, 
saknar förståelse 
över sina 
beräkningar, 
miljö, 
självförtroende 
och arbetsinsatser. 

Elevens - tidigare 
misslyckade, - 
dåligt 
självförtroende, - 
saknar 
koncentration, - 
baskunskaper, - 
positionssystemet, 
- olika enheter, - 
förstår inte alltid 
olika begrepp som 
används i 
böckerna, -jobbar 
dåligt under 
lektionerna .  

Elevens - dåligt 
självförtroende, - 
känslomässig 
hållning (ångest 
när det går dåligt), - 
dåliga 
baskunskaper, -
saknaden av den 
inre motivationen, - 
fokuserar och lär 
sig lösningar 
utantill. 

Tomas och Karin 
överens om orsakerna 
till elevernas 
matematiksvårigheter 
är: begrepp och 
eleverna inte förstår 
inte alltid olika begrepp 
som används i böckerna 
och elevernas dåliga 
insatser. Samtliga är 
överens om att 
elevernas dåliga 
självförtroende och 
koncentrationsvårighet
er och elevernas 
baskunskaper är en 
annan orsak. 

Hur upptäcker ni det? ALP – testet.  

Eleven pratar eller 
diskuterar 
matematik t.ex. 
gruppuppgifter 
eller pratar med 
mig.  

Eleven skriver sina 
svar utan att visa 
hur eleven har 
kommit på det. 

ALP – testet.  

Genom att ha små 
tester och tittar 
hur eleverna 
jobbar 
underlektionerna. 

Eleverna svarar på 
frågorna utan att 
skriva och förklara 
hur de har tänkt. 

ALP – testet.   

Diagnospapper från 
elevens tidigare 
skola.  

 

 Elevens 
kursansvarig gör en 
tillfällig bedömning 

Samtliga informanter 
är överens om att först 
upptäcker man elevens 
svårigheter med ALP – 
testet.  

Både Tomas och Karin 
upptäcker elevens 
matematiksvårigheter 
genom deras lösningar 
utan förklaring. 

Tomas upptäcker 
elevernas svårigheter 
genom att höra när 
eleverna prata 
matematik med honom 
och med sina kamrater.  
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Karin upptäcker 
elevernas svårigheter 
med sina småtester. 

Ställer skolan några 
diagnoser på elevens 
matematiksvårigheter? 

 

Nej. 

 

Nej. 

 

Nej.  

Nej skolan ställer aldrig 
diagnoser på någon 
elev. 

Har skolan 
åtgärdsprogram (ÅP)? 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 

Skolan skriver ÅP för 
alla elever som har 
behov av extra stöd 

Vem/vilka som skriver 
ÅP? Vem och vilka som 
finns närvarande? 

Specialpedagogen. 
Jag, eleven och 
specialpedagogen. 

Specialpedagogen. 
Jag, eleven och 
specialpedagogen. 

Det är jag som 
skriver ÅP. Jag, 
eleven och elevens 
kursansvarig. 

Samtliga svar 
överstämmer med 
varandras att det är 
specialpedagogen som 
skriver ÅP. Närvarande 
är specialpedagogen, 
eleven och elevens 
kursansvarig  

Vilka egenskaper hos 
eleven tas hänsyn till 
när ÅP skrevs? 
Anpassar du 
undervisningen till 
elevens nivå, behov 
och förutsättningar? 

Eleven får en 
annan och lättare 
matematik bok, 
”snällare” 
planering, längre 
tid när eleven ska 
skriva prov, 
Stödundervisninga
r både i form av 
extratid men även 
jag ger personligt 
stöd enskilt och 
jobbar även med 
elevens 
inlärningsstil dvs. 
hur eleven lär sig 
bäst. 

Frågar ut eleven 
om idéer och 
förslag om hur jag 
ska hjälpa och 
jobba med eleven i 
fortsättningen. Det 
valigaste svaret vi 
får av eleven är 
”eleven tycker 
matematikboken 
är för svårt och vill 
byta den mot en 
lättare bok” 

Studie miljön, 
sammanarbetet 
mellan lärare och 
eleven, lättare 
planering som är 
anpassat till eleven, 
ett lättare 
läromedel, extra 
stödtimmar, extra 
tid på provet och 
eventuellt muntligt 
komplettering av 
provet. 
Inlärningsstil 

Samtligas svarar på 
samma sätt. Skolan 
anpassar 
undervisningen, 
läromedel, planering 
och undervisningen till 
elevens intresse, 
inlärningsstil och 
förmåga.   

Byter ni läromedel för 
elever som har svårt 
med matematik? 

Ja.  Ja. Det jag när jag 
får godkännande 
från föräldrarna. 

Ja. Vi kommer 
överens om det efter 
det byter 
kursansvariglärare 
den. 

Samtliga svar är existens 
med varandras svar. Jag 
skolan byter bok efter 
elevens vilja och 
föräldrarnas 
godkännande. 
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5. Analys 

Jag har analyserat samtliga informanternas resultat med det tidigare befintliga 
forskningen. 

5.1. Vanligaste orsaken till elevernas matematiksvårigheter 

Tomas- matematiklärare 

Tomas beskrev elevernas matematiksvårigheter med en uppdelning i 6 punkter. 
Dessa punkter är: begrepp, positionssystem, förståelse, miljö, självförtroende och 
arbetsinsatser.  

Begrepp 

Enligt Tomas förstår eleverna inte begreppen som används i böcker, vilket överens 
stämmer med Tängden & Wallner (2003) att eleverna inte förstår det som  läses. 
Vidare i mitt resultat, sa Tomas att eleverna även inte förstår all text som de 
bearbetar i matematikböckerna vilket i sin tur leder till problem för eleven på så vis 
att eleven inte kan lösa uppgiften i matematiken. Detta överensstämmer även med 
Magne (1999) som skrev att elevernas matematiksvårigheter har ett samband mellan 
elevens språk och läsförståelse. Engströms (1999) håller med om detta genom att 
skriva att det är vanligt att eleven inte kan läsa samt förstå en textad matematikfråga. 
Detta i sin tur leder till att eleven får problem med att läsa, förstå och lösa 
matematikuppgifterna. Tomas tolkar elevernas icke förståelse av olika begrepp i 
matematik som att eleverna lär sig glosor i ett främmande språk.  Även det stämmer 
med den tidigare forskningen av Tängden & Wallner (2003) och Magne (1999) att 
matematikböckerna innehåller för ofta ovanliga och precisa ord. Tomas lyfter fram 
att eleverna misstolkar eller förstår inte alls vad vi frågar efter i våra tester och 
därmed besvarars inte frågan korrekt. Detta bidrar till att resultatet blir någonting 
annat än vad som efterfrågats. Även detta stämmer bra med Magne (1998) 
språkförståelse inom matematiken är viktig och nödvändigt och vidare skrev han att 
det är vanligt att eleverna tänker fel i sin vanliga räkning med textuppgifter. Av 
Tomas resultat framgår det tydligt att min han ansåg att eleverna inte kan kombinera 
textade matematiska frågor. Detta stämmer bra överens med Imsens (2004) 
förklaring.  

Positionssystem 

Det framgår tydligt i resultaten att Tomas ansåg att eleverna saknar rimligheten med 
detta menar han att eleven - saknar logisk matematiktänkande, kan inte talsystemet 
och tal schemat det vill säga att eleven inte vet vilket nästa tal är. Eleven vet de fyra 
första talen och därefter kan de inte säga vad nästa tal blir. Eleven har ingen 
uppfattning om storhet och storlek, och har även en oförmåga att bilda och se en bild 
över frågans rimlighet. Även detta stämmer med den tidigare forskningen av Adlers 
(2001) matematiskbyggstenar. Det har även visat sig i resultatet att eleverna har en 
okunskap på olika matematiska begrepp. 
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Förståelse 

Enligt Tomas arbetar eleverna och lär sig mekaniskt utantill och har ”ingen som helst 
förståelse”. De lär sig formler och beräkningar utantill, vilket i sin tur leder till att 
eleven inte vet när och hur han/hon ska använda sig av formeln i en textad fråga. 
Även detta stämmer med  Adlers (2001) Akalkyli och Imsen (2004) som påpekade att 
eleverna lär sig beräkningar utantill, utan att förstå och utan att veta var och när 
formeln ska användas i beräkningar. 

Miljö och självförtroende 

Min informant nämner vikten av hemmiljön det vill säga att föräldrarna säger sig 
själva ha varit dåliga i matematik. Föräldrarnas attityder och fördomar mot 
matematiken påverkar även deras barns attityder mot matematiken. Eleven härmar 
sina föräldrar och säger som de säger. Även det stämmer bra med Engströms (1999) 
Sociologiska, Şahins (2008) förklarar hon att det är elevens – personlighet, självbild, 
självkänsla, föräldrarna, föräldrarnas höga förväntningar, föräldrarna 
yrkesbakgrund, föräldrarnas negativa attityder gentemot matematik banar för 
elevens matematiska ångest. Imsen (2004) skriver att det är elevens förväntningar 
och orsaken till svårigheterna som kombination av kognitiva, motivationella eller 
känslomässiga attityder mot matematik som ämne har inverkan på intresset. Av 
informantens resultat framgår det tydligt att elever som har matematiksvårigheter 
även har oftast dåligt självförtroende och deras inre känslor påverkar deras möjlighet 
till framgång och misslyckande i matematik. Även det stämmer med både Magnes 
(1998) där han påpekar samma sak som jag har kommit fram till och Şahins (2008) 
förklarar att det är elevens dåliga självförtroende i matematik som ligger till grund för 
att eleven underpresterar både på lektionerna och i testerna. 

Arbetsinsatser 

Tomas ansåg att eleverna saknar den inre motivationen och intalar ofta sig själva att 
de är dåliga i matematik och att det är meningslöst att räkna. Det stämmer bra med 
Engströms (1999) Psykologiska förklaring, Adlers (2001) Pseudo- dyskalkyli och 
motivation, lust/energi som är en av matematikbyggstenarnas viktigaste gren och 
Şahins (2008) och Sjöbergs (2006) förklaring att elevernas inre känslor ångest mot 
matematiken  är den vanligaste orsaken till elevernas matematiksvårighet. 

Det framgår tydligt av Tomas resultat att han ansåg att elevernas egna insatser på 
matematiklektionerna betyder ingenting för elever som är svaga i matematik. Det 
överstämmer bra med Pressmeddelande (9 december 2009) från Skolverket förklarar 
bland annat att eleverna lägger för lite individuella satsningar på lektionen och det 
stämmer även med Sjöbergs (2006) avhandling . Vidare i resultaten ansåg 
informanten även att eleverna saknar oftast planeringsförmåga, uppmärksamhet och 
koncentration samt  strategi om hur de ska lösa en viss uppgift i boken. Det stämmer 
med Adlers (2001) matematiskbyggstenar där planeringsförmåga, 
uppmärksamhet/koncentration ingår. 
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Karin- matematiklärare 

Enligt Karin är elevernas allra vanligaste orsak till matematiksvårigheter deras vaga 
baskunskaper det vill säga från högstadiet. Även elevernas dåliga arbetsinsatser på 
matematiklektionerna inverkar en bidragande orsak till matematiksvårigheter. Det 
stämmer bra överens med det pressmeddelande (2009:9november) från Skolverket i 
första punkten. Enligt Karin som medverkade i min studie är elevernas 
självförtroende det vill säga inre viljan, den inre driv kraften och den inre 
motivationen en annan orsak till elevernas matematiksvårigheter. Även det stämmer 
med- Sjöbergs (2006) avhandling (motivation), Engströms (1999) Pyskologiska, 
Imsens (2004) som beskriver om Magnes förklaring till elevernas orsaker till 
matematiksvårigheter, Adlers (2001) Pseudo- dyskalkyli och två punkter som finns 
bland annat byggstenarna som är motivation, lust/energi och upp-
märksamhet/koncentration och Şahins (2008) föklaring i punkten 1 och 3. Karin 
påpekar en annan orsak i resultaten att eleverna har för svårt att förstå 
positionssytemet och olika begrepp som används i matematikboken, vilket stämmer 
med  Tängden & Wallner (2003) om språket i matematikböckerna och Magnes 
(1998) förklaring att matematikböckerna använder sig av ovanliga ord som i sin tur 
påverkar elevens förståelse. Imsens (2004) skvriver att eleverna inte kodar av den 
matematiska språket som används i matematikböckerna och Adlers (2001) 
matematikbyggstenar tre punkter som består av talbegrepp/taluppfattning, schema 
för tal, antalsuppfattning.   Vidare i resultaten framkommer det att min informant 
ansåg att eleverna inte förstår det som de läser i textade frågor vilket i sin tur 
påverkar elevens egen koncentration samt förståelse över det han/hon läser och 
Karin lyfter även fram att hon tror att dessa elevgrupper har en viss dyslexi, vilket 
stämmer med  Engström (1999) forskning att det är vanligt att eleven inte kan läsa en 
textad matematikfråga. Detta i sin tur leder till att eleven får problem med att läsa, 
förstå och lösa matematikuppgifterna. Vidare förklarar även Engström att elevens 
låga prestation och underprestation i matematiken orsakas av dyslexi. Magnes (1999) 
förklaring om att elevernas inlärning i matematik hämmas av elevens språkliga 
handikapp och vidare hänvisar Magne till amerikanen Hembrees (1992) förklaring i 
första punkten. Imsens (2004) förklarar att elever har svårt att kombinera textade 
matematikfrågor och det i sin tur leder till en svårighet för eleven, Adlers (2001) 
Dyskalkylik  

Tim- specialpedagog 

Tim anser att det finns två olika förklaringar till elevernas matematiksvårighet. Den 
första och vanligaste orsaken anser Tim är- dåliga självförtroende, - känslomässig 
hållning och blockering så som matematikångest, - saknaden av den inre 
motivationen som i sin tur påverkar elevens motvilja att lära sig matematik, vilket 
stämmer med Adlers (2001) Pseudo- dyskalkyli och motivation, lust/energi 
(byggstenar), Sjöbergs (2006) avhandling, Magnes (1998) punkt 2, stämmer överens 
även med den internationella studien från Turkiet som gjort av Şahin (2008) och 
med Imsens (2004) förklaring till orsaken till svårigheterna är kombination av 
kognitiva, motivationella eller känslomässiga attityder mot matematik som ämne. 

Den andra vanligaste orsaken tror Tim är att eleverna har med sig för dåliga 
baskunskaper från högstadiet. Elevernas dåliga arbetsinsatser samt att de lägger för 
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mycket energi på att fokusera på att lära sig lösningen till en vis uppgift utantill och 
lösningsformler utan att ha förstått hur de kommer fram till lösningen. Detta 
stämmer med skolverkets pressmeddelande (9 december 2009) alla tre punkter, 
Sjöbergs (2006) avhandling (arbetsinsatserna och motivation) och det stämmer 
överens även med Imsens (2004)  många elever på grundskolan och gymnasiet lär sig 
matematiska begrepp (formler och lösningar) nästintill talfobi utantill för att förstå 
varför och hur dessa ska användas och med Adlers (2001) Talbegrepp/tal 
uppfattning, Arbetsminne/minneskapacitet (byggstenar). 

5.2. Upptäckande av elevens matematiksvårigheter 

Tomas- matematiklärare 
I Tomas resultat framgår det klart och tydligt att skolan redan från första veckan 
genomför ett stort ALP- test för alla ettor som börjar gymnasiet. Med testet får skolan 
en bild över elevernas kunskaper i matematik, vilket skolan använder sig av Malmers 
(2006) ALP-test för att identifiera elevernas kunskaper i matematik. Resultaten av 
provet påvisar elevernas dåliga baskunskaper de har med sig ifrån nian. Tomas har 
funderat om vad eleverna lärt sig i nian? När eleven inte klarar av den enklaste 
räknesätten i testet (Alp- testet). Det visar i min forskning att niondeklassarna inte 
uppfyller kraven från Skolverket (Lpo94) som är: ha utvecklat sin taluppfattning till 
att omfatta hela tal och rationella tal i bråk-, decimal form. Det stämmer även med 
Engströms (1999) abstration och skapa mönster. Det framgår tydligt av resultaten att 
Tomas förklarar, utan att eleven förstår. Tomas har ett flertal gånger tänkt på hur han 
ska kunna hjälpa eleven på ett så effektivt sätt som möjliggör förståelse hos eleven. 
Även det stämmer med Ljungblads (1999) där hon skriver om att lärarens roll i 
klassrummet omvandlas till detektivtroll för att kunna hjälpa eleven. 

 
Karin- matematiklärare 
Karins uppfattning om skolans gemensamma (Alp- test) tester för elever som börjar 
sitt första år på gymnasiet är att de är viktiga. Genom testet upptäcker skolans 
pedagoger hur eleverna ligger till i sina matematiska kunskaper. Det skulle även vara 
möjligt att upptäcka om eleven har matematiksvårigheter eller inte. Detta visar sig 
även i resultaten att skolan använder sig av Malmers (2006) ALP-test för att 
upptäcka och identifiera elevernas kunskaper i matematik . Resultaten från ALP – 
testet visar en skrämmande tendens. Det blir sämre och sämre resultat vilket gör att 
elever som har godkänd i nians matematik inte uppfyller de krav som ställs av Lpo94. 
Vidare har det framkommit att elevernas matematiksvårigheter upptäcks genom 
lärarens småtester och det vanliga i testresultaten. De påvisar att eleverna inte kan 
besvara frågorna korrekt då de inte förstår vad som ska räknas ut. Om de kommit 
fram till korrekt svar, kan de inte skriva och förklara hur de har tänkt eller hur de har 
kommit fram till svaret. Karins bedömningar överrensstämmer med det som 
Engström (1999) påpekar i sin punkt Skapa mönster.  

Karin har fått bättre förkunskaper om vilka elever som har matematiksvårigheter 
genom att göra småtester. Utan småtesterna blir det svårt för läraren att upptäcka 
elevens matematiksvårighet, anser Karin. Det framgår tydligt av hennes resultat att 
läraren märker elevens matematiksvårigheter och börjar ändra på sina 
undervisningsmetoder efter varje resultat för att hjälpa eleven ur krisen. Detta 
påpekar även Magnes (1998) att läraren märker i god tid krisen som uppstår genom 
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sina småtester och därefter växlar sina undervisningsmetoder efter varje resultat av 
de små testen för att hjälpa eleven ur krisen. 

Tim- specialpedagog 

Enligt Tim upptäcker skolan elevens eventuella matematiksvårigheter genom elevens 
tidigare diagnos utförd av elevens tidigare skola det vill säga högstadiet. 
Gymnasieskolan får ta del av testet direkt när eleven börjar i skolan. Detta är endast 
möjligt om bägge skolorna ligger i samma kommun annars får inte skolan elevens 
tidigare diagnoser per automatik om skolan inte ringer och specifikt begär det. För att 
komma runt den eventuelle missen om elevens diagnoser, bild över elevens 
baskunskaper samt eventuella kombinationer av elevens olika svårigheter, gör skolan 
ett test som heter ALP-testet. Skolan använder sig av Malmers (2006) ALP-test för att 
identifiera och lista ut vilka eller vilken typ av matematiksvårighet eleven har. 

5.3. Diagnos för eleven som har matematisksvårigheter? 

Tomas- matematiklärare 

I Tomas resultat framgår det tydligt att skolan samt dess pedagoger inte ställer några 
som helst diagnoser på någon eller några elever, vilket stämmer med det som 
Ljungblad (1996) skriver, att ge diagnos till eleven är inte pedagogens jobb. Det 
framgår även tydligt av resultaten att om läraren upptäcker att eleven har problem i 
matematik och inte ser några framsteg i dennes lärande, kontaktar läraren en 
specialpedagog för att få hjälp med eleven. Eftersom specialpedagogen har mer tid, 
mer kunskaper i sin profession och kan därmed gå in djupare på elevens problem för 
att kunna hjälpa eleven mer. Även det stämmer med Magnes (1998) alla punkter 
under: Det kan pedagogen göra på fyra olika sätt.  

Karin- matematiklärare 

Karin säger att skolan inte ställer någon diagnos på elevens matematiksvårigheter, 
vilket stämmer med det Ljungblad (1999) som skriver att skolan inte ställer diagnoser 
på eleven. Av resultaten framgår det tydligt att det är läraren själv som gör en 
bedömning om elevens eventuella matematiksvårigheter med att hjälp av elevens test 
och provresultat. Läraren gör en bedömning om elevens matematiksvårighet efter 
elevens beräkning av de enklaste talen och lösningsplan, vilket stämmer med Magne 
(1998) och Ljungblad (1999) att läraren identifierar elevens pedagogiska situation 
och läraren gör en bedömning som Engström (1999) skriver om abstraktion och 
skapa mönster och därefter görs en bedömning om elevens matematiksvårigheter.  
Karin berättar i det tydliga resultatet att både hon och specialpedagogen sitter 
tillsammans med eleven och pratar om hur eleven själv känner och upplever 
matematiken. Både ämnesläraren och specialpedagogen gör rätt i detta enligt Magne 
(1998) som skriver i sin första punkt att Läraren märker att en förkris uppstår och 
därefter söker pedagogen/pedagogerna pedagogiska svar på frågan. ”vad som ska jag 
göra för att hjälpa eleven?”  
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Tim- specialpedagog 

Av Tims resultat framgår det tydligt att skolan inte ställer några som helst diagnoser 
på sina elever som har matematiksvårigheter, utan tar emot den tidigare befintliga 
diagnosen som eleven har fått ifrån sin tidigare skola det vill säga högstadiet. 
Specialpedagogens uppgift är att göra pedagogiska bedömningar efter den 
kursansvariges information. Därefter startas en utredning om vilka elevens 
kunskaper i ämnet är. Detta görs tillsammans med kursansvarig, vilket skolan gör 
rätt i enligt Ljungblad (1999) och Magne (1998) att inte ställa några diagnoser på 
eleven gör pedagogen rätt i. Pedagogen gör bedömningar och utvärderar om eleven i 
en padagogisksituation och läraren söker hjälp av en specialpedagog och vilket 
stämmer även med Engströms (1999) kursivera, där skolan tittar på elevens 
matematiska kunskapsutveckling i ämnet. 

Det framgår tydligt av Tims resultat att han själv sitter tillsammans med eleven och 
försöker identifiera och få svar på orsakerna till elevernas matematiksvårigheter ur 
elevens perspektiv, vilket även det stämmer med båda Magnes (1998) och Ljunglads 
(1999) där pedagogen söker svar till elevens svårighet ur elevens perspektiv. 

 

5.4. Åtgärder som tas för dessa elever. Åtgärdsprogram, 
läromedel etc. 

Tomas- matematiklärare 

Enligt Tomas skriver skolan ett åtgärdsprogram för eleverna som består av 
individuella lösningar. Med andra ord har skolan både åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner det vill säga skolan anpassar planeringen, läromedel 
till elevens behov och förutsättningar för att motivera eleven. Även detta visar att 
skolan uppfyller kraven från Skolverket som säger: Lpf94 påpekar vikten av att 
skolan jobbar med elevens förutsättningar samt att ämneslärare anpassar sina 
undervisningar efter elevens behov, inlärningsstil etc. Resultaten av informanten 
visar även att skolan uppfyller Asp- Onsjö (2006) explicita och uppfyller läraren och 
specialpedagogen skyldigheter som Ljungblads (1999) om identifiering av elevernas 
inlärningsstilar. 

Karin- matematiklärare 

I Karins resultat framkommer det tydligt att skolan dokumenterar ett 
åtgärdsprogram som framställs av specialpedagogen. Tillsammans med ett 
åtgärdsprogram skrivs även en individuellutvecklingsplan som anpassas utifrån 
skolans läromedel och planering efter elevens behov och förutsättningar. Skolan 
uppfyller sin plikt som ställs av Skolverket. Karin anser att det finns två olika syften 
med ett åtgärdsprogram. ”För det första är att visa eleven att vi bryr oss om eleven”. 
Det är helt korrekt att stärka elevens inre motivation med hjälp av den yttre 
motivationen enligt Imsen (2004) och Stensmo (1997) som skriver om betydelsen av 
den inre - och yttre motivation för aktivt lärande. Även Asp- Onsjös (2006) implicita 
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vidrör detta ämne. Det andra syftet är att med ett åtgärdsprogram är att pedagogerna 
kartlägger elevens problem och hittar åtgärder för att lösa dessa tillsammans med 
(självaste) eleven menar Karin. Enlig Karin söker specialpedagogen tillsammans med 
eleven svar när elevens matematisksvårigheter började, vad eleven vill ha hjälp med 
vill för att bli bra igen, vilket stämmer med det som Asp- Onsjö (2006), Karlsson 
(2008) och Lundberg (2006) skriver om syftet med ett åtgärdsprogram och att 
pedagogen även uppfyller Ljungblads (1999) krav genom att identifiera elevens 
inlärningsstil. Karin påpekar tydligt i resultaten att det är hon själv som bestämmer 
vilket läromedel som ska användas i matematikundervisningen, vilket visar mot-
satsen till det Brändström (2003) skrev om att ”valet av matematikbok görs av lärar-
gruppen eller rektorn.”  

Tim- specialpedagog 

Tim berättar att skolan har ett åtgärdsprogram som skrevs efter kursansvarig 
lärarens kontakt med specialpedagogen. Åtgärdsprogrammet skrevs av en 
specialpedagog tillsammans med kursansvarig och eleven som har svårigheter i 
ämnet. Dessa krav uppfyller skolan enligt Lpo94 och Lpf94 om att alla elever rätt i 
behov av särskilt stöd till åtgärdsprogram som skrivs tillsammans med special-
pedagog, lärare och eleven. 

Vidare berättar Tim i resultaten att han som specialpedagog, vid första träffen med 
eleven pratar om elevens svårighet. Anledningen till detta är att få en bild som han 
vidare kartlägger och dokumenterar. Tim får reda på var elevens problem började, 
vilket syftet är med ett åtgärdsprogram, detta överensstämmer både med Karlssons 
(2008) och Lundbergs (2006).  

Enligt Tim undersöker och kartlägger elevens problem ur två olika perspektiv som är 
studiemiljö och samarbetet mellan lärare och elev, vilket stämmer överens med Asp- 
Onsjös (2006) explicita och samarbetet mellan lärare och elev.  Specialpedagogen 
gör detta korrekt om man utgår ifrån Löwing & Kilborn (2008), Adler och Malmer 
(1996) och Magne (1998) och undersöker språket i läromedel, undervisande 
pedagogens språkbruk vid genomgångar och vid hjälp till eleven.  

Det framgår tydligt av Tims intervju att han skriver i åtgärdsprogrammet både 
kortsiktiga och långsiktiga mål som ska uppnås. I de kortsiktiga målen står 
huvudsyftet till basen för de långsiktiga målen för att eleven ska uppnå godkänt i 
ämnet, vilket stämmer bra med Asp- Onsjös (2006) förklaring om huvudsyftet med 
ÅP är att ge eleverna stöd och vägledning i elevens lärande och ge förutsättningar för 
ett aktivt lärande. Innehållet i en ÅP ska innehålla korrekta riktlinjer som hjälper 
eleven att komma tillbaka i sin vanliga planering och börja stå på egna ben. 

I resultat av min informants information framgår det tydligt att han själv tillsammans 
med eleven och elevens kursansvarige anpassar planeringen, läromedlen, 
inlärningsstilen intresset, stödtimmarna, extra tid på proven och eventuella muntliga 
komplettering, för att uppnå det långsiktiga målet. Detta visar att skolan uppfyller 
Skolverket krav om att anpassa planeringen, lektionen och läromedlen till elevens 
behov och förutsättningar. Vidare i resultaten berättade även Tim att alla lärare 
bestämmer över sitt eget undervisningsmedel, vilket min studie har visat motsatsen 
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till Brändströms (2003) studie där hon skriver att valet av matematikboken görs av 
lärargruppen eller rektorn. 

6. Slutsatser  

Kort sammanfattning om svar till mina forskningsfrågor 

1. Vilka matematiksvårigheter anser två lärare och en specialpedagog i 
en gymnasieskola att eleverna har? Hur beskriver lärarna 
specialpedagog elevers matematiksvårigheter? 

De tydliga resultaten påvisar att elevernas matematiksvårigheter beror bland annat 
på elevernas baskunskaper, motivation det vill säga känslomässiga attityder mot 
ämnet, elevens dåliga självförtroende, olika enheter, olika begrepp som används i 
böckerna mer specifikt begreppsförståelse, lösningsstrategier till sina lösningar, 
talsystem, logik och inte minst elevens egna arbetsinsatts. 

2. Vilka orsaker anger lärarna och specialpedagogerna till elevers 
svårigheter? 

Vanligaste orsaken till elevernas matematiksvårighet är att eleverna har med sig för 
dåliga baskunskaper, dåliga självförtroende från högstadiet till gymnasiet samt 
elevernas attityder, begreppsförståelse och arbetsinsatser är en annan orsak i sig till 
elevernas matematiksvårighet. 

3. Hur arbetar skolan med dessa elever?  

Skolan har ett åtgärdsprogram som skrevs av specialpedagogen tillsammans med 
eleven samt dennes kursansvarige. Skolan jobbar utifrån elevens behov och 
förutsättningar. Därefter anpassas planeringen, läromedlen, proven efter elevens 
kunskapsnivå. Specialpedagogen tillsammans med den kursansvarige och eleven gör 
utvärderingar med 6-8 veckors intervall för att se om åtgärderna i åtgärdsprogram 
har visat någon som helst effekt. 

4. Vad kan göras bättre för att hjälpa dessa elever? 

Detta anser specialpedagogen Tim behöver förbättras i framtiden för dessa elever: 

Jag skulle vilja att skolan jobbar med sina egna svårigheter om att 
förbättra sig hur man ska kunna presentera ämnet matematik för 
eleverna på ett givande sätt. Det är oftast dåliga prestation och 
planeringar som gör att eleverna får matematikångest i sig efter första 
lektionen i skolan.   

Läromedlens svåra beskrivningar på begrepp ”ord” som saknar motsvarighet i 
verklighet, dålig prestation samt planering av ett ämne första veckan i skolan är en 
del av orsakerna till elevens matematiksvårighet. Sammanfattningsvis behöver skolan 
göra bättre reklam för matematiken när de presenterar ämnet för eleverna. Samtliga 
informanter klagade över elevernas bristfälliga begreppsförståelse, vilket ställer höga 
krav på skoverket som behöver ta sig en titt över axel och se över begrepp som 
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används i böckerna och därefter söka svar på elevernas förståelse över begrepp som 
används i böcker. 

7. Diskussion 

Under denna del av arbetet kommer jag att diskutera kring min metod och mitt 
resultat. 

7.1. Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kvalitativ datainsamlingsmetod och metoden som jag använde 
mig av att få min datainsamling var intervjuer. Jag anser att det inte alltid är lätt att 
intervjua människor när man inte har erfarenhet av det i sina tidigare studier. Det 
finns tre olika typer av intervjuer en forskare kan välja. Jag valde den 
semistrukturerade intervjun på grund av flera anledningar och dessa är:  

1. Det blir lättare styra in informanten underintervjun vid sidospåret om intervjun 
kommer på sidospåret.  

2. Svarar informanterna på mina frågor inom avgränsat område, som möjliggjorde 
att jag kunde analysera resultaten på ett effektivt bra sätt utan att missa några 
som helst detaljer.  

3. Kunde jag ställa följdfrågor under pågående intervjun som möjliggjorde för mig 
att förstå informanternas svar.  

4. Tiden var det viktigaste och en av den mest avgörande biten för att kunna få 
informanten att samverka i forskningen.  

5. Få ut så många svar av samtliga informanter om mina forskningsfrågor.  

Grundsyftet med hela mitt arbete var att ta reda på hur två matematiklärare och en 
specialpedagog såg på/beskrev matematiksvårigheter och hur de arbetar med 
elevernas matematiksvårigheter som de upptäcker hos sina elever.  

Jag som forskare måste var energisk för att få en bra start på intervjun, vilket jag 
lyckades bra med anser jag. Det krävs även att öppningen och avslutningen på 
intervjun ska vara inbjudande samt försöka skapa ett avslappnat klimat under 
pågående intervju för att informanten ska känna sig trygg och avslappnad med sina 
svar. Min forskning är baserad på min partnerskola som ligger någonstans i 
Mellansverige. Skolan är ett mångkulturellt gymnasium med ca 1 500 elever. 
Intervjuplatsen valdes av mina samtliga informanter. Fördelen med valet av den 
skolan är att jag känner till alla lärare på skolan och alla lärare känner till mig. Därför 
var det inte så svårt för mig att göra ett urval (subjektivturval) bland samtliga lärare 
på skolan. En annan orsak var att det underlättade för mig som skulle intervjua samt 
för mina informanter i och med att vi kände varandra sedan tidigare och var därför 
inte så nervösa. Jag valde informanterna efter deras erfarenheter i yrket och visste 
om att de kunde ge mig bra svar på mina forskningsfrågor. Nackdelen är att jag är 
bekant på skolan. Det i sin tur kan ha påverkat informanternas svar och kanske inte 
uttryckte sig fritt som de skulle ha gjort med en annan forskare. 



 

40 

 

7.2. Resultatdiskussion 

Jag fick intrycket av mina samtliga informanter att alla lärare jobbar hårt för att först 
identifiera elevernas matematiksvårighetsområde. Efter det sätta in åtgärder för att 
hjälpa eleven att aktivt delta i sitt lärande. 

Genom intervjun kom jag fram till vilka som är de allra vanligaste orsakerna till 
elevernas matematiksvårigheter enligt lärarna, hur lärarena upptäckte elevens 
matematiksvårigheter, vem eller vilka som ställde diagnos på eleven som har 
matematiksvårigheter, vilka åtgärder tog skolan för dessa elever samt vilka 
åtgärdsprogram, läromedel som används. Allt detta finns under resultatdelen. 

Under de senaste åren jobbar skolan med ett special test (ALP- testet) för att 
identifiera elevernas matematiksvårigheter från första veckan i årskurs ett. Detta görs 
för att kunna hjälpa och ge eleven det stöd som eleven behöver för att inte fastna i sin 
matematiksvårighet. Testet avslöjar även om elevernas tidigare diagnoser som skolan 
inte blivit informerad om av elevens tidigare skola. Skolan ställer inga diagnoser utan 
gör ett åtgärdsprogram för att hjälpa eleven ur krisen som eleven hamnat i. Det var 
väldigt intressant att höra hur lärarna jobbade med det och hade både långsiktiga och 
kortsiktigt mål efter elevens behov, intresse och förutsättningar för att hjälpa eleven 
uppnå det mål som skolan ställer som krav för att bli godkänd. 

Det som jag tycker var intressant under alla mina intervjuer var att båda 
matematiklärare har ett bra samarbete med skolans matematikspecialpedagog. 
Samtliga informanternas svar var identiska med varandra i nästan alla områden. 

Efter min korta studie har jag hört och fått en bild över hur skolan identifierar 
elevernas matematiksvårigheter och vilka åtgärder som tas för eventuellt hindra att 
eleven hamnar i en matematisk kris. Skolans samtliga ämneslärare ser och 
identifierar elevernas matematiksvårigheter med ett gemensamt test som 
specialpedagogen drar slutsatser om det eventuella svårighetsområdet som eleven 
har. I min studie har det även framkommit att eleverna har för dåliga baskunskaper 
(begrepp förståelse etc.) från högstadiet, känslomässiga hållning till matematik och 
även deras dåliga arbetsinsatser under sina matematiklektioner på gymnasiet är 
grunden och orsaken till eleven svårigheter. Det som fortfarande inger hopp hos mig 
inför framtiden är att lärarna på denna skola hade ett aktivt och starkt samarbete 
med skolans specialpedagoger. Specialpedagogen tillsammans med eleven och 
elevens kursansvarig hittar lämpliga åtgärder utifrån eleven eget intresse, behov och 
förutsättningar. Jag, personligen blev, glad över att se den typen av samarbete mellan 
kollegorna och jag ser ljust fram emot att i framtiden att få jobba med liknande 
kollegor. 

Avslutningsvis vill jag tillägga att det inte bara ät skolan som påverkar elevens 
lärande utan även miljön som eleven befinner sig i har stor inverkan. Miljön 
omformar oss och gör oss till det som miljön har att erbjuda. Lärarens jobb är inte 
bara skriva några exempel på tavlan och hjälpa eleven när denne vill ha hjälp. En 
lärare i skolan ska kunna, tala, motivera, anpassa lektionerna till elevens nivå behov 
och förutsättningar i sitt lärande. Läraren ska även se elevens behov utan att denne 
ber om det anser jag. Jag ska även i bästa mån se till att de elever som inte får en 
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utmaning på lektionerna på grund av att de behärskar matematiken väl, ska få det. 
Lektionerna ska vara individanpassade helt enkelt. Det finns även ett jobb där läraren 
ska försöka få föräldrarna att hjälpa sina barn hemma genom att ge dem stärkande 
ord och stötta dem i sitt aktiva lärande. Motivationen är det bästa lösningen till alla 
problem. En person som har motivation, är en person som lyckas med det han/hon 
strävar efter. Jag kommer att tänka på det i min kommande yrkesroll som lärare och 
hoppas du gör det också, då blir problemen i skolan mindre och mindre.  

Jag avslutar mitt ord med ett kinesiskt ordspråk som jag anser omfattar mycket av 
mina personliga åsikter med få ord. 

Med pengar kan man köpa ett hus, men inte ett hem, en klocka, men 
inte tid, en säng, men inte en sömn, en bok, men inte kunskap, läkare 
hjälp, men inte hälsa, makt och position, men inte respekt, blod men 
inte livet.9 

 

7.3. Pedagogiskrelevans 

Jag har lyssnat på mina informanter och därefter skapat mig en bild utifrån detta att 
det finns elever som har matematiksvårigheter. Detta ställer höga krav på mig som 
blivande lärare. Jag behöver därför i framtiden anpassa undervisningen till varje 
enskild elevs nivå, att använde ett språk som möjliggör att eleverna förstår allt jag 
säger och framförallt hjälpa eleven så att denne inte hamnar i matematiksvårigheter 
kommer vara min främsta uppgift. 

7.4. Fortsattforskning 

I framtiden skulle jag gärna vilja att forskarna forskar kring elevernas motivation, 
motivationen betydelse i elevens aktiva lärande i matematik. Motivationen tror jag är 
nyckeln till elevernas framgång och i matematiken anser jag motivation kan motverka 
elevernas matematikångest i skolan. Utifrån mina egna erfarenheter har jag sett och 
observerat många duktiga undervisande matematiklärare, men en sak som jag saknat 
hos lärarna är uppmuntrande och peppande ord som till exempel du kan när du vill, 
försök att inte skrämma upp dig själv och det är inte svårare än vad du gör det till.  

 

 

 

 

                                                   

9 http://ommigkossan.bloggspace.se/1015367/Med-pengar/ 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Kan du nämna den allra vanligaste orsaken till elevernas 
matematiksvårigheter? 

2. Hur upptäcker du elevens matematiksvårigheter? 
3. Vem eller vilka som ställer diagnos för eleven som har matematisksvårigheter? 
4. Vilka åtgärder tar ni för dessa elever? Åtgärdsprogram, läromedel etc. 
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Bilaga 2  

Brev till samverkande lärare på XXXX skola. 

Hej, jag heter Sinan Delen och under vårtermin 2010 skriver jag en c-uppsats inom 
matematiken. Min forskning handlar om orsaker till matematiksvårigheter. 

Anledningen till att jag skriver till dig är att jag gärna vill intervjua dig angående dina 
erfarenheter om elever med matematiksvårigheter. Mina Intervjuer med ett antal 
medverkade lärare kommer att spelas in men de inspelade rösterna kommer endast 
att bli avlyssnad av mig. Inspelade intervjun kommer endast att användas bara till 
mitt forskningssyfte och den kommer att förstöras när jag är klar med min uppsats. 
Behandlingen av data sker anonymt.  

Om du vill medverka min forskning var god skriv ditt namn och din namnteckning på 
nedanstående raderna och lämna vänligen till Sinan när han kommer på åter besök. 

Min hanledare:  Kirsi Hemmi 

E-post:    kirsti.hemmi@mdh.se 

Du får gärna kontakta mig angående om dina funderingar. 

Med vänliga hälsningar Sinan Delen 

E-post:    sdn06001@student.mdh.se 

Jag vill medverka i Sinan forskning. 

 

Mitt 
namn:______________________________________________________ 

 

Underskrift:__________________________________________________ 
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