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Den här studien har en kvalitativ forskningsansats. Syftet är att få en fördjupad förståelse av 

och kunskap om matematiksvårigheter som elever kan hamna i. Elva elever i åldrarna 13-17 

år, klass 7-9, i någon form av matematiksvårigheter, intervjuades enskilt i en öppen 

intervjuform, där de fick berätta om sina erfarenheter och upplevelser av matematiklärandet. 

Resultatet visar att många skilda faktorer medverkar till att eleven hamnar i 

matematiksvårigheter, och att det matematiska innehållet inte är den enda förklaringen. 

Slutsatser som kan dras är att hela elevens situation måste vägas in för att kunna ge rätt sorts 

stöd, och att nästan alla eleverna i studien själva poängterar vikten av att få rätt sorts 

förklaringar för att kunna förstå.  

Nyckelord: 

Mathematical difficulties, math anxiety, learning mathematic, matematiksvårigheter, 

matematiklärande, matteängslan.  
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Inledning 

Nivån på elevers matematikkunskaper i grundskolan har inte varit särskilt hög de senaste 

årtiondena. Enligt (PISA, 2012) har matematiknivåerna återigen sjunkit och detta trots att 

skolverket satsat på matematikutvecklare i skolan och nu driver det stora matematiklyftet där 

alla matematikundervisare deltar i ett omfattande kollektivt lärande. Diskussioner förs i media 

om den försämrade kunskapsnivån i matematik. Den allmänna oron för utvecklingen medför 

att enkla svar och lösningar på situationen efterfrågas, vilket experter, forskare och politiker 

får förhålla sig till. Att sammanhanget och svårigheterna för eleverna är komplexa och 

lösningarna oräkneliga är dock inte det som press politiker och allmänhet vill höra. Det som 

gör matematiksvårigheter särskilt intressant är att det innefattar mer än bara matematik. 

Språket är en viktig del för att kunna förstå och föra kreativa resonemang i matematiken. Om 

en elev har svårt att lära nya ord och därmed inte förstår instruktionen i en uppgift eller själva 

undervisningen, påverkas den matematiska kunskapsutvecklingen negativt. Nya ord och svåra 

matematiska ord kan krångla till lärandet. Elevens språkliga förmåga kan på flera unika sätt 

störa matematikutvecklingen (Morin & Franks, 2009). Lärare har möjlighet att hjälpa elever 

över hinder och ge fler möjligheter till förståelse t ex genom att relatera objektet i 

undervisningen till omgivningen på många skilda sätt (Runesson, 1999). De kritiska 

aspekterna i lärandet bör identifieras, beaktas och mötas på bästa sätt för att öka chanserna till 

större förståelse och lärande hos eleven (Kullberg, 2010). De inre påverkansfaktorerna som t 

ex lågt självförtroende är starka i matematiken och det är av stor vikt att värna om elevens tro 

på den egna förmågan (Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Matematisk kompetens är betydelsefull och det är på flera sätt viktigt att hjälpa de elever som 

är i eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter, så att de behåller självkänslan, 

självrespekten och modet uppe. Det preliminära syftet med den här studien är att belysa 

möjligheter och hinder som framkommer i de matematiksvårigheter eleven hamnat i. Studien 

fokuserar på matematiksvårigheter utifrån elevens perspektiv. Egna tankar har gett upphov till 

den här studien efter att först ha arbetat som matematiklärare i år f-6 och därefter samspelat 

med många elever i matematiksvårigheter enskilt. Tankarna har kretsat kring kunskapsbrist 

och missförstånd som uppdagats vid enskild undervisning och de omfattande konsekvenser 

som de skulle kunna ge. 
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Disposition 

Inledningen följs av uppsatsens bakgrund som belyser möjligheter och svårigheter i 

matematiklärandet. Den empiriska studien presenteras utifrån syfte och frågeställningar, 

metoden beskrivs därefter och resultaten redovisas och bearbetas slutligen i diskussionen. 

Bakgrund 

Bakgrunden har fokus på utvald forskning kring hinder och möjligheter i matematiklärandet 

utifrån ett elevperspektiv. Matematiksvårigheter är av många skilda slag och innefattas av 

komplexa förklaringar (Sjöberg, 2006). De områden som belyses i bakgrunden är svårigheter 

och förmågor i matematiken, möjligheter och hinder i lärandet på några av matematikens 

områden, språkets och kommunikationens inverkan, inre påverkansfaktorer i lärandet, 

kontextuella faktorer samt den teoretiska ramen. 

Matematiska förmågor och svårigheter ur olika perspektiv 

I Lgr 2011 står inledningsvis ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande 

och problemlösande aktivitet som är nära kopplade till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen.” Under syfte finns formuleringen ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta 

till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen 

och inom olika ämnesområden” (sid 62). 

Boaler (2011) skriver att matematiker anser att matematikkunskaper kan ses som studier av 

mönster, förmågan att kunna lösa problem och vara kreativ i sitt tänkande samt att se 

samband. Matematik innebär även att kunna göra mängduppskattningar av olika slag. Det är 

viktigt att ifrågasätta, ställa frågor i ämnet. I högre matematik är det även viktigt att kunna 

samarbeta (Boaler, 2011).  

Enligt skolans sätt att arbeta premieras exakthet, procedurer att utantillkunskaper och 

mekaniskt räknande utan aktivt tänkande (Boaler, 2011). Den traditionella undervisningen 

kan genomföras med passivt lärande som sällan uppmuntrar till egna reflektioner, utan bygger 

på att något visas och sedan görs. Det ses som ett relativit ineffektivt lärande (Boaler, 2011; 

Brandell(red) & Pettersson (red), 2011). Yngre elever som ännu inte haft 

matematikundervisning har visat sig vara bättre på problemlösning än de som gått några år i 

skolan. I skolvärlden verkar matematiken vara mer göra än tänka (Boaler, 2011). 
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Lithner, professor i matematikdidaktik på Umeå universitet, anser att mer kreativa 

resonemang skulle efterlysas i undervisningen, att undervisningen också ska vara begriplig 

och matematiken användbar. Det handlar också om att uppmärksamma och åtgärda de 

svårigheter som alla stöter på i matematiken och inte bara elever som är i behov av särskilt 

stöd. Matematiken i skolan har även blivit för ytlig och förenklad i ett försök att göra den mer 

tillgänglig för alla. Mindre imitativa resonemang och mindre utantillärande och mer kreativa 

matematiska resonemang önskas. En förklaring till matematiksvårigheter i skolan skulle 

kunna vara det fokus på utantillkunskaper som präglat skolan en längre tid. Johan Lithner 

(personlig kommunikation, 13 augusti, 2014).   

Det finns inte en orsak till en elevs svårigheter i matematik utan svårigheterna är resultatet av 

det komplexa sammanhang som eleven har levt i och nu befinner sig i (Boaler. 2011). Det 

finns både yttre och inre faktorer som kan påverka en elev så att denne hamnar i 

matematiksvårigheter. Om eleven lever i en otrygg miljö i hemmet eller i den sociala miljön i 

skolan, kan lärandeförmågan påverkas negativt (Anderson, Lubig &Smith, 2012). Om eleven 

inte förstår det läraren undervisar om eller de uppgifter som ges, bildas lätt emotionella 

blockeringar som ytterligare försvårar lärandet (Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Bristande grundkunskap är en förklaring till att elev kan hamna i växande 

matematiksvårigheter och kan uppkomma t ex på grund av låg arbetsro i för stora klasser eller 

för långa arbetspass som bara innehåller individuellt räknande. Det kan bero på för lite 

kommunikation både elever emellan samt mellan lärare och elev eller kommunikation utan 

resultat när lärare och elev inte förstår varandra. Om läraren har lägre pedagogisk eller 

matematisk kunskap påverkar även det tydligt matematikutvecklingen hos eleven. Elevens 

sociala trivsel och trygghet påverkar också elevens lärandeförmåga. Inre påverkansfaktorer 

som oro och stress t ex inför diagnostest/ prov, ängslan och dåligt självförtroende inför ämnet 

medverkar till emotionella blockeringar i matematiken. Dessa blockeringar inverkar mycket 

negativt på lärandeförmågan. Allt som sänker elevens motivation till att lära minskar 

dessutom förutsättningarna för och förmågan till ytterligare lärande (Boaler, 2011; Sjöberg, 

2006). I forskningen får orsakerna till matematiksvårigheterna vara beskrivningen för de 

skilda matematiksvårigheter som finns. 

Forskningen kring matematiksvårigheter har ofta ett kategoriskt perspektiv där svårigheten 

anses finnas hos eleven och fokus ofta är på neuro-psykologiska eller medicinskt-
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neurologiska faktorer. Undersökningar kring elever i matematiksvårigheter har ofta sin 

utgångspunkt utifrån hjärnforskning på vuxna med hjärnskador (Sjöberg, 2006).  

Begreppet dyskalkyli är populärt och har införts för att innefatta alla sorters specifika 

matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006). I forskarvärlden har man inte kunnat enas om vad 

dyskalkyli står för, men dyskalkylidiagnosticering utförs ändå. Inför diagnosticeringen är 

pedagogens röst ofta undanskymd. Förklaringar till elevers matematiksvårigheter behöver nog 

sökas ur ett bredare pedagogiskt perspektiv där hela elevens situation vägs in, istället för att 

söka svar genom en diagnos (Sjöberg, 2006). Specifika matematiksvårigheter är ett uttryck 

som använts likartat som dyskalkyli och anses av många vara ett bättre begrepp än dyskalkyli. 

Begreppet dyskalkyli skulle istället kunna avse de mer ovanliga svårigheter som beror på att 

eleven överhuvudtaget har svårt att se och åskådliggöra en mängd, vilket ställer till otaliga 

och svårhanterliga problem i matematikuppgifter (Butterworth, 2010). 

Matematiskt innehåll kopplat till svårigheter och möjligheter 

Taluppfattning och aritmetik  

Elevens grad av taluppfattning har stor betydelse för lärandet i matematik. De elever som 

tycker att matte är svårt har ofta låg taluppfattning och tvärtom (Berch, 2005; Wagner & 

Davis, 2010). Viss oenighet råder i forskningslitteraturen om vad som ingår i 

taluppfattningen, men många innefattar; Förståelse för matematiska tal och alla deras 

representationsformer, förhållandet mellan dem, känsla för mängder och deras relation till 

symbolerna samt förståelse för hur man opererar med tal (räknesätten). Tillsammans med den 

språkliga förståelsen ger dessa förmågor möjlighet till att kunna uppskatta och göra 

rimlighetsbedömningar, vilket är viktigt i matematiken (Faulkner, 2009).  

Likartade resultat visar Griffin (2004), yngre skolelever som både har god förmåga att 

jämföra tal/mängder och god kunskap av tallinjen/räkneramsan även har gott resultat på 

aritmetiska test och lättare för matematiken längre fram. Just den här sammanslagningen av 

dessa två viktiga förmågor anser forskare vara basen för att komma vidare till högre nivåer i 

matematiken. Om den här sammanslagningen är senare än vanligt, kan det orsaka stora 

svårigheter och dåliga erfarenheter i den tidiga matematiken (Griffin, 2004; Sasanguie, Göbel, 

Moll, Smets & Reynvoet, 2013). Elever som har lätt för att avgöra den magnituda mängden 

och mängden av den symboliska nummer representationen upplever ofta matematiken som 

lätt (Sasanguie, Göbel, Moll, Smets, Reynvoet, 2013). 
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De som har svårigheter med de aritmetiska procedurerna och svårt att lära in och plocka fram 

aritmetiska fakta är ofta mindre effektiva på att göra ungefärliga uträkningar med 

uppskattning och ses ha sämre strategier vid problemlösning. Detta skulle i sin tur kunna bero 

på att eleven har svårt att snabbt avgöra magnituden/mängden av talet (Rouselle & Noël, 

2008). Griffin (2004) menar att matematiker förordar mängdtänkandet, de vill att vi ska se 

matte som konceptet ”relationer mellan mängder och numeriska symboler. Elever bör få 

konstruera och upptäcka relationer mellan mängder och siffror, istället för att undra vad 

reglerna är för att kunna manipulera siffror. Om lärare ser matte genom mängder, istället för 

genom siffror ställs mer genomtänkta frågor i klassrummet (Griffin, 2004).  

Det går att träna upp taluppfattningen på flera sätt t ex genom att ha öppna 

uppskattningsövningar (Muir, 2012). Dagliga rutiner för att höja taluppfattningen 

rekommenderas. McIntosh (2008) har tagit fram test på området taluppfattning som även kan 

inspirera till träning. Laborera med tal och delar av tal t ex dela upp och sätta ihop dem, är av 

stor vikt när elev hamnat i matematiksvårigheter, men minst lika viktigt på ett tidigt plan för 

att inte svårigheter ska uppstå (Boaler, 2011; Sahlin, 1997). 

Att uppmärksamma är att varje matematisk förmåga och varje område i matematiken kräver 

koordination av basfärdigheter (t ex läsa nummer, förstå positionssystemet, förstå räknesätten) 

och även behärska de relationer som finns mellan dessa grundläggande kunskaper (Rouselle 

&Noël, 2008).  

Svårigheter i aritmetik (räknandet i olika räknesätt) sammankopplas delvis med 

taluppfattningen, men har flera förklaringar (Berch, 2005; Wagner & Davis, 2010).  

Att förstå räknesätten är avgörande för att kunna utveckla matematiken. Multiplikation kan 

ses som en upprepad addition men beskrivs bäst genom de lagar och regler som gör att 

multiplikationen kan utföras på flera sätt vid huvudräkning. Division är både innehålls och 

delningsdivision, vilket ofta förbises och faller i glömska. Subtraktion har minst tre 

tolkningar; Att ta bort, att lägga till och att jämföra. minustecknet blir ofta enbart en symbol 

för att ”ta bort” istället för att tänka skillnaden mellan talen i t ex 18-17 (Löwing, 2008). Att 

skillnaden också måste ses från det andra talet och mot det första för att bli rätt bör speciellt 

uppmärksammas t ex vid räkning med negativa tal eller algoritmer (Kullberg, 2010). 

Aritmetikförmågan påverkas även av förmågan att kunna lagra det auditiva i minnet och 

återgestalta det när så behövs. Om dessa svårigheter finns hos eleven (svårigheter i den 
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fonologiska loopen), kan problem ofta uppstå från åk 4 då mer komplexa additions och 

multiplikationsuträkningar görs där verbala tal ska hållas i minne och placeras rätt som siffror 

och minnessiffror. Kortare uträkningar påverkas däremot inte (Mamarella, Lucangeli, 

Cornoldi, 2010).  

I en studie visas att elever diagnosticerade till ADD och ADHD hade signifikant lägre poäng 

på sifferbundna uträkningar än på mer tillämpade problem (Marshall, Schafer, O´Donell, 

Elliott & Handwerk, 1999). Det är en intressant upptäckt och skulle genom en speciallärares 

ögon kunna tolkas som att den här gruppen elever i studien har större förmåga att fokusera, 

när språket ger ett sammanhang och svårare att engagera sig i siffror utan sammanhang. Det 

kan dock framstå som osäkert om studiens resultat beror på diagnoserna eller om det är andra 

förutsättningar och hinder som givit resultaten. 

Fler och fler vetenskapliga studier uppmärksammar att det visuospatiella arbetsminnet har stor 

betydelse för räkneförmågan i flersiffriga operationer. Det råder dock oenighet huruvida lågt 

visuospatielllt arbetsminne påverkar den allmänna matematikförmågan negativt eller inte, 

men efter att man delat upp arbetsminnets funktioner i två eller tre olika sorters spatiala 

arbetsminnen blir de tvetydiga vetenskapliga resultaten lättare att förstå. I en undersökning 

framkommer tydligt att elever som uppvisar svårigheter att räkna i flersiffriga uppgifter ofta 

har lägre spatialt arbetsminne än visuellt. Det låga spatiala arbetsminnet orsakar troligen de 

fel som görs i de vertikala aritmetiska algoritmerna (räkneuppställningarna) där växla-låna, 

minnessiffror och kolumner förvirrar eleven (Mamarella et al., 2010).  

Bråk och Geometri 

Det är viktigt att bråkinlärningen startar i det praktiska och konkreta och att det abstrakta 

införs först när eleven förstått det konkreta (Boaler, 2011). Det finns ett annorlunda och 

intressant sätt att lära bråk genom musiken med god utdelning. Lärandet får annat fokus än 

matematik, vilket ökar lärandemöjligheterna för elever i matematiksvårigheter. Helnoter, 

halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter trummas och klappas tillsammans vilket på ett 

roligt och engagerande sätt ger en känsla för bråktalen. Även additions och subtraktions 

problem kan bearbetas i rytmerna. De elever som hade låga förkunskaper i bråk gjorde en 

signifikant höjning av sina resultat i musikundervisningsgruppen. De elever som hade lika 

låga förkunskaper i bråk, men fick sin bråkundervisning på ett traditionellt sätt, visade inga 

tecken på att höja sin kunskapsnivå i takt med musikelevernas (Coury, Balogh, Siker & Paik, 

2012). Elever bör överhuvudtaget få laborera och dela och lägga ihop bråktal och decimaltal 
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tills de har en förståelse för och erövrar representationsformen (Falukner, 2009; Wagner & 

Davis, 2010). 

Vad gäller geometrin är tidigt geometriskt tänkande och förståelse för likheter och 

proportioner i geometrin viktigt för att ge en djupare förståelse (Faulkner, 2009). I en studie 

visas att det är mer effektivt att se helheter istället för delar i geometriska figurer. Där testas 

även ett nytt sätt att visa en schematisk geometrisk bild, som visar sig vara lättare att förstå för 

en större mängd elever. Vissa delar av figuren skuggades istället för att bilden endast ritades 

med linjer på vit bakgrund. Det påvisas också i studien att den visuella förmågan kan tränas 

upp när man får se en större mängd geometriska bilder (Zhang, Ding, Stegall, Mo, 2012). 

Inom geometrin har andra svårigheter studerats och det visar sig att schematiskt ritade 

geometriska bilder kan uppfattas på olika sätt (gestalt teorin). Det kan göra stor inverkan på 

lärandet i geometri, t ex när en bild på en triangels översta vinkel kluven med en linje rakt ner 

till triangelns bas, uppfattas som två trianglar intill varandra. Om en fråga ställs angående 

triangelns delade vinkel, blir uppgiften obegriplig när man inte ser någon delad vinkel, utan 

två trianglar (Gal, Linchevski, 2010). 

Språk och kommunikation  

Eleverna har ofta svårt att förstå när lärarna hjälper till och förklarar. Lärarna har inte alltid 

klarhet i vilka förkunskaper eleven har och kan därmed inte konkretisera och förklara på rätt 

sätt för den specifika eleven. Eftersom alla nya moment i matematik bygger på tidigare 

kunskap är det av stor vikt att förståelse nås i varje del (Löwing 2004). Det framkommer ur 

elevintervjuer med högstadieelever i specifika matematiksvårigheter, att lärarna krånglar till 

det när man frågar något- det berättas mer än vad som behövs. Dessutom känner sig eleven 

pressad och stressad att förstå när läraren tillfälligt står och ska hjälpa vid bänken. Det är 

bättre att fråga en kompis, tycker de flesta, då kan eleven t ex få det korta konstaterande som 

behövdes (Sjöberg, 2006). 

Språksvårigheter kan innebära svårigheter både att ta in matematiska förklaringar auditivt och 

visuellt via ord och siffror, dessutom kan det vara svårt att uttrycka sig matematiskt både 

verbalt och skriftligt (Wadlington & Wadlington, 2008). Språket är ett av de viktigaste 

instrumenten i matematiklärandet både för att kunna tala för andra och för sig själv för att nå 

högre förståelse. Lärarens språk bör dessutom vara av två olika sorter, dels det beskrivande 

språket där man kan konkretisera och införa nya beteckningar, dels det förklarande som 

bygger på kommunikation och där mattespråket kan vara mindre viktigt. Det är av vikt att 
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eleverna får möta både det vardagliga språket så att man verkligen kan förstå och det 

matematiskaspråket så att matematik kan erövras på universitetsnivå och internationellt 

(Löwing & Kilborn, 2006). Genom språket nås förståelsen. De små orden ”växla och låna” 

som används vid vanliga matematiska algoritmer kan förvirra och skapa svårigheter, vilket 

även ”ovanför, under och bredvid” gör, eftersom de inte relateras till betydelsen i 

verkligheten. Förmågan att lära in ord som inte associeras till något koncept eller till 

förståelse är dessutom svårare att lära (Morin & Franks, 2009). Det visar sig att en förbättrad 

kommunikation och ett förbättrat språk för att kunna resonera, förbättrar det individuella 

lärandet och förståelsen av matematik (Neil & Claire, 2006).  

Elevens lärandemöjligheter  

Alla elever har sitt egna sätt för bästa möjliga lärande och varje elev har olika 

kunskapsområden som de behöver lära (Kullberg, 2010; Runesson 1999). Eleven lär oftast 

bäst på ett mångfasetterat sätt där både syn hörsel, känsel samt känslor och rörelse är 

inblandade (Wadlington & Wadlington, 2008). 

Dunn & Dunn (2009) har kommit med en användbar ”Learning-style model”. Där redovisas 

de olika individuella sätten för bästa lärande samt alla de faktorer som kan inverka på 

lärandet. Dessa faktorer är: Miljön, känsloläget, socialt stimuli, fysiska faktorer och 

psykologiska. Studier har på flera sätt visat att lärandestilar spelar stor roll för lärandet och 

när både lärare och studenter tar hänsyn till detta, ökas effektiviteten i lärandet och även 

lusten till att lära (Dunn, Honingsfeld, Doolan, Boström, Russo, Schiering, Suh, Tendero, 

2009). Som speciallärare borde det vara av stor vikt att kartlägga de faktorer som öppnar 

möjligheter för eleven eller hindrar dem, vissa hinder kan vara mycket lätta att åtgärda. Elever 

i specifika läs- och skrivsvårigheter bör mötas utifrån sina förutsättningar, de har ofta svårt att 

lära och ta in nya ord och begrepp eller att tolka ord och siffror. De kan även ha svårt att 

uttrycka sig både verbalt och skriftligt, vilket påverkar matematiklärandet avsevärt (Lundberg 

& Sterner, 2004). 

I en studie av elevers algoritmräkning, jämförs elever i både läs- och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter med elever i endast matematiksvårigheter, och de matematiska 

framgångarna var likartade i båda grupperna. Elever med endast matematiksvårigheter, visade 

sig göra fler faktafel i själva räknandet och mest i subtraktionsalgoritmen. De elever som både 

var i läs-, skriv- samt matematiksvårigheter hade flest fel utifrån den spatiala förmågan, där 

kolumner förvirrar och minnessiffror skrivs på fel ställen, det räknas korsvis och det vänds på 
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subtraktionen (Raghubar, Cirino, Barnes, Ewing-Cobbs, Fletcher, Fuchs, 2009). Det ges 

motstridiga resultat i skilda studier, exempelvis visar en studie att gruppen med både läs och 

matematiksvårigheter har det ännu svårare i problemlösning än de med bara 

matematiksvårigheter (Fuchs & Fuchs, 2002). Förklaringen till skilda resultat är att man haft 

olika matematiska uppgifter och att elever i matematiksvårigheter som deltagit i studier, har 

valts utifrån skilda kriterier (Raghubar et al, 2009).  

Undervisning och arbetssätt 

Lärarnas genomsnittliga utbildning i ämnet är på en lägre nivå än den tidigare varit, det kan 

medföra att lektionerna blir alltför bokbundna och att poängen i undervisningen kan komma i 

skymundan. Det är av stor vikt att eleverna ska kunna nå hög kompetensnivå inom ett 

matematiskt kunskapsområde t ex i geometri, även om färdigheterna exempelvis i 

algoritmerna inte är befästa. De flesta läroböcker är tyvärr inte upplagda så, utan den högre 

nivån i t ex geometrin kan bara nås om den allmänna färdighetsnivån är lika hög (Löwing & 

Kilborn, 2002). Ofta läggs stor vikt vid form istället för innehållet; Skriv antagande, gör 

fullständig lösning, redovisa, börja med, skriv svar, glöm inte enhet (Löwing & Kilborn, 

2006).  

Många studier lyfter också fram tidsaspekten, om inte eleven får den tid de behöver, blir 

lärandet ofullständig. Ibland förkortas tiden för ett område genom att lära in modeller, vilket 

kan fungera kortsiktigt och på sitt stadie, men är inte hållbart i längden. Bristande 

helhetsgrepp om matematiken kan bli följden, vilket ofta ger elever problem i mellan- och 

högstadiet. Då är det ofta svårt att identifiera och reparera luckor som finns, dessutom finns 

oftast inte kunskaper om hur grunderna läggs. Ofta åtgärdas problemen med fler övningar av 

samma slag, vilket skapar rutiner som ger fler rätt svar just då, men också avsaknad av 

grundläggande matematisk förståelse och förmåga (Boaler, 2011).  

Enligt Sjöbergs studie (2006) är det få som arbetar laborativt på högstadiet. Enligt de eleverna 

uppskattas inte det laborativa arbetssättet på högstadiet, det upplevs rörigt och blir lek av det 

hela, men de tycker ändå att det borde vara ett bra sätt att lära. Det visar sig i studien att 

största delen av matematiklektionerna består av enskilt arbete med omvänt intervallarbete, där 

eleverna har mycket sociala samtal och sedan arbetar lite med matten, vilket var extra markant 

för elever i matematiksvårigheter. Eleverna i specifika matematiksvårigheter uppger i 

intervjuerna att det är viktigt med genomgångarna (Sjöberg, 2006). I början på milleniet 

arbetade svenska elever mer enskilt än i andra länder (TIMMS, 2003). Det enskilda arbetet i 
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matteboken är en aktivitet som kan förvirra och skapa svårigheter, frågorna kan vara svåra att 

förstå och utan mening i sammanhanget eller irrelevanta i en konstgjord verklighet. Elevens 

erfarenhet och kunskap kan i vissa fall t o m göra uppgifterna svårare (Brandell (red) & 

Pettersson(red), 2011). 

Grupparbeten kan ibland genomföras i skolan för att ta hjälp av det kommunikativa lärandet. 

Det är dock viktigt att eleverna får lära sig hur man arbetar i grupp och att alla ska ha en given 

roll. Det bör finnas ett mål för gruppen och alla medlemmar i gruppen ska delta, förstå och 

lära sig (Artzt & Newman, 1990). När grupparbeten tappar mål och väg, urartar de ofta till en 

social arena (Löwing, 2004).   

Problemlösning är ett viktigt arbetssätt och bör få stor plats inom matematikundervisningen, 

precis som de kreativa resonemangen (Boaler, 2011; Liljekvist, 2014 m fl.). Ordet 

problemlösning är inte helt specificerat, det kan innefatta både kluriga problem där inga givna 

lösningsmodeller finns och vanliga lästal , exempelvis så kallade räknehändelser för yngre 

barn. I den här studien avses kluriga problem, när ordet problemlösning används. Elever kan 

bli hjälpta av olika givna strategier i problemlösning (Boaler, 2011). Elever bör utmanas med 

uppgifter där tankeverksamhet och diskussion krävs, där fler lösningar finns på problemet 

eller där lösning saknas, eftersom matematiken på högre nivå ser ut så (Hodgen & William, 

2011). En slutsats som dras utifrån en studie på gymnasiets naturvetarlinje i Sverige, är att 

undervisning som bygger på uppgifter där eleven har tillgång till lösningen är mindre effektiv 

än att få konstruera sin lösning, som definitivt ger ett bättre slutresultat (Liljekvist, 2014). 

Specialpedagogiska insatser 

Eleven bär i allmänhet inte själv på några svårigheter i ett ämne, utan de skapas i den 

omgivning där eleven befinner sig (Hellblom-Thibblin, 2004). Reflekterande samtal mellan 

speciallärare/pedagoger och klasslärare om elevs förmågor och svårigheter kan ge stor 

utdelning. Att i diskussionerna ta fasta på elevens situation ur olika perspektiv är av stor vikt 

och att dessutom låta den reflekterande processen ta tid, så att de bästa lösningarna kan växa 

fram. Föräldrasamarbete och samtal om hur elevens starka sidor kan ge de största 

möjligheterna till positiv utveckling, ger ofta stor utdelning. Det är av stor vikt att t ex tänka 

på hur elevassistenter, speciallärarstöd, samtal, undervisningen kan ordnas för att vara till 

störst hjälp för eleven, eller hur lokaler och material kan ändras för att underlätta (Ahlberg, 

2001). Hur en elev bemöts i klassrummet, hur frågor ställs och hur mycket utrymme till 

diskussion och reflektion ges, påverkar elevens tilltro till sig själv och därmed till egna 
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förmågan (Samuelsson & Lawrot, 2009). Detta måste beaktas i specialpedagogiska 

diskussioner. 

I Sjöbergs studie (2006) framkommer hur några elever tagit sig ur upplevda 

matematiksvårigheter och haft positiv utveckling av matematikförmågan; Genom att en eller 

fler lärare/speciallärare stöttat och hjälpt och ställt krav, att eleven själv tagit tag i problemet 

och satsat. Andra elever har också beskrivits som gott stöd för att få kraft till att nå godkänt 

och för vissa har betyget satt fart på engagemanget, men för andra har betyget haft motsatt 

effekt. Även specialpedagogen har haft en viktig roll som gränssättare och som positiv 

rådgivare, där de hjälpt till att sätta ord på oron för matematik och hjälpt eleven ta sig ur den 

nedåtgående spiralen. Ett par elever har dock dåliga minnen av att gå till specialpedagog, de 

kände sig utpekade och dåliga av det och tyckte bättre om extra hjälp i klassen. 

 Om en elev inte vill gå till sin lilla undervisningsgrupp eller till specialläraren, är det viktigt 

att beakta, det måste kännas bra socialt för att kunna ge de bästa förutsättningarna till lärande 

(Ahlberg, 2001). Förebyggande arbete och elevstöd med t ex intensivundervisning så fort 

bristande grunder uppdagas, kan ge stor utdelning (Boaler, 2011; Butterworth, 2010). 

Emotionella blockeringar i matematik  

Många lämnar skolan med aversioner och blockeringar inför allt som har med matte att göra. 

Känslor/emotioner påverkar allt lärande, men kanske mer i just matematiken än i andra 

ämnen.  Idrotten har dock det gemensamt med matematiken, att möjligheterna och 

förmågorna kan växa markant genom mental träning och fokus på målbild, självkänsla 

(Samuelsson & Lawrot, 2009). Detta kan utnyttjas i elitidrotten, men hur är det i skolan? 

Självförtroendet och Självkänslan påverkas starkt av negativa upplevelser i matematiken, 

vilket resulterar i oförmåga till att utnyttja sin kapacitet. Detta benämns som en emotionell 

blockering och orsakar stora svårigheter (Giota, 2006; Samuelsson & Lawrot, 2009).  

Det sociala sammanhanget har betydelse för elevernas tankemässiga utveckling, men även för 

ängslan i matematikämnet och andra känslomässiga faktorer. Detta ger stor inverkan på 

matematiklärandet (Samuelsson & Lawrot, 2009). I intervjuer har framkommit att det funnits 

tidpunkter i elevers skolgång, när viljan att lära fått stå tillbaka, för att kunna bevara 

självrespekten. Ett undvikande förhållningssätt kan då ha använts vid matematiska aktiviteter 

(Sahlin, 1997). 
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Flickors säkerhet i matematik, har ofta kunnat visat sig bygga på någons uttalande om att de 

har ett gott matematiskt tänk. Om matematikens kommunikativa och sociala karaktär lyfts 

fram, skulle det kunna gynna flickor generellt (Ahlberg, 2001). De emotionella 

blockeringarna i matematik kan variera i styrka och har flera namn matteoro /matteängslan 

/matematikångest. Det har påvisats att det är fler kvinnor än män som hamnar i detta. Det kan 

bero på den spatiala förmågans positiva inverkan på matematikförmågan. Det har nyligen 

påvisats att män har större spatial förmåga redan från födseln och att den utvecklas och blir 

starkare med tiden. Skillnaden mellan kvinnor och mäns spatiala förmåga, antas kunna 

förklara varför kvinnorna har svårare att ta till sig vissa delar i matematiken. Det kan nämnas 

att även testosteronnivån hos både kvinnor och män, har ett positivt samband med den spatiala 

förmågan (Maloney et al. 2012). 

Oro och ängslan för matematiken påverkar självkänslan negativt och en negativ självkänsla 

gör det svårare att ta till sig matematiken (Ahlberg, 2001). Det finns många fysiska reaktioner 

dokumenterade, kopplade till misslyckanden i matematik t ex huvudvärk och illamående. 

Matteblockeringar av både mildare och starkare slag leder ofta till ett undvikande av 

matematiken på skilda sätt, vilket i sig leder till ännu större svårigheter i matematiken, som 

ger ännu mer negativa känslor som kan göra att man undviker matematiken. Tillslut skapas en 

negativ spiral som kan vara svår att bryta själv (Sjöberg, 2006). Oro kan även kopplas till 

koncentrationssvårigheter och båda företeelserna kan ses som tecken på en ny sorts ohälsa 

(Sahlin, 1997). Det finns mycket att tänka på för att undvika att matematiklärandet hindras av 

emotionella blockeringar. Elev som upplever en stark betoning av rätt och fel från läraren, kan 

både skrämma och skapa blockering; Det är viktigt att eleven får känna att det finns plats för 

diskussion för att förstå. För att undvika ytterligare blockeringar är det även viktigt att eleven 

får den praktiska och konkreta förståelsen innan abstraktionen/symbolerna införs (Samuelsson 

& Lawrot, 2009). Viktigt också att undvika introduktioner som är för långt från barnens 

vardag och begreppsvärld (Ahlberg, 2001).   

Kombinationen motivera och bedöma 

Enligt hjärnforskare är stress inlärningens största fiende, ändå utsätts elever alltför ofta för 

detta i matematiken genom mängder av diagnoser och tester. Inget annat ämne i skolan har så 

kraftig koppling mellan stress och prov, som just matematiken. Matematiktester mäter ofta 

inte förmågan att anpassa sig till omgivningen, samarbetsförmåga, nytänkande eller den 

viktiga förmågan; Tillämpning av gamla kunskaper i nya situationer. Många viktiga förmågor 

går helt enkelt inte att mäta i tester (Ahlberg, 2001). Prov visar inte vad eleven tänker, utan 
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vad de skriver och det är svårt att se elevernas s k tysta kunskap. Det syns inte heller när 

viktiga begrepp erövras (Sjöberg, 2006). Däremot syns förvärvad ytkunskap på skrivna tester, 

det är kunskap som inte behöver passa in någonstans i elevens minne eller i tidigare kunskap 

och kunskap som heller inte kunnat omformas för att passa in i den gamla kunskapen. 

Ytkunskapen hålls i en ”isolerad box” tills den kan omvandlas för att passa i den befintliga 

kunskapen. Kunskap som är isolerad på det här sättet, är svår att använda och minnas (NCM, 

2014). Lärare strävar efter att lära ut djupare kunskap, vilket är bra. Eleverna strävar dock 

efter att lära ytkunskap, eftersom den sortens kunskap är vanligast i lärarens egna prov och 

bokens tester (Boesen, 2006). 

I Sjöbergs intervjuer (2006) nämns några orsaker till varför elever i matematiksvårigheter 

känner stress av matematiken; Att det bara finns exakt ett rätt svar, oro om man förstått 

provuppgiften och att man ofta inte kan ge verbala svar. Någon elev beskrev provsituationen i 

det vanliga klassrummet som förödande för förmågorna och mycket stressande jämfört med 

egna kapaciteten i enskilt rum.  

Motivationen är en viktig komponent för att nå framgång inom ett ämne. En elevs inre 

motivation är på ett komplext sätt starkt sammankopplad med självkänslan. Och självkänslan i 

sig relateras till individens framgångar och misslyckanden i området, men även andra 

tillhörande påverkansfaktorer som t ex kontexten (Giota, 2006). Det bästa eleverna kan få i 

undervisningen är matematiska koncept, konstruerade så att de passar de erfarenheter eleven 

har i det verkliga livet. Eleverna ska inte behöva tänka bort förvärvad och värdefull kunskap 

för att kunna lösa en konstgjord uppgift (Boaler, 2011). 

Boaler (2011) redovisar om ett mycket omfattande projekt som genomfördes i England där en 

skola använde sig av projektbaserat lärande i undervisningen byggt på problemlösning. 

Resultatet visade att eleverna fick en bättre inställning till matematiken och upplevde mening, 

lust och motivation inför den kreativa matematiken. Eleverna blev klart bättre på att lösa 

problem än eleverna i den jämförande traditionella skolan och de visade även högre resultat 

på nationella provet. Dessutom landade nästan alla i mycket mer kvalificerade yrken än 

eleverna i den jämförande traditionella skolan. Eleverna på båda skolorna hade vid starten 

likartade förutsättningar och hemförhållanden. 

Kontextuella faktorer  

Genom interaktionsforskning kan visas att elever med många goda sociala relationer oftare 

når framgång i skolan och tvärtom för de som är i en negativ social miljö (Giota, 2006). 
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Undersökningar visar att gruppens sammansättning, sociala klimat och lärarens 

förhållningssätt, är av stort vikt för lärandeklimatet (Anderson, et al., 2012; Brandell(red) & 

Pettersson(red), 2011; Eun, 2010, Samuelsson & Lawrot, 2009). I Sjöbergs intervjuer och 

observationer (2006) framkommer att både flickor och pojkar menar att pojkarna i genomsnitt 

tar mer plats på matematiklektionen och kan trycka ner andra. Flickorna uppges ofta vara 

bättre på matten, men blygare och tystare. Alla elever tar helst hjälp av en tjejkompis. 

Nivågruppering i matematiken anser många skolor vara en bra idé, men detta visar sig inte 

vara gynnsamt för elevernas resultat (Boaler, 2011; Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Gruppstorleken inverkar, vilket Sjöberg redovisar (2006) utifrån en longitudinell och 

omfattande undersökning i Tenesse. Elever som gått i mindre klasser (13-17 elever) hade de 

bästa läranderesultaten i alla studieområden och visade mer engagemang i skolarbetet, de var 

mer uppmärksamma på lektionen och utförde mindre störande aktiviteter i klassrummet. De 

goda matematikresultaten höll dessutom i sig längre i omfattning än resultaten i de andra 

ämnena. Den största positiva effekten visade sig för elever i lägre socioekonomiskt och 

utbildningsmässigt rustade hem (Sjöberg, 2006). 

Sveriges grundkola har en tendens till att ha alltför stor tilltro till nya teorier för lärande 

utifrån den senaste forskningen. Det här skapar många nya metoder i undervisningen och 

lärandet, även om det inte finns beprövad erfarenhet av metoden tas den snabbt in i 

verksamheten och ersätter ofta fungerande, gamla beprövade metoder (Persson, 2007). Alla 

elever förlorar lärandemöjligheter när läraren styrs in i en alltför enkelriktad undervisning 

(Kullberg, 2010). John Hatties omfattande analyser och sammanställningar av andra 

metaanalyser (2010) har haft stor effekt i skolvärlden, där den formativa bedömningen nu tar 

stor plats och ses vara den enklaste lösningen på allt och ska kunna höja elevernas 

kunskapsnivåer i alla ämnen. Det stora sammanställda arbetet är dock gjort på ett mycket 

teoretiskt plan, där det inte tagits hänsyn till t ex skolmiljö, gruppsammansättning, personliga 

förutsättningar, sociala faktorer och hemförhållanden. Studien är istället gjord i en teoretisk 

kontext, den visar att läraren är den största faktorn för elevens misslyckanden och lyckanden i 

skolan, men några få andra enskilda påverkansfaktorer framkommer, där den formativa 

bedömningen tas upp som den största. Hatties rapport har påverkat skolan och har bidragit till 

det rådande skolklimatet (Terhart, 2011). Nu ska alla elevers nivåer höjas genom skolans 

nuvarande trend; Att mäta, ställa krav, registrera, effektivisera och bedöma (Lindström, 

Lindberg & Pettersson(red.), 2011). Många tester genomförs nu och elevens oförmågor lyfts 
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och synliggörs ofta både skriftligt och verbalt, trots att pedagogiska undersökningar visar att 

när elev informeras om att vara lågpresterande, presterar eleven sämre (Boaler, 2011). 

Skolan har infört mer matematik på schemat, intentionen är att höja matematiknivån i landet, 

vilket ofta medverkar till längre mattelektioner istället för fler. Långa lektioner är inte att 

föredra enligt observationer på högstadiet, individuellt räknande syntes vara effektivt i ca 20-

25 min på (Sjöberg, 2006). 

Det krävs ett 1-9 perspektiv i matematikundervisningen, bristande helhetssyn och störande 

stadieövergångar där elevens förmågor och kunskap kommer i skymundan, gör det svårare för 

eleverna. Spännvidden är ofta för stor mellan bl a elevernas förkunskaper och årskursens 

kunskapskrav (Löwing & Kilborn, 2006). Det är känt att innehållsinriktad undervisning, som 

oftare är i fokus i de senare skolåren, skiljer sig stort från det elevinriktade lärandet som oftast 

framträder i tidigare skolår. Detta kan ställa till problem för eleven vid stadie/skol/lärarbyten. 

Stadieövergångar har dock kunnat ge en ny chans och en positiv vändning i 

matematiklärandet, enligt intervjuer av Sjöberg (2006). Lärares kunskap i matematik måste ha 

balans med lärarens pedagogiska kunskap, båda är lika viktiga. Om någon av dessa är för 

stark, blir möjligheterna för lärande inte de optimala (Kuzniak & Rauscher, 2011).  

I genomgången av forskning på det här aktuella ämnet framkommer även att många hinder 

som inte hör direkt till matematiken inverkar och kan skapa matematiksvårigheter för eleven. 

Det framkommer i bakgrunden att språkets inverkan är stor på flera sätt, den spatiala 

förmågan visar sig kunna inverka, kommunikationen har stor betydelse, ett varierat lärande 

från det konkreta till det abstrakta är av stor vikt för matematiklärandet. Uppmärksamhet på 

och inverkan av elevens emotionella reaktioner lyfts och tidiga insatser av stöd vid behov 

efterfrågas.  

Teoretisk ram 

Att titta på lärandet utifrån Vyotskijs pedagogiska tankar (1978), är vanligt och fruktbart. Han 

tydliggör vikten av att lära essensen i kunskapen genom att förmedla den på olika sätt och på 

olika nivåer för att nå maximalt lärande som passar alla olika individer. Vygotskij förordar 

också vikten av det positiva interagerandet mellan individer för att ge bästa lärandemöjlighet. 

Vikten av den sociokulturella processen lyfts, där samspel, trygghet och trivsel är basen. 

Språkets och miljöns positiva effekt är viktig för att nå bästa möjliga utveckling och lärande 

hos individen. Ännu en viktig aspekt är att värna känslan av nytta och sammanhang. Kunskap 

som förmedlas bör inte plockas ur sitt sammanhang, eftersom den endast kan ge mening om 
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den ingår som en del av en helhet. Det kan tilläggas att god undervisning även kan ge ny 

mening, då de kognitiva tankebanorna påverkas (Bråten, 1998).  

Genom att se tillvaron utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv, ursprungligen av 

Bronfenbrenner (1979), belyses elevens utvecklingspotential, eleven ses i sin helhet och i sitt 

sammanhang. Detta anknyter till det systemteoretiska perspektivet där alla miljöer barnet 

ingår i eller påverkas av, bildar ett system. I systemet påverkar alla delar varandra, utan att 

kunna säga vad som orsakas av vad. De närmiljöer som individen själv befinner sig i kallas 

mikrosystem, där skolan, familj, kamratgrupp, grannskap ingår. Dessa mikrosystem kan också 

påverka varandra och därigenom indirekt eleven, t ex när hem och skola har kontakt och 

utbyter information och samarbetar, den nivån av påverkan kallas mesonivån. Utöver detta 

påverkas även eleven av exosystemet när t ex en förälders mikrosystem ändras vid en konflikt 

i arbetet eller uppsägning av tjänst, även om eleven inte själv befinner sig i det systemet. Det 

allra yttersta systemet som påverkar eleven är makronivån, där samhällets ideologier, 

värderingar, traditioner, politiska och ekonomiska ramar påverkar alla övriga system för 

eleven. Alla dessa påverkansfaktorer är viktiga att beakta, eftersom de tydligt påverkar eleven 

och elevens möjlighet till utveckling och lärande (B-E Andersson, 2001). För att få en ökad 

förståelse av resultatet anknyts till dessa teoretiska utgångspunkter. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hinder i 

matematiklärandet för elever i matematiksvårigheter. För att fånga syftet styrs studien av 

följande frågeställningar.  

1. Vilka svårigheter och framgångar har eleverna upplevt i matematiken och 

matematikundervisningen under sin skoltid?   

2. Hur har eleven upplevt sina svårigheter och vad har svårigheterna inneburit för elevens 

skolgång? 

3. Vad uppfattar eleven som hinder för att klara målen i matematiken för åk 7-9?  

4. Vilka kritiska moment i elevens lärandesituation kan bidra till några förklaringar till att 

eleven hamnat i matematiksvårigheter? 
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Metod 

Metodval 

I studien används en kvalitativ forskningsansats, eftersom det komplexa sammanhang som 

eleven befinner sig i, ska beaktas (Creswell, 2012). Intervjuer valdes som metod vilket anses 

vara givande för datainsamlingen i kvalitativa undersökningar (Kvale & Brinkman, 2009; 

Creswell 2012). Vid intervjuer är det viktigt att lyssna mer än att fråga (Creswell, 2012), 

därför valdes en öppen intervjuform med få tillrättalagda frågor och många bilder. I intervjun 

var strävan att försöka gå in i deras upplevda värld, och försöka förstå den, se ur deras 

synvinkel, få fram förståelse utifrån deras erfarenhet (Kvale &Brinkman, 2009). 

Urval 

Intervjuerna innefattade elever i åk 7-9 som inte fått godkänt på nationella provet i åk 6 eller 

som befarades varit nära till det. Lärarna valde elever utifrån detta och utifrån vilka elever 

som skulle kunna förmedla och kommunicera om sina upplevelser i matematiken. De som 

bäst kan se hela elevens situation, svårigheter och möjligheter är lärarna, därför fick det 

slutliga ansvaret att bestämma vilka som skulle passa. Eleverna tillfrågades och föräldrarna 

gav sitt godkännande. Elva intervjuer genomfördes, på tre olika högstadieskolor, fem av 

eleverna var flickor, sex var pojkar. Två åk 9 elever hade all matte i en liten grupp, och 

uttryckte stor tacksamhet över det, eleverna i den lilla gruppen var få, eftersom några elever ur 

gruppen sällan var fysiskt närvarande i skolan, de övriga fick därför mycket gott stöd. 

Genomförande och dataanalys 

Mycket kraft tid och väntan gick åt för att knyta de kontakter som behövdes. Att få kontakt 

med elever i rätt ålder, utan att ha någon relation till dem, bör gå bäst via en högstadielärare. 

Tiden som lades ner på att nå kontakt med lärare och elever, tog längre tid än befarat. Första 

draget var att lära känna någon mattelärare på högstadiet, och det lyckades genom privata 

kontakter. Genom den nya bekantskapen kunde några eleverintervjuer genomföras, och även 

ytterligare kontakter knytas med fler skolor och lärare. Via mail söktes några viktiga 

kontakter för att få till besök på annan skola, men det tog ett tag innan kontakt erhölls och fler 

mattelärare kunde engageras. När tillräckligt många lärare visat intresse frågades rektor om 

tillstånd till att få göra studien på skolan. Mattelärarna tillfrågades några i taget angående 

vilka elever som passade för intervju. När det var utrett, kunde några brev om förfrågan till 

föräldrar delas ut både via mail och brev (se bilaga 1). När de första svaren inkommit kunde 

de första elevernas schema och lokaler avgöra vad som var en lämplig intervjutid. Oftast 
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intervjuades två elever efter varandra vid varje tillfälle. Kontakten med varje elev har tagits 

genom respektive lärare. Ambitionen var att någon slags träff med eleverna skulle anordnas 

innan intervjun, men det gick tyvärr inte att fullfölja helt. Vid ett tillfälle skulle en inledande 

träff med två elever göras, men eftersom de såg det som självklart att intervjun skulle göras 

direkt, blev det så. För åtminstone hälften av eleverna lyckades möten arrangeras innan 

intervjuerna. Allt spelades in och transkriberades, för att analyseras. Intervjuerna byggde på 

ett fåtal frågor (se bilaga 2), som kompletterades med samtal kring åskådliggjorda bilder för 

inlärningssätt, arbetssätt, räknesätt, matematiska områden (se bilagor 3-6). Den första och 

viktigaste bilden i intervjun var det tomma diagrammet, där åskådliggjordes elevens 

matematikupplevelse genom sin skoltid (se exempel i bilaga 7). 

 Elevernas självständiga berättande uppmuntrades i så stor utsträckning som möjligt, och 

följdfrågor ställdes för att komma vidare och klargöra relevanta delar, även för att verifiera 

den tolkade berättelsen (Kvale & Brinkman, 2009). Inga lösningar eller matematiska 

redovisningar efterfrågades, utan endast elevens tankar och upplevelser.  

Varje intervju analyserades utifrån varje frågeställning och de faktorer som påverkat eleven 

mest, både negativt och positivt lyftes fram. Data samlades till varje frågeställning utifrån 

varje intervju. Olikheter, likheter och mönster söktes och utifrån den analysen, framträder ett 

antal katogorier på varje frågeställning såsom lärarens undervisning, skolkontexten, 

matematiska områden, elevens inlärningsstil, samt inre påverkansfaktorer. Jämförelser görs 

mellan dataanalyser och tolkningar som bär fram till resultatet, vilket sedan relateras till de 

teoretiska utgångspunkterna och forskningsfältet.  

Tillförlitlighet 

Validiteten i studien är relativt god, men data som kommer fram, kan tolkas utifrån skilda 

perspektiv. I frågeställningen ”vad eleven uppfattar som hinder för att klara årskursens mål”, 

kan validiteten vara något lägre eftersom svaren mest består av tolkade fakta utifrån tidigare 

hinder. Reliabiliteten i studien är god, men eftersom egna kroppsuttryck och tonfall alltid kan 

påverka elevens svar, bör viss försiktighet finnas med i hanteringen av de data som erhållits. 

Sanningen är relativ- det gömmer sig alltid ett perspektiv bakom varje beskrivning av 

verkligheten (Larsson, 2005). Intressant, att nämna är att frågor som en gång fått ett svar i 

intervjun, kunde nyanseras med tiden till något mer differentierat, efter att några frågetecken 

utretts. Detta anger att bara en fråga och ett svar, inte alltid ger hela sanningen. Att lyssna och 

se andra tecken, kan ge viktiga ledtrådar till mer ingående frågeställningar. 
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Etiska ställningstaganden 

Intervjun var upplagd så att den skulle undvika framkallande av starka känslor eller något som 

skulle ifrågasätta elevens självbild, eftersom detta är oetiskt i forskningssyfte. Fokus var 

istället att se eleven som en medforskare under samtalsintervjun (Kvale & Brinkman, 2009). 

För att undvika starka känslor, bestämdes tidigt att inga matematiska uppgifter skulle lösas 

under intervjun, utan fokus skulle vara på elevens upplevelser, uppfattningar och känslor. När 

forskning bedrivs skyddas individer från skada och kränkning genom individskyddskravet, 

men genom forskningskravet får inte mindre skada stänga för samhällsnyttig forskning. 

Forskaren måste hålla balansen mellan dessa (Vetenskapsrådets rapport1:2011). Alla 

forskningsetiska principer har följts (www.codex.vr.se). Eleverna fick höra att deras namn och 

tillhörighet aldrig skulle omnämnas i någon text och att det inspelade materialet skulle raderas 

efter att det transkriberats och avidentifierats. De fick även information om att de kunde 

avbryta intervjun närsomhelst. 

Resultat 

Resultaten redovisas för respektive frågeställning utifrån framträdande teman. Återkommande 

teman i resultatet är undervisningen, kommunikationens betydelse, den sociala miljön, 

matematiska områden, elevens lärandeförmågor/lärandestil och inre påverkansfaktorer.  

Svårigheter och framgångar som eleverna upplevt i matematiken under sin 

skoltid   

Kommunikationens och undervisningens betydelse 

 Alla elever uppger att det blir svårigheter när de inte förstår förklaringar, genomgångar och 

matematiska moment. Många uppger att de inte förstår och kan ta till sig genomgångar som 

läraren har. Matematiska ord krånglar till det och medför att man inte förstår, uppger några 

elever. Elev Z: ”För när man undrar, vad pratar han om? Då kan man ju inte lyssna.” Även 

brist på mening med det de ska lära sig gör matematiken svårare, berättar någon elev. 

Alla elever hade upplevt svårigheter i matematiken för att förklaringar och undervisning varit 

på alltför hög eller låg nivå i förhållande till elevens förkunskaper. Undervisningen kan även 

ha varit av för låg kvalitet eller utförts på ett sätt som eleven inte kunnat kan ta till sig. Elev 

Y: ”Hon var jättebra så här som lärare, men hon förklarade inte det hon borde förklara”. 

Framgångar som eleverna upplevt är beroende på om lärarna kan ge förklaringar på rätt nivå 

och på ett sätt som eleven kan ta in kunskap på, men även att läraren har möjlighet/kan 

http://www.codex.vr.se/
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förklara tills eleven verkligen når förståelse. Några elever nämner även att framgång har nåtts 

när läraren förstår och inser elevens behov och lärandesätt. Fler än hälften upplever 

framgångar vid verbal problemlösning tillsammans med kamrat. Alla elever känner framgång 

vid enskild hjälp, då lärare förklarar precis det eleven undrar om och tills de har förstått. 

 Ja, man ser här vad man blir påverkad.. mmmm….. Och vad är det mer som skiljer sig, har du 

 genomgångar här (pekar på åk5 i diagrammet)? 

 Elev X: Ja, genomgångar och sen var det så här, förstod jag inte så tog hon ut mig till ett rum, så 

 förklarade hon ännu mer, eller så fick jag gå till en annan lärare. 

 Mmm 

 X …som jag satt själv med. Där jobbade bara jag och han. 

 Vad bra…..Hade du någon tillgång till det här (3:an och 4:an, tidigare)? 

 X Nej, ingen. 

Kontexten och den sociala miljön  

Att koncentrera sig på matten är svårt när kompisar stör/pratar och finns att prata med om 

annat, uppger flera elever. Det är även svårt att fokusera på lärandet när personliga hot 

förekommer i klassrummet, uppger några elever. Osämja eller dålig relation med läraren har 

även skapat ytterligare svårigheter för några. En elev beklagar sig för att ha blivit av med sin 

lilla grupp, men kommer till slut fram till att det nog ändå är bättre som det är nu med hjälp i 

klassen av speciallärare, eftersom den lilla gruppen ändå var för stor med 5-6 elever i 

matematiksvårigheter. En elev berättar att läraren inte är till hjälp stående vid bänken i 

klassrummet, eftersom eleven känner sig stressad över att läraren är på väg till nästa, läraren 

måste ha tid och sitta ner bredvid för att det ska gå. Vid samtal om lärande/arbetssätt säger 

Elev Y: 

 Y: Fast jag gillar inte den där (pekar på bilden med läraren som står vid elevens bänk). Den står 

 där.. 

 Aaaa.. 

 Y: Den är på väg nånstans… 

 Jaaa, det känner du av? 

 Y: Den är på väg till nästa liksom 

 Aaa. 

 Y: Då hinner man ändå inte fråga. 

 Y: För det är lättare om det skulle vara sådär (Pekar på bilden när 2 kompisar sitter bredvid 

 varandra och pratar) och att en av dem är läraren. 
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Matematiska områden 

Många hade svårt för och förstod inte division och ännu tydligare framkom svårigheter vid 

introduktionen av division och multiplikation. Nästan hälften av eleverna kunde inte eller 

hade mycket svårt att lära in multiplikationstabellen, vilket brukar komplicera det löpande 

matematikarbetet. Däremot gillade nästan alla geometri och hälften upplevde framgång i 

området, en uppgav sig inte alls förstå geometri. Nästan hälften upplever att decimaltal är 

svåra att förstå och krånglar till det. Några upplever framgång i bråk och ett par uppger sig 

inte förstå bråk. Några uppger att algoritmerna krånglar till matematiken och ett par att 

algoritmerna är det lättaste i matematiken. Några har haft mycket svårt att lära sig den analoga 

klockan, några andra har alltid haft lätt för klockan. En elev berättade om framgång, när 

eleven av egen upptäckt såg att det gick att lära bråk genom musik och noter och att det var 

lätt att förstå då.  

Inre påverkansfaktorer 

De svårigheter som nämnts av nästan alla intervjuade elever är bristen på förståelse, som 

orsakats av olika anledningar och som även resulterat i negativ självkänsla och uppgivenhet. 

De framgångar som nämnts tydligast är känslan av att klara av, förstå och ”vara med i 

matchen”. Ett citat påvisar även en positiv inre påverkansfaktor: 

Vad tycker du bäst om i matematiken då? 

Elev W: Det är nog att när man förstår något i matematiken, då är det skönt och man känner; jag 

hänger med, jag förstår och jag kan. (visar med kroppen hur hon känner) 

Känner du i hela kroppen då? 

W: Ja, jag blir jätteglad, jag har ju så svårt innan jag förstår. Det är en jättehärlig känsla att jag 

kan.. förstår!, det kommer nog..(visar med ett leende:  händerna från magen och sprider sig 

uppåt) 

Och det är själva förståelsen som du reagerar på? 

 W: Exakt. 

 Elevens egen lärandestil 

Svårigheter i matematiken som ändå inte hör till den matematiska förmågan, som 

utantillkunskap i form av multiplikationstabellen, nämner ungefär hälften av eleverna. Nästan 

hälften av eleverna anser även att de har svårt för de skriftliga räknemetoderna/algortimerna, 

där både svårigheter med multiplikationstabellerna och svårigheter med den spatiala 

proceduren i kolumner och korsvisa siffror i minne och svar, medför svårigheter i 

aritmetiken/matematikarbetet. Några tar också upp svårigheten med att kunna tolka siffror och 

text på egen hand (där inte bilder och konkretion ingår). En elev anser att förståelsen av 
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instruktioner och uppgifternas kärna är bland det svåraste i matematiken. Det egna 

engagemanget spelar också roll och nämns av några. När frågan ställs om vad som gjort att 

det gått bättre i viss årskurs, svarar en elev:” Bättre lärare, mycket bättre och så har jag tagit 

det seriösare”. 

Emotionella reaktioner på svårigheter och vad detta inneburit för elevens 

skolgång 

Ilska och frustration  

Några av eleverna beskriver med aversion de dåliga förklaringar, genomgångar, böcker och 

dålig undervisning som de mött tidigare under sin skoltid. Dessa elever uppger också att 

bristen på matematisk förståelse och förklaringar kunnat orsaka dålig relation med läraren, 

osämja som ytterligare minskat förutsättningarna till lärande. De flesta av dessa elever 

beskriver vad de skulle behöva. Elev Z: 

 Z: Ja alltså boken skiter jag i, jag bara så här att: Förklara! istället för att hitta på massa tal och så 

 på såna här genomgångar, så kolla i boken och förklara vad man menar, får man nån gång 

 förklarat,  (hör inte några ord )så även om de tror det, så har de fel. Så förklara, visa ta ett papper 

 och sånt. 

 Mmm 

 Z: Inte med nån sån här data och sånt, utan rita hellre på papper och sånt. 

 MMmm, så man förstår vad det är ni ska göra 

 Z: Jaa. 

 Och då menar du inte bara förklaringen i sig utan (avbryter) 

 Z: Nej utan såhära arean på tv:n och de vita å lalla lalla, då gör du så här. Utan förklara! Jag s

 kulle vilja att några personer skulle sitta och göra det (syftar på att någon ska sitta bredvid och 

 förklara vad frågorna menar tror jag ) 

 Jaa 

 Z: Och inte prata såhär mattespråk, bara för att lärarna kan ju så himla mycket 

 Mmm 

 Z: Så glömmer de att de har barn här som liksom inte förstår det. 

 Mmm 

 Z: Då sitter man så blir det så svårt. 

Accepterande av tillkortakommanden, uppgivenhet 

Några av eleverna upplever sina svårigheter genom att acceptera och hänvisa inåt till egna 

tillkortakommanden, i vissa fall med uppgiven ton. De har knutit sig, uttrycker ett lågt 

självförtroende i sammanhanget och sämre förmåga att förstå.  
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 Vad tror du det är som gjort att matten ibland känts jobbig? 

 Elev Å:  Eehm, jag vet inte, det kan vara att, alltså jag vet inte, men jag har alltid haft lite svårare 

 i matte.  

 Mmm 

 Å: Det har inte gått in riktigt. 

 Neej. Och du kan inte sätta fingret på riktigt vad det är? 

 Å: Neej. 

Blandade reaktioner 

Ett par elever uppger att de hatar matematik. De har en uppgiven avstängd eller låst 

inställning till matematiklärandet och låg motivation. Någon uppvisar inte några reaktioner 

och har egen förklaring som bär svårigheterna. Ett par elever beskriver blandade reaktioner på 

sina svårigheter. Elev X är arg på och beskriver dålig undervisning, men svarar också: 

 Den första frågan är, vad du tycker sämst om i matematiken/vad som är svårast/tråkigast? 

 X: Allt. 

 Allt… 

 X: ja, alltså allt är svårt jag har svårt att förstå. Allt är svårt speciellt gånger, alltså jag kan inte 

 jag har dyslexi, så det som är jobbigt är gånger tabellen. 

Reaktionernas negativa verkan 

Svårigheterna har gett upphov till olika reaktioner, som redovisas här ovan. Eleverna 

uttrycker att svårigheterna har medfört sämre motivation och lust till lärande. I intervjuerna 

framträder ett sviktande självförtroende eller blockeringar, som båda ger sämre förutsättningar 

för eleven att ta till sig matematiken. Olika sätt att undvika matematiken har utvecklats av 

flera elever, nära hälften av alla elever uppger att de gjort det till en vana att ”stänga av” och 

inte höra genomgångarna eftersom de ändå inte förstår. Mönstret som kan ses i studien är att 

elevernas ursprungliga matematiksvårigheter fortsätter skapa nya kunskapsluckor tillsammans 

med negativa inre påverkansfaktorer, vilket medfört ännu mer svårigheter. Svårigheterna 

upplevs vara svåra att ta sig ur, hjälp behövs för att kunna bryta förloppet. En uppgiven elevs 

svar på en fråga, visar att eleven är mycket medveten om sin situation: 

 Kan du säga vad det är som du tycker sämst om i matten? 

 Elev Y: Det är svårt. 

 Det är svårt? Överhuvudtaget? 

 Elev Y: Ja, åsså blir det tråkigt när man inte kan det och då vill man inte …. 

 Så du har valt att hålla det ifrån dig? (har tidigare uttryckt att eleven inte vill) 
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 Elev Y: Nickar 

I slutet på intervjun när eleven återigen skulle svara på vad eleven tycker sämst om i 

matematiken, svarar eleven likartat:  

 Elev Y: Jag vet inte, det är nog att det inte är så kul, och då gör det att det är svårt och så blir det 

 inget kul…och då vill man inte göra det ….och då kan man inte.. och så går det bara runt igen. 

Hinder för att klara målen i matematiken för årskurserna  

Kommunikationens betydelse 

 Alla elever tar självmant upp vikten av förståelse och att läraren ska ” förklara på ett bra sätt” 

och ” att förklara så att man förstår”, trots att orden inte finns i någon fråga. Några elever 

anger tidsaspekten som ett hinder för lärandet, om inte tid finns för att en lärare ska sitta ned 

och förklara det man inte förstår, så går det inte. Många elever menar att det är matematiska 

förklaringar och genomgångar man inte förstår, som utgör hinder för det egna lärandet. Rätt 

sorts förklaring är viktigt, några elever nämner vikten av att förklara med bilder, rita i boken, 

skriva och rita på tavlan så man kan titta igen. Det största hinder som finns är att inte nå 

förståelsen, enligt de intervjuade. Om möjlighet till förklaringar finns och erhålls på rätt sätt, 

menar många att möjligheterna för att kunna klara årskursens mål finns.  

 Elev Z:…nån måste förklara, om nån förklarar, om XX sitter och förklarar så här, och tar 

 läsförståelsetal och förklarar vad de menar, då skulle jag så här, då skulle jag kunna det jättebra. 

 Jaa 

 Z: Men när jag läser i boken, då blir det såhär: Nej. Och det är inte med läsförståelsedelen, det är 

 det här… vilket sätt de förklarar på. 

 Så det är inte orden utan hur de skriver (avbryts) : 

 Z: Då blir man så här osäker, även om man så här kan det. Så blir det Nej, man ger upp. 

Stöd i rätt tid och på eget sätt 

När eleven inte förstår och inte får den förklaring som krävs uppstår relativt snart någon slags 

frustration. Flera elever poängterar att det är av stor vikt att direkt få tillgång till extra hjälp 

och stöd för att få lära på det sätt som de behöver samt att de har tillräckligt lång tid med 

läraren för att kunna nå förståelse. I en intervju berättar en elev om det sätt som känns bäst att 

få hjälp på; Delta i klassen på genomgångar och sedan få dessa förklarade på rätt sätt i enskilt 

rum tillsammans med en kamrat. Elev Y kallar speciallärana för dem och säger: ”Jag väntar 

tills jag får gå iväg till dem så får jag en riktig genomgång istället”. 
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Kritiska moment i elevens lärandesituation  

Undervisningen och Kommunikationen lärare-elev 

Matematiska förklaringar av lärare till enskild elev, som inte medför förståelse kan ses som 

kritiska moment. Förklaringarna och kommunikationen med eleven måste ges tillräcklig tid 

och måste matcha den specifika elevens lärandestil och förkunskaper, vilket ofta är svårt för 

klass och ämneslärare att ha möjlighet till. Att inte få möjlighet till stöd för förståelse uppger 

de flesta eleverna vara kärnan i matematiksvårigheterna. Några utpekar dåliga förklaringar 

som anledning till att de hamnat i matematiksvårigheter. Lika många anger att svårigheterna 

beror på deras egna tillkortakommanden. Resten nämner flera förklaringar eller inga. 

Någon elev berättar tydligt om hur ett lärarbyte påverkat lärandemöjligheten negativt, den nya 

läraren visste inte vad eleven kunde och behövde och intresserade sig heller inte för att 

försöka förstå behoven. Detta medförde att elevens motivation raserades helt och resultatet 

dalade, en negativ relation med läraren uppstod och situationen låstes. Nästan alla elever tog 

upp att genomgångar på fel nivå, ”fel” arbetssätt och en icke tillmötesgående lärare gjorde 

matematiklärandet svårt. Arbetssätten spelar roll, en elev berättar tydligt om egna 

matematiksvårigheter som alltid funnits, men nämner vid annat tillfälle att matematiken alltid 

varit lätt med problemlösning tillsammans med kamrat ” för då får man ju prata”.  

Matematikarbetet 

Ett kritiskt moment är när en elev inte förstår helheten av ett matematiskt område, eller 

glömmer grundläggande kunskap som t ex räknesätten, det bör identifieras och åtgärdas 

snarast. Även upptäckt av att elev får anstränga sig maximalt i det mekaniska räknandet t ex 

algoritmräkning, bör ses som ett kritiskt moment. All kraft går då åt till det som egentligen 

har minst betydelse för den matematiska förmågan. Samtal om subtraktion: 

 Elev Å: Men det var svårt att komma ihåg att det var 10 man lånade och så… 

 Var det själva uppställningen som var jobbig i minus? 

 Å: Ja, det kanske det var. För det var svårt att komma ihåg skulle jag låna den där och var det en 

 etta eller en tia jag skulle skriva…. 

 Ja just det…. 

 Å: Jag vet att jag blandade ihop om ettan skulle stå här eller där.  

Andra vanliga kritiska moment, som redan nämnts är introduktionen av multiplikation och 

division, men även introduktionen till subtraktionen som nämnts av några elever. 

Decimaltalen kan ses som ett kritiskt moment, eftersom hälften av eleverna menar att de 
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skapar svårigheter. Några menade att de inte förstod decimaltal, några andra elever påpekade 

hur svårt algebra ser ut och känns och att det inte finns någon insikt i vad det ska användas 

till. Om det inte går att förstå vad matematiken kan användas till kan det ses som ett kritiskt 

moment, eftersom den nya kunskapen då inte har något att förankras i. Andra kritiska 

moment, ses vara låga provresultat och tester, många uppger hur nedslagna och uppgivna de 

blir i matematiken, när de trott att det gått bra inte gjort det. Låga poäng kan erhållas trots att 

man tänkt rätt, men inte kunnat visa det med text och siffror. 

Den sociala miljön  

Social otrygghet i klassen eller hemmet innebär ett kritiskt moment för elevens lärande. En 

negativ social miljö i klassen av allvarligare karaktär beskrivs av drygt en tredjedel av 

eleverna, samband finns med de begynnande svårigheterna i matematik. En elev i utsatt 

socialt läge i klassen uttryckte ” Det går inte koncentrera sig då, när man mår så där.” Två 

elever beskrev även de framgångar som erhölls i matematiken sedan de kommit i en tryggare 

miljö.  

Ett par elever uppger att de vissa perioder kände sig dåliga av att bli avskilda till 

specialläraren, den ena nämnde även att där fanns en speciallärare som var arg under en 

period. Den andra eleven(Q), som citeras här, kände sig avskild när alla andra kunde och bara 

han fick gå ifrån helt själv: 

 Q: Jaa, för i ettan då satt jag med allas mattebok och räknade på rätt flitigt under  lektionen. Sen 

 tror jag det var antingen 2:an eller 3:an som det blev värre för mig. Jag fick en annan bok än 

 de andra och allting blev mycket svårare, fast det nästan var samma tal som i ettan, så jag vet 

 inte om det blev svårare, eller om nånting hände i hjärnan på mig. 

 Nej. Nej, det tror jag inte (gemensamt glada ljud). Men hur kändes det när du fick annan bok 

 då? 

 Q: Jo, men först kände jag ju ingenting. Öhh... Det kändes bara enklare, men senare blev det nog

 lite av en börda, jag måste gå iväg från alla mina vänner och inte vara kvar på någon 

 genomgång. Jag var tvungen att sitta i ett litet instängt rum och jobba….  med en annan bok.. 

Eleven ovan fick sedan på mellanstadiet gå ifrån klassen tillsammans med fler som behövde 

hjälp av specialläraren, och det kändes bara bra ansåg eleven.  

Stadieövergångar, skol- och lärarbyten: 

Ett kritiskt moment som kommer fram i intervjuerna är när en ny lärare tar över, eftersom 

läraren då inte vet något om elevens förkunskaper och förmågor i matematiken, det gäller att 

läraren har rätt förhållningssätt och är tillmötesgående och intresserad. Några elever berättar 

dock om uppsving när de bytt och fått en lärare med de egenskaperna. En elev berättade om 
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en bestående negativ känsla av att inte kunna och att ”vara efter”, som skapades efter ett 

skolbyte för 6 år sedan. Kunskapsnivån i matematik på den nya skolan var långt över hennes 

gamla skolas. Eleven berättar att skolbytet medförde att eleven missade introduktionen av 

multiplikation och kastades in i en klass som erövrat multiplikationen och kommit långt. En 

annan elev började f-klass med matteaktiva elever och en matematiskt driven lärare, men 

eftersom eleven kom från en förskola där matematik hade en underordnad roll, ger elevens 

första möte med skolan en känsla av att vara annorlunda och utanför jämfört med de andras 

kunskaper och förståelse. Ett par elever beskriver i intervjuerna hur de efter en 

stadieövergång/skolbyte upplevde att de inte förstod någonting av lärarens genomgångar 

innehållande många svåra matematiska ord, trots att de förstått alla genomgångar i det tidigare 

stadiet. Eleverna uttryckte en frustration över detta, båda struntade i allt skolarbete under den 

perioden.  

Resultatsammanfattning 

I intervjuerna framkommer att varje elev har sin helt egna profil angående när och vad som 

gjort matematiken svår. Några huvudgrupper som inverkar på elevens matematiklärande 

framträder; Lärarens undervisning, förhållningssätt, arbetssätt, kommunikation med eleven, 

skolkontexten, matematiska områden, stadieövergångar/skol/lärarbyten samt elevens 

lärandeförmågor/lärandestil. Viktigt område som inverkar på matematiklärandet är de 

emotionella faktorerna som sänker lärandekapaciteten, håller svårigheterna vid liv och 

förlänger och förvärrar svårigheterna. De skilda faktorerna för inverkan ser ut att samspela 

och förstärka varandra på ett negativt sätt vid matematiksvårigheter.  

I intervjuerna framkommer att brister i matematiska kunskaper, skapar nya 

matematiksvårigheter på flera sätt. Det matematiska området som framkallar de allra mest 

uttalade svårigheterna är enligt den här studien räknesättet division, som några uppger att de 

inte alls förstår, tätt följt av multiplikation, även subtraktion nämns.  

Några elever nämnde egna tillkortakommanden t ex brist på koncentrationsförmåga, svårt att 

avläsa symboler, svårt att lära multiplikationstabeller eller algoritmer utantill. Några elever 

beskriver en tid av rädsla och illamående p g a rädsla i klassrummet/den sociala miljön, och 

matematiksvårigheterna uppges ha startat då, eftersom de inte kunnat koncentrera sig. 

Eleverna påpekar vikten av kommunikation som ger förståelse i matematiken. Det som är 

gemensamt för och nämns av alla elever i matematiksvårigheter utom en, är poängterandet av 

att de måste få förklarat tills de förstår, en förklaring på rätt sätt och rätt nivå för att kunna gå 
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vidare med eget arbete eller för att kunna lyssna på en genomgång. Två citat är tydliga 

angående detta. Elev Z säger: ”För när man undrar: vad pratar han om? Då kan man ju inte 

lyssna.” Elev Y säger: ”Hon var jättebra så här som lärare, men hon förklarade inte det hon 

borde förklara”. En stor del av eleverna menar att de under perioder i skolgången stängt av 

och inte lyssnat på genomgångar efter att de vant sig med att inte förstå. Vissa har suttit 

avstängda i längre tider. Nästan alla uppgav också att någon lärare kunde ha del i orsakerna 

till svårigheterna t ex genom att läraren hade för lite/fel genomgångar, fel arbetssätt för 

eleven, men även osämja med läraren kunde förvärra situationen. Lika många elever nämner 

även att framgångar uppges bero på läraren och dess matematiska och pedagogiska kunskap. 

Eleverna har alla påverkats negativt av de begynnande svårigheter de hamnat i, de kämpar för 

att förstå det som gäller nu utifrån det de inte förstått tidigare, vilket i många fall utvecklats 

till en negativ spiral via emotionella blockeringar. De inre påverkansfaktorerna är starka och 

ses påverka lärandet negativt. Några uppger att de tappat självförtroendet vid bristen på 

förståelse i matematiken, det framkommer i intervjuerna att eleven i och med detta utvecklat 

emotionella blockeringar. Misslyckanden uppges medföra sänkt självförtroende och 

motivation/mening, men det framkommer att händelseförloppet även går i motsatt riktning. 

Egentligen är alla områden som eleven inte förstår och upplever som svårt och hopplöst i 

matematiken ett kritiskt moment i matematiklärandet, eftersom det kan framkalla låsningar 

och blockeringar i det matematiska lärandet som i sin tur håller svårigheterna vid liv. 

En slutlig analys av resultaten är att det så tydligt visar hur stor del av matematiksvårigheterna 

som beror på andra faktorer än den matematiska förmågan. Det som bidragit till svårigheterna 

för eleverna i studien uppges vara; Förmedlingen av kunskapen, arbetssättet, kontexten och 

det sociala klimatet, språk och kommunikationshinder, bristen på tillräckligt stöd för lärandet, 

rätt stöd för elevens olika sätt att lära/förstå/uttrycka sig samt de emotionella blockeringarna 

som ytterligare sänker lärandeförmågan och förlänger, ökar och kan befästa svårigheterna. 

Diskussion  

Den här kvalitativa studien har ett syfte att bidra med en fördjupad förståelse av och kunskap 

om hinder i matematiklärandet för elever i matematiksvårigheter. Elva högstadieelever i 

matematiksvårigheter har intervjuats i en öppen intervjuform för att få fram deras unika 

upplevelser av matematikundervisningen/lärandet under sina skolår. Huvudresultaten i studien 

kan sammanfattas som att eleven kopplar både svårigheter och möjligheter i matematiken till 
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förståelse för ett område. Matematiksvårigheterna har bidragit till starka aversioner som ilska, 

nedstämdhet, lågt självförtroende och uppgivenhet, som i sin tur medfört låg 

motivation/lust/vilja, uppgivenhet, vilket tillsammans resulterat i lägre lärandeförmåga och 

sämre resultat. De hinder som eleven ser för att inte klara målen är att inte få tillgång till 

förklaringar på rätt sätt/nivå för att nå förståelse. De kritiska moment i matematiklärandet kan 

sammanfattas till att vara alla de tillfällen då eleven inte uppnår full förståelse eller förmåga 

för ett område i matematiken. 

Metoddiskussion 

Val av den kvalitativa ansatsen i den här studien, med så kallad ostrukturerad och öppen 

intervjuform, gjordes för att att framkalla spontana beskrivningar av elevens viktigaste 

upplevelser i sammanhanget (Kvale & Brinkman, 2009). Att ta tillvara den kraft som finns 

genom språket och interagerandet mellan två individer är också i linje med Vygotskijs tankar 

(Bråten, 1998). Om eleven istället skulle lösa matematiska uppgifter, skulle det eventuellt ge 

tydligare bild av de exakta svårigheterna i matematska innehållet, men eftersom ett större 

intresse var att försöka förstå helheten och elevens upplevelser av matematiklärandet var idén 

med att lösa uppgifter inte aktuell. Dessutom borde eleverna inte utsättas för något som skulle 

kunna uppfattas som obehagligt. De blev selektivt utvalda, men fick rollen som medhjälpare i 

forskningsstudien. 

Att verkligen lyssna på elevens berättelser och uppmuntra till mer ingående beskrivningar 

samt ställa många öppna följdfrågor, medför att eleverna ges olika frågor. Det viktiga för 

eleven belyses då maximalt, men det är osäkert att jämföra dessa uttalanden med annan 

information från annan elev på detaljnivå. Eleverna kan t ex ha samma åsikt utan att det 

framkommer, eftersom de inte fått samma följdfrågor. Valet med stor öppenhet i 

samtalet/intervjun, grundar sig i viljan att eleven ska få reflektera och föra fram mesta möjliga 

viktiga erfarenheter och upplevelser. Önskan fanns också att undvika ledande frågor för att 

inte påverka svaren. I analysen av intervjuerna har hänsyn tagits till personens kroppsuttryck, 

verbala reaktioner och positiva eller negativa förstärkningar av personens svar, vilket är 

viktigt för att förtydliga det verbala (Kvale & Brinkman, 2009). I studien är elva elever 

intervjuade, vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser om läget. Däremot ger 

studien god information om hur det kan vara. Att vara medveten om att data från några 

personer inte kan ge generella resultat, är viktigt (Göransson & Nilholm, 2009).  
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Resultatdiskussion  

Eleverna menar att både deras svårigheter och framgångar i matematiken kan relateras till 

graden av förståelse. I vissa intervjuer går det även att utläsa att eleven innehar låg 

taluppfattning och i forskarvärlden påvisas ett samband mellan låg taluppfattning och 

svårigheter i matematik (Berch, 2005; Wagner & Davis, 2010). Det påpekas av Rouselle & 

Noël (2008), att koordination av basfärdigheter och att behärska relationerna mellan de 

grundläggande kunskaperna krävs för att kunna ta till sig matematiken. Det kan tolkas som att 

möjligheter för matematiklärande, är god taluppfattning. 

Matematiksvårigheterna har upplevts på olika sätt, men alla reaktioner har inneburit ökade 

svårigheter i matematiklärandet. En elev beskriver matematiksvårigheterna likt ett negativt 

hjul där svårigheterna ger dåligt självförtroende och känslor av olust/ovilja, som gör allt ännu 

svårare. Även i litteraturen omnämns hur matematiksvårigheter föder oro, som ger 

emotionella blockeringar, som gör lärandet och matematiken ännu svårare att ta till sig, vilket 

föder ännu mer oro, osv (Wadlington & Wadlington 2008). Elever från studien beskriver 

sjunkande självförtroende då de haft matematikundervisning de inte förstår, vilket även 

påvisats tidigare (Ahlberg, 2001). I annan forskning visas att negativa upplevelser i 

matematiken bidrar till dåligt självförtroende som påverkar elevens förmåga att kunna utnyttja 

sin kapacitet, vilket därmed ger ytterligare svårigheter (Giota, 2006; Samuelsson & Lawrot, 

2009).  

Det framkommer i studien att det som utgör hinder för att nå årskursen mål, är bristen på 

tillgång av förklaringar - förklaringar på rätt nivå och rätt sätt som leder till förståelse. Det 

visar sig i en annan studie att lärarens förklaringar i matematik inte läggs på rätt nivå för 

eleven, vilket kan bero på att läraren inte har full kännedom om elevens förkunskaper 

(Löwing & Kilborn, 2006). Att elever inte alltid möts på rätt kunskapsnivå speciellt vid 

stadieövergångar och skol/lärarbyten framkom i studien. I litteraturen skrivs också om att 

förbättrad kommunikation ökar möjligheterna till förståelse och lärande (Neil & Claire, 2006). 

De kritiska momenten i matematik är många och av skilda slag, men kan sammanfattas som 

alla tillfällen då elever trots försök inte når förståelse i ett område. 

Utifrån den här studiens resultat går matematiksvårigheter även att beskrivas som en skapelse 

av individuella matematiska kunskapsluckor. Kunskapsluckorna har uppkommit av skilda 

orsaker, men de kan lätt orsaka emotionella låsningar/blockeringar, som ytterligare försvårar 

elevens matematiklärande (Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). 
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Ordet matematiksvårigheter kan vara lika obefogat som att omnämna människor som kuggats 

vid testet för körkort med beteckningen: Trafiksvårigheter. 

Den utvecklingsekologiska teorin utifrån Anderssons ( 2001) tolkning, kan anknytas till 

studiens resultat. Några elever berättar att personliga hot i klassen har inverkat negativt på 

matematiklärandet, vilket stämmer med att mikronivån uppges ge direkta följder på eleven 

och dess utvecklingsmöjligheter. Förändringar som gäller faktorer eller förhållanden på 

makronivån påverkar. Ett exempel är när skolans traditionella ideologier för lärande skulle 

förändras för en tid sedan och lärandet skulle individualiseras, värdet av de allmänna 

genomgångarna i matematik sågs då som lågt. Några elever berättar om tider då inga 

genomgångar gavs och möjligheterna till lärande minskade, tydligast resultat av detta ses hos 

en elev som uppger att genomgångar/lyssnandet var den enda fungerande lärandevägen. Även 

förhållanden som rör exonivån visar sig ha inverkat på elever i studien. Det handlar om att 

lärarnas fortbildning under en tid haft fokus på att utöka användandet av matematiska termer 

och det matematiska språket. Detta har några elever upplevt, de berättar om nya lärare som 

haft genomgångar med mycket matematiskt språk, vilket medfört att eleverna inte förstått 

någonting och helt tappat fotfästet. Studien visar även att lärandeförmågan påverkas av 

relationer, både med lärare och mellan elever i klassrummet. Faktorer och förhållanden på alla 

nivåsystem kan medverka till förändrad kontext, som i sin tur inverkar på elevens 

lärandemöjligheter (B-E Andersson, 2001).  

Vygotskij förordar språket och interaktionen som en nyckel till lärandet (Bråten, 1998), detta 

nämner nästan alla elever när de poängterar att det endast är förklaring och förståelse som kan 

hjälpa dem. Några elever nämner att matematiken är lätt om man får samtala sig till en 

lösning. Detta tar även forskningslitteratur tar upp, där det påtalas att de kreativa 

resonemangen borde användas mer i matematiklärandet, eftersom de kan ge ytterligare chans 

till förståelse och förklaring (Liljekvist, 2014). Som studien visat är det många faktorer som 

påverkar elevens förutsättningar i matematiken och om fler positiva faktorer kan främjas i 

skolan, är mycket vunnet. Vygotskijs teorier om att lärandet kan ses som en sociokulturell 

process (Bråten, 1998), vilket framkommer i resultatet eftersom eleverna på flera sätt kopplar 

förmågan till lärande mot trivsel och positiva samspel med lärare. Enligt Vygotskij ska 

kunskap ge mening och läras i sitt sammanhang (Bråten, 1998). I analysen av intervjuerna 

framkommer att många elever saknat motivation och mening för matematiklärandet eller för 

vissa moment. Eleven beskriver då avsaknad av lust/vilja till att söka förståelse, vilket 

omöjliggör känslan av sammanhang. De teoretiska utgångspunkterna i stuiden; Vygotskijs 
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teorier om lärandet och den utvecklingsekologiska teorin har båda bidragit med en förståelse 

för resultatet utifrån ett vidare perspektiv. 

Avslutande reflektioner 

 Elevperspektivet är naturligt i den här studien eftersom elever i matematiksvårigheter borde 

vara de som bäst kan ge en fördjupad förståelse för, men även bidra till en kunskap om 

bristande matematiska kunskaper. De vet vad de upplever som svårt och med lite hjälp kan de 

också säga vad och när svårigheterna startade och därför också ge en ledtråd till vad som kan 

vara förklaringen till de upplevda svårigheterna. De kan utifrån sin upplevelse även tänka ut 

vilket individuellt stöd som skulle kunna hjälpa. Att väldigt lite befintlig forskningslitteratur 

utgår från elevernas synvinkel gör bakgrundsarbetet till den här studien lite svårare, men har 

bidragit till hög motivation. Det som framkommit i den här empiriska studien är att bristande 

matematiska kunskaper ger frustrationer och emotionella blockeringar, som tillsammans ger 

grogrund till ännu större svårigheter i matematiken, som i sin tur ger nya låsningar 

(Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). Delvis skulle även 

matematiksvårigheterna kunna förklaras av brister i lärandeklimatet, bristande förståelse av 

matematiska områdens komplexitet t ex division, brist på snabba adekvata stödåtgärder vid 

svårigheter samt de blockeringar som uppstår när eleven inte får hjälp att förstå. Att lyfta som 

sista punkt är dels vad eleverna efterlyser framförallt; Förklaringar så att man förstår, dels det 

en speciallärare vill poängtera; Att elev i matematiksvårigheter snarast bör få det stöd som 

behövs för att förstå innan emotionella blockeringar medför att svårigheterna förlängs, 

fördjupas och förvärras. 

Förslag på vidare forskning: Att ge elever i högstadiet som hamnat i matematiksvårigheter 

intensivundervisning för att öva taluppfattningen mer medvetet och se till att de som även 

uppger sig sakna någon grundkunskap får ny möjlighet att ta till sig den. De matematiska 

resultaten skulle jämföras både före och efter intensivundervisningen, för att se hur det 

påverkar den allmänna matematiska förmågan. Låg taluppfattning hos eleven gör 

matematiken svårare (Berch, 2005; Wagner & Davis 2010). 
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Hej!    Februari 2014 

Jag är utbildad lärare sedan 1996, och går nu en vidarutbildning till speciallärare 

i matematik på Mälardalens högskola i Västerås. Under våren gör jag en studie 

där jag intresserar mig bl a för vad flera elever i åk 7-9 har haft för tankar och 

känslor gällande matematiken genom skoltiden, med fokus på vad som varit lätt 

och vad som varit svårt. 

Jag undrar nu om jag skulle kunna få göra en intervju med ditt barn på skolan? 

Jag har haft kontakt med mattelärarna på X-skolan, för att höra vilka elever som 

de tror vill dela med sig av sina erfarenheter från matematikundervisningen 

genom sin skoltid. För att få göra intervjun, måste jag ha ett godkännande från er 

föräldrar, och naturligtvis även ditt barns godkännande. Intervjun spelas in, men 

det är endast jag som kommer att arbeta med den inspelade intervjun, och 

därefter raderas den. Resultatet av intervjun kommer att finnas med i min 

slutliga uppsats, men där framkommer endast att det är en lärare som intervjuar 

en åk 7/8/9- elev någonstans i Sverige. 

Jag har provat den här intervjuformen tidigare, och de elever som medverkat 

verkar ha uppskattat detta. Det är ett av mina mål att eleverna efteråt ska känna 

sig stärkta av intervjun. De hjälper faktiskt mig att få reda på viktiga men 

osynliga delar i inlärningen. Eleven har all rätt att avbryta intervjun närsomhelst.   

Är det ok att jag intervjuar ditt barn? Ja   Nej  

 

 

Underskrift av vårdnadshavare 

Vänliga hälsningar från  

Pia Rosander Eklund (tel. 070- 585 70 94) 
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Intervjuguide till elever åk 7-9 (Av Pia Rosander Eklund VT-14) 

Intervjun är öppen och har samma form som ett samtal. Samtalet är uppdelat på 3 olika 

områden, och många bilder och matematiska symboler finns att utgå ifrån. Ett område utgår 

från ett tomt diagram, som fylls i tillsammans, där elevens matte upplevelse genom skoltiden 

gestaltas. Intervjun avslutas med frågan om de har något mer att tillägga. 

Grundfrågorna 

Start 

- Vad tycker du sämst om i matematiken/vad är svårast jobbigast i matematiken? 

- Vad tycker du bäst om i matematiken/vad tycker du är roligast? 

- Vad tror du det är som gjort att matematiken ibland känts jobbig? 

Tidslinjen:  

- Hur har du upplevt matematiken i varje årskurs? 

- Vid vilka tillfällen känner du att det varit lite lättare/roligare med matematiken? 

-  Vid vilka tillfällen har det varit allra svårast och jobbigast? 

- Hur har det känts vid de jobbiga tillfällena, och hur har det påverkat dig? 

Arbetsformer 

- Hur tycker du att du lär dig bäst? 

- Hur skulle en mattelektion vara upplagd för att du skulle lära dig mesta möjliga? 

Räknesätten 

- Är det några räknesätt som du tycker väldigt illa om och några som du gillar bättre? 

- Brukar du använda huvudräkning eller lösning med papper och penna för respektive 

räknesätt? 

Moment i matematiken:  

- Är det något område i matematiken som du känner är roligare/lättare och något som är 

svårare och du tycker sämre om? 

Avslut (frågan ställs 2 ggr, i början och i slutet) 

- Vad tror du det är som gjort att matematiken ibland känts jobbig? 
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