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Titel: Matematiksvårigheter - En studie utifrån några pedagogers perspektiv på hinder och     

 anpassningar i matematik för elever i svårigheter. 

 

 

År: 2015     Antal sidor: 43 

Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper i vad som kan vara hinder i 

lärandesituationer i matematik hos de elever som bedöms ha svårigheter i ämnet, samt hur 

några pedagoger anser att de kan anpassa sin undervisning för att möta dessa hinder utifrån ett 

inkluderande perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ ansats där 11semistrukturerade 

intervjuer genomförts med matematiklärare, speciallärare och en specialpedagog. Resultatet 

visar pedagogernas uppfattning av matematiksvårigheter samt vilka former av anpassningar 

som de gör. Pedagogerna har en samsyn kring att elevernas svårigheter beror på en rad olika 

faktorer som visar på framgångsrika respektive mindre framgångsrika arbetssätt som påverkar 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Pedagogerna uttrycker att gruppens storlek 

har betydelse där en mindre grupp ger dem mer möjlighet att se alla elever och elevernas 

behov. Gruppens storlek relateras också till känslan av att inte hinna med på grund av 

tidspress, dels hinna med alla individer samt hinna med alla moment som finns med i det 

centrala innehållet i matematik. De pedagogerna som har ett samarbete med andra pedagoger 

värdesätter detta, medan de pedagoger som inte har något samarbete, skulle önska mer av det.  

Slutsatser som kan dras är att matematiksvårigheter inte enbart uppfattas bero på en faktor 

utan man måste ta hänsyn till olika perspektiv för att möta elever i matematiksvårigheter, 

vilket även forskningslitteraturen tar upp.  Dessa faktorer ligger sedan till grund för de 

anpassningar som görs i undervisningssituationen.  

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: gruppstorlek, hinder, matematiksvårigheter, speciallärare, tid  
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INLEDNING 
Elevers matematikkunskaper mäts regelbundet i PISA-undersökningen och i den senaste 

undersökningen, från 2012, har resultaten återigen sjunkit. Sjunkande resultat har genomsyrat 

de senaste PISA-undersökningarna och man kan se en tydlig nedåtgående trend gällande 

matematikkunskaper hos svenska elever (Skolverket, 2014c). Detta trots att ett av skolans 

viktigaste mål är att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning oavsett deras bakgrund 

och vilka ekonomiska möjligheter som finns (SFS 2010:800). Utifrån de sjunkande resultaten 

finner vi det intressant att göra en studie där fokus ligger på elever som bedöms ha svårigheter 

i matematik samt hur skolan gör för att tillgodose behoven hos dessa elever.  

Under vår utbildningstid till specialpedagog respektive speciallärare med inriktning mot 

matematik har begreppet inkludering genomsyrat mycket av den litteratur vi läst som belyser 

barn i behov av stöd i den ordinarie skolan. Inkludering är ett omdiskuterat begrepp i dagens 

skola. Inkludering innebär att man anser att alla elever har rätt att ingå och delta i vanlig 

undervisningsgrupp och att undervisning ska utföras med anpassningar som ger alla elever 

förutsättningar att lyckas. Det är skolans skyldighet att göra (Eriksson Gustavsson, 

Göransson, & Nilholm, 2011). Så har det inte alltid varit. På 1960-talet användes ett annat 

begrepp, integrering (Isaksson, 2007). Detta innebar att elever med särskilda behov av olika 

slag skulle ges möjlighet att gå i ordinarie skola, då de tidigare hade ingått i olika typer av 

institutioner så som anstalter för psykopater eller i specialskolor för barn med olika typer av 

handikapp (Hellblom-Thibblin, 2004). På 2000-talet började man mer fokusera på ett 

inkluderande synsätt bland alla elever vilket inte integrering för barn med särskilda behov i 

ordinarie skola tidigare hade gjort.  

Skollagen (SFS 2010:800) menar att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 

olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen” (4 §). Utifrån detta och inriktningar i våra utbildningar är 

vårt intresseområde att synliggöra hur skolas pedagoger möter elever oavsett förutsättningar 

och bakgrund inom matematikundervisningen. Vårt intresseområde kommer också att 

fokusera på hinder för elevers matematiklärande. Förutom det är vi också intresserade av att 

undersöka vilka anpassningar som görs för elever i behov av stödinsatser i matematik och hur 

dessa elever inkluderas i den ordinarie undervisningen.  
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Inom det specialpedagogiska forskningsfältet finns det olika sätt att se på inkludering när det 

gäller elever med särskilda behov och fokus har varierat inom forskningen över tid.  Man kan 

se utifrån ett kategoriskt perspektiv då man fokuserar på individsvårigheter - Elever med 

svårigheter. Man kan också se det utifrån ett relationellt perspektiv - Elever i svårigheter, där- 

omgivningsfaktorer har en stor betydelse (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007). Oavsett synsätt 

är dock de flesta forskare, enligt Björck-Åkesson och Nilholm, eniga om att utveckling och 

lärande sker genom samspel mellan människa och miljö. Elever som är i behov av stöd kan ha 

olika stora behov beroende på hur miljön och undervisningssituationen anpassas. Detta sker i 

ett samspel mellan de individer det berör, t.ex. lärare och elev. Huruvida elever är i behov av 

stöd kan variera och påverkas av miljö och relationer.  

När det gäller anpassningar av undervisningen i skolan skriver Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2013) att en vanlig och ganska ”enkel” anpassning i skolan, för elever med 

särskilda behov, är att låta elever sitta i ett avskilt rum och arbeta med uppgifter istället för att 

göra anpassningar av undervisningen inne i klassrummet. Vidare visar rapporten att en 

lösning på det problemet skulle kunna vara att skapa mindre grupper och sammanhang i 

klassrummet och på det viset inkludera fler elever i ordinarie undervisning. Anderson, Lubig 

och Smith (2012) anser att läraren har en stor betydelse för att skapa en god lärmiljö i skolan 

samt bidra till att alla elever utvecklas maximalt utifrån deras förutsättningar. Detta styrker 

Wadlington och Wadlington (2008) som också vidhåller att en god lärmiljö är av betydelse 

för undervisningen. De menar dessutom att i dagens samhälle blir det mer och mer viktigt att 

lärarna har kunskap om hur man inkluderar alla elever i sin undervisning, oavsett om de har 

svårigheter i ämnet eller inte. För att kunna skapa en god lärmiljö krävs att läraren ges 

möjlighet att få till undervisning där elever får uttrycka sina tankar, lära sig att argumentera 

och diskutera. Ett sådant förhållningssätt kräver träning (Hodgen & Wiliam, 2011). 

I uppsatsen kommer vi att fokusera på hur några pedagoger inom skolan möter elever i 

matematiksvårigheter. Vi anser att det finns en problematik kring hur elever i behov av 

särskilt stöd lär sig och hur lärare ser på och hanterar dessa elever. Därför har vi valt att 

fördjupa oss i vilka faktorer som kan vara hinder i matematik för de elever som bedömts ha 

svårigheter i ämnet. Vi vill också ta reda på vilka strategier, i form av anpassningar, 

pedagogerna använder i skolan för att möta den sortens problematik, som begränsar elevernas 

möjlighet till lärande.  
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Förförståelse 
Vi som skriver detta arbete är Magdalena Norlén och Karin Isaksson. Vi har arbetat som 

grundskollärare på samma skola i 15 år och håller nu på att vidareutbilda oss till 

specialpedagog respektive speciallärare med inriktning mot matematik. Vi arbetar på en f-6 

skola i ett område med låg socioekonomisk status där majoriteten av eleverna är 

andraspråkselever med varierad skolbakgrund. Utifrån PISA-resultaten i matematik, som 

redovisades 2013, visar att Sveriges resultat ligger under genomsnittet jämfört med de länder 

som har deltagit i undersökningen. Eftersom resultatet har dalat markant från föregående 

mätning finner vi det intressant att se vad skolans pedagoger gör för att motverka en fortsatt 

nedgång i resultaten. Vi har valt att fokusera på vad pedagogerna i skolan upplever är 

svårigheter i matematik samt hur de anpassar undervisningen för de elever som de bedömer 

har svårigheter i ämnet för att elevernas måluppfyllelse på sikt ska komma att höjas. Med vårt 

arbete vill vi undersöka hur elever ges möjlighet att nå kunskapskraven utifrån de 

förutsättningar individen har.  

Disposition 
I bakgrunden presenteras vad styrdokumenten säger följt av en forskningsgenomgång och 

teoretisk referensram där elever i behov av stöd utifrån fyra förklaringsområden för 

matematiksvårigheter: det strukturella, det psykologiska, det sociologiska samt det 

medicinska/neurologiska området skildras. Därefter följer en beskrivning av 

inkluderingsbegreppet. Bakgrunden avslutas med studiens syfte och frågeställningar. I 

metodavsnittet beskrivs bl.a. hur urvalet av intervjupersoner skett samt hur vi genomfört vår 

studie. Avsnittet avslutas med dataanalys och etiska överväganden. Uppsatsens resultatdel 

redovisar resultaten från intervjuerna utifrån våra forskningsfrågor. Uppsatsen avslutas med 

ett diskussionsavsnitt där både metodval samt resultat från intervjuerna diskuteras och där vi 

belyser de fyra förklaringsområdena för matematiksvårigheter samt inkludering. Detta åtföljs 

av en avslutande reflektion och förslag på vidare forskning.  

BAKGRUND 
I bakgrunden redogör vi för hur skolan ska förhålla sig till rådande styrdokument. Därefter 

följer en genomgång med fokus på elever i behov av stöd i matematik med kopplingar till 

matematiksvårigheter och inkludering vilket ses som studiens teoretiska referensram. 

Bakgrunden avslutas med syfte och frågeställningar.  
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Styrdokument 

Barnkonventionen eller Förenta nationens konvention om barnets rättigheter (Unicef, 2009) är 

ett bindande internationellt avtal som bl.a. Sverige har signerat och innehåller bestämmelser 

om mänskliga rättigheter för barn, under 18 år. Den innehåller 54 artiklar som alla är viktiga 

men när det gäller barn finns det fyra principer som skall beaktas. Första principen innebär att 

alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, vilket innebär att ingen får 

diskrimineras. Andra principen gäller beslut som innefattar barn och då skall alltid barnets 

bästa komma i första hand. Tredje principen innebär att varje barn har rätt till utbildning och 

att grundskolan ska vara obligatoriska och avgiftsfri. Slutligen har alla barn rätt att uttrycka 

sin mening och få den bemött med respekt.  

Skollagen (SFS 2010:800) belyser rättigheter och skyldigheter gällande barn, elever och deras 

vårdnadshavare. En av skolans uppgifter är att se till att all utbildning och verksamhet som rör 

barn, ska ha som utgångspunkt att vara till för barnets bästa. Utbildningen skall vara likvärdig 

oavsett skolform och oavsett var i landet den utförs. Målet är att barn och elever skall inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen skall även genomsyras av respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle 

vilar på. Skollagen förespråkar att alla elever ska ledas och stimuleras för att nå så långt som 

möjligt i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. Skolan skall samarbeta med hemmen 

för att främja barns och elevers utveckling till ansvarskännande medborgare. Utbildningen 

skall därför utformas så att den stämmer överens med de mänskliga rättigheterna där alla 

människor är lika värda. Det är tydligt att alla som arbetar inom skolväsendet skall främja de 

mänskliga rättigheterna och motverka eventuellt kränkande behandling av någon individ.  

För varje skolform skall det finnas en läroplan som vilar på dessa bestämmelser. I den 

nuvarande läroplanen Lgr11 står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” (s. 8). Lgr 11 förtydligar att en likvärdig utbildning inte innebär att 

undervisningen ska vara lika utformad för alla elever överallt eller att skolans resurser måste 

fördelas lika. Det är elevernas olika förutsättningar och behov som skall styra hur 

undervisningen utformas. Vidare menar läroplanen att det finns olika vägar att nå målen och 

att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen i 

skolan. Läroplanen är tydlig med att skolan skall präglas av omsorg om individen. Inga elever 
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skall utsättas för diskriminering av något slag på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller funktionsnedsättning. Skolans uppgift är att se till att alla elever bemöts med 

respekt. Skolan skall sträva efter att vara en social gemenskap som bidrar till trygghet och 

vidare lust och viljan att lära. Läroplanen innehåller kursplaner för varje ämne. I kursplanen 

för ämnet matematik, står det att ”kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att 

fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att 

delta i samhällets beslutsprocesser” samt ”Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 

och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang ” (s. 62). Ett av skolans 

övergripande mål och riktlinjer är att all personal i skolans ska uppmärksamma och stödja 

elever som är i behov av stöd och skapa en god miljö som gynnar utveckling och lärande. 

Detta stöds av Skolverkets allmänna råd (2014a) som betonar att lärare och övrig personal ska 

uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar och se till att dessa skyndsamt görs i 

verksamheten. 

Forskningsgenomgång och teoretisk referensram 
I uppsatsens forskningsgenomgång och teoretiska referensram behandlar vi elever i behov av 

stöd, hur det har sett ut och hur det ser ut idag. Avsnittet redovisar matematiksvårigheter 

utifrån fyra förklaringsområden och avslutas med inkluderingsbegreppet.  

Elever i behov av särskilt stöd 

Synen på elever i behov av särskilt stöd har varierat över tid. Enligt Hellblom-Thibblin (2004) 

har det under 1900-talet talats om bl.a. barn med anpassningssvårigheter eller problembarn. 

Man har under tiden haft olika lösningar på att hantera dessa barn och ett behov av att 

kategorisera individer och problem har varit stort. Detta har varierat genom 1900-talet och 

pendlat mellan det medicinska och det pedagogiska perspektivet. Under 2000-talet började 

man mer och mer diagnostisera individens svårigheter och bokstavsdiagnoser växte fram. 

Risken med det är att man endast ser diagnosen och inte individen. Man generaliserar alla 

barn som har samma diagnos. ”När barn med samma diagnoser behandlas lika inom skolan, 

har man lämnat individualiseringsperspektivet i lika hög grad som när elever utan diagnoser 

behandlas på samma sätt” (Hellblom-Thibblin, 2004, s. 122). Med den nuvarande läroplanen, 

Lgr11, ligger fokus på samspelet mellan individ och miljö och inkludering av alla barn i 

skolan har blivit mer tydligt. Detta stöds tydligt av skollagen (SFS 2010:800). I skolverkets 
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allmänna råd (2014d) tydliggörs det att de elever som är i behov av särskilt stöd är de elever 

som kommer att behöva stöd under en längre tid. Stödinsatsen bygger på omfattning eller 

varaktighet eller både och. Särskilt stöd kan t.ex. handla om särskild undervisningsgrupp, 

elevassistent eller många omfattande insatser under skoldagen. Elever som är i behov av 

särskilt stöd kan innefatta elever med funktionsnedsättningar, psykosocial problematik, elever 

i psykisk ohälsa, sociala samspelssvårigheter eller koncentrationssvårigheter. I Skolverkets 

nyutkomna stödmaterial (2014a) framgår det tydligt att skolan är skyldig att på olika sätt 

anpassa undervisningen för alla elever och dessutom vilka anpassningar skolan bör göra.  

Enligt vissa forskare kan man dela in och förklara matematiksvårigheter utifrån fyra områden 

(Ahlberg, 2001; Engström, 2003; Herland, 2004; Lunde 2011). Matematiksvårigheter kan ha 

olika orsaker och förklaringarna kan vara många. Det första området, det strukturella, 

innefattar pedagogiska eller didaktiska förklaringar. Fokus ligger på pedagogen och hur 

undervisningen bedrivs. Det andra området är det psykologiska, så som ångest, 

koncentration, stress och självbild. I de psykologiska förklaringarna är det eleven som är i 

fokus.  Det tredje området är det sociologiska, där förklaringar som miljöfaktorer, etnisk 

bakgrund och föräldrars utbildningsnivå har betydelse. Slutligen det fjärde området, den 

medicinska/neurologiska förklaringen. Det kan handla om t.ex. dyskalkyli och ADHD 

(Ahlberg, 2001; Engström, 2003; Lunde, 2011, Koljonen, personlig kommunikation, 7 mars 

2014). Dessa förklaringsområden kommer mer ingående att beskrivas nedan. Fortsättningsvis 

redovisas forskningsfältet utifrån dessa fyra områden. 

Förklaringsområden  
Engström (2003) påpekar vikten av att förstå att matematiksvårigheter kan förklaras på flera 

sätt. Det går inte att försöka reducera orsaken till den ena eller den andra förklaringen. Man 

skall därför arbeta enligt hypotesen att det finns många förklaringar till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter i skolan. Nedan nämns ett antal orsaker som kan ha betydelse för 

individens möjlighet till lärande. Dessa orsaker presenteras under fyra förklaringsområden till 

matematiksvårigheter. 

Matematiksvårigheter - Strukturella området 

Inom det strukturella området ligger fokus på pedagogerna och innefattar det pedagogiska och 

det didaktiska. Pedagogerna i skolan har en viktig roll när det gäller att främja 

matematiksvårigheter. Enligt Samuelsson (2013) är matematik en av det moderna samhällets 

viktigaste discipliner. Skolmatematiken har sin tyngdpunkt i att mötet mellan elev och 

matematik är avgörande och hur det utfaller beror på hur läraren arrangerar mötet. Utifrån 
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dessa möten är lärarnas uppgift att vara uppmärksam på barnens känslor, attityder och 

motivation till ämnet matematik. Samuelsson menar vidare att lärarens uppgift är att stimulera 

elever till att vilja undersöka, upptäcka, diskutera och samarbeta inom matematiken. 

Samuelsson (2013) hävdar att matematikundervisningen påverkas av den kvalité läraren håller 

när det gäller sin undervisning i klassrummet. Effektiv matematikundervisning skapas i de 

klassrum där ämnet är i fokus och eleverna finns med i interaktion med läraren i samtal och 

diskussion. I samtal och diskussion är det viktigt att man som lärare använde ett adekvat 

matematiskt språk (Morin & Franks, 2009; Neil & Claire, 2006; Rudd, Lambert, Satterwhite 

& Zaier, 2008). Boaler (2011) menar att matematik som förmedlas i det tysta klassrummet 

upplevs som otillgänglig, tråkig och obegriplig för vissa barn.  

Samuelsson (2013) anser också att klassrumsmiljön gynnas om det inte förekommer så hög 

grad av störande beteenden under lektionerna, om förväntningarna från läraren är hög samt att 

läraren återkopplar och ger feedback till eleverna kontinuerligt. Förutom lärarens roll som 

ledare i det matematiska klassrummet anser Samuelsson att miljön är av stor betydelse och 

kan påverka inlärningen. Det gäller att läraren har förmågan att skapa en lärandemiljö så att 

elevernas inlärning främjas (Boesen, 2006). Samuelsson (2013) påpekar att den svenska 

matematikundervisningen ofta får kritik för att den är tråkig och man ser ingen nytta med den 

i vardagen.  Enligt honom kan ett sätt vara att försöka motivera eleverna genom att koppla det 

matematiska innehållet till händelser i det vardagliga livet. På så vis kan spärrar som vissa 

elever har för matematiken släppa. Dessa spärrar kan göra att elevers tänkande blockeras. 

Vidare menar Samuelsson att det finns ett samband mellan lärares attityder till ämnet, deras 

undervisning och deras kunskaper i matematik. Har man som lärare goda erfarenheter av 

ämnet är det större chans att man lyckas entusiasmera eleverna och motivera dessa jämfört 

med lärare som har negativa erfarenheter.  

Lärandemiljön påverkas enligt Engvall (2013) av vilka olika metoder som används i 

undervisningen. Engvall skriver i sin avhandling hur viktigt det är med en lärare som 

använder sig av många metoder i undervisningen. Ju fler metoder läraren använder desto 

bättre förutsättningar får eleverna att lära sig matematik eftersom alla elever är olika och lär 

på olika sätt. Engvall menar att det vanligaste arbetssättet i klassrummet är fokusering på 

metod och räkning. Hon poängterar också att det krävs mycket av en lärare att lyckas med en 

undervisning som är varierad och innehåller annat än enbart räkning i boken. Detta styrks av 

Lithner (2013) som också ser en fara i att mycket tid läggs ner under matematiklektionerna till 

att låta eleverna skriva av läraren under genomgång i helklass. Risken blir att mycket tid går 
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till att eleverna skriver av och lär sig utantill för att sedan öva procedurräkning. Det finns även 

en risk att detta memorerande arbetssätt resulterar i att det inövade kommer att glömmas bort 

inom snar framtid eftersom det inte bygger på någon djupare förståelse. Detta kan vara en 

bidragande orsak till matematiksvårigheter anser Lithner. Vidare menar han att 

undervisningen istället borde varieras och eleverna behöver utsättas för olika typer av 

uppgifter för att deras matematiska kunnande skall utvecklas.  

Boaler (2011) har gjort en studie i USA där hon studerade amerikanska elevers lärande när det 

gäller matematik. Syftet med studien var att förbättra elevernas upplevelse av matematiken, 

att eliminera rädsla och istället få eleverna att känna glädje och intresse för ämnet. Boaler 

fann i sin studie att matematikundervisningen i USA präglas av läroboken och ett perspektiv 

där matematik är ett ämne där fokus ligger på att lära in regler och metoder. Boaler förklarar 

att detta leder till passivitet eftersom lärarna inleder lektionen med genomgång och eleverna 

arbetar sedan med momenten under tystnad för att öva på metoderna. Detta arbetssätt leder till 

att eleverna inte behöver tänka utan att de kan klara sig bra genom att iaktta läraren noga och 

kopiera det som görs. Vidare leder det till, enligt Boaler, att eleverna hindras i förmågan att 

diskutera olika lösningsmetoder. Om matematikundervisningen istället organiserade så att de 

ger eleverna möjlighet att öva på olika lösningsmetoder genom att lära sig arbeta på ett sätt 

som utvecklar förmågan att resonera och tolka matematiska uppgifter för att sedan förstå vilka 

metoder eller strategier som är mest lämpliga att använda för tillfället, så skulle det gynna 

eleverna. Vidare påstår Boaler (2011) att om undervisningen skulle ge eleverna möjlighet att 

lära sig arbeta på det här sättet så skulle fler uppleva matematiken som rolig. Dessutom skulle 

fler vilja studera matematik på högre nivå och fler skulle även vara bättre förberedda på den 

matematik de behöver i verkliga livet. Ett problem i skolan blir att om eleverna försöker lära 

sig räkneövningar utantill, har de sedan svårt att tillämpa dessa metoder i nya situationer. 

Detta resulterar ofta i misslyckanden vilket kan leda till ångest i ämnet. Det är ett hinder som 

återkommer i litteraturen, nämligen matematikångest som behandlas mer ingående under 

nästa rubrik. 

Matematiksvårigheter - Psykologiska området 
Matematikångest, matematikängslan eller låsningar är återkommande i litteraturen 

(Butterworth & Yeo, 2010; Samuelsson & Lawroth, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). 

Med det menas en känsla inför ämnet som uppkommer genom att eleven själv uppfattar sig 

som någon som inte är bra på matematik. Samuelsson och Lawroth (2009) skriver att 

matematikängslan har med elevens känsloliv att göra och de beskriver det som en brist på 
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välbefinnande när man utför matematik. Enligt Wadlington och Wadlington (2008) leder 

denna negativa bild av sig själv ofta till en känsla av obehag inför ämnet matematik och 

benämns som ångest eller ängslan. Vidare menar de att denna känsla kan variera från mild till 

allvarligare. Det är viktigt att poängtera att det inte rör sig om någon störning i utvecklingen 

hos dessa elever utan en låsning när det gäller ämnet matematik. Adler (2007) hävdar att det 

finns en typ av dyskalkyli som han benämner som pseudodyskalkyli vilket innebär att eleven 

har känslomässiga blockeringar. Det handlar om elever som egentligen inte har några 

matematiska svårigheter i grunden men har intalat sig själv under lång tid att de inte kan och 

på så vis blir blockerade vilket leder till uppvisade svårigheter. Enligt Samuelsson och Lawrot 

(2008) har vi en god bild om vad som skulle kunna orsaka ångest när det gäller matematik, 

det kan handla om lärarens agerande i klassrummet, hur läraren leder klassrumsarbetet och 

hur undervisningen ser ut, men de anser att vi vet mindre om vad som får eleverna att 

övervinna sina olustkänslor och blockeringar i ämnet. Geist (2015) har dock gjort en studie 

bland lärare och yngre barn när det gäller matematikångest. Studiens resultat visar att lärarna 

borde utbildas mer när det gäller orsaker till matematikångest både hos elever och deras egen 

inställning. Geist påstår att när lärare blir medvetna om att deras egna styrkor och svagheter 

gällande undervisning samt deras egen inställning till ämnet påverkar eleverna, kan det 

förhoppningsvis leda till att lärarna förstår vikten av att göra undervisningen så stimulerande 

som möjligt. Vidare menar Geist att de lärare som inte känner sig bekväma med ämnet ägnar 

mindre tid åt undervisning vilket leder till sämre kunskaper hos barnen. Geist påstår vidare att 

om lärarens kompetens och inställning till matematik är god kommer matematiken att få en 

mer viktig roll i klassrummet och ju säkrare en lärare är på sig själv i sin förmåga att 

undervisa matematik desto mer sannolikt är det att läraren använder sig av lämpliga metoder i 

matematikundervisningen. Wadlington och Wadlington (2008) skriver att forskning visar att 

många lärare inte heller har den kompetens som krävs för att kunna hjälpa elever att 

övervinna sina matematiksvårigheter. De påpekar som flera andra att en god klassrumsmiljö 

där man känner trygghet är en bra början för att få eleven att övervinna sina olustkänslor.  

Samuelsson och Lawrot (2008) påtalar återigen lärarens roll och betydelse i undervisningen 

för elevens utveckling. De menar att avgörande faktorer för att elever ska övervinna sina 

olustkänslor inför ämnet är anpassad undervisning, hur läraren undervisar samt hur läraren 

bemöter eleverna. Samuelsson och Lawrot betonar att vikten av att skapa en god relation med 

eleverna och lärarens förmåga att visa empati för andras känslor är en stor del av vad lärarens 

uppdrag handlar om. Vidare måste detta kombineras med höga förväntningar och lagom svåra 
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uppgifter. De anser att om man som lärare lyckas med att göra det, kommer också våra elever 

förhoppningsvis att lyckas.  

Det arbetssätt som är mest förekommande i svensk skola är kort genomgång av läraren, då 

eleven memorerar, därefter följs enskild övning av det matematiska innehållet. Detta 

arbetssätt kan påverka eleven negativt eftersom utrymme för diskussion inte ges och resulterar 

i att matematiken känns obegriplig. Samuelsson och Lawrot (2008) talar om att det gjorts 

studier om matematikängslan där man sett att någon gång under årskurs fyra uppstår 

olustkänslor för första gången för många och vilka är kopplade till matematikundervisningen. 

Denna ängslan kan kopplas samman med svårigheter med det matematiska innehållet i 

läromedlen och/eller en känsla av att läraren orsakar låsningarna. Resultatet i Samuelsson och 

Lawrots (2008) studie visar att elevernas låsningar har försvunnit när det kommit i kontakt 

med en lärare de fått förtroende för och som har haft förmågan att skapa ett positivt och öppet 

klassrumsklimat där allas åsikter och tankar uppskattas. Vidare poängterar de betydelsen av 

hemmiljön. En stöttande hemmiljö har också hjälpt eleverna att bli av med låsningar. De som 

har haft föräldrar som visat intresse och gett sitt stöd har lyckats bli av med sina låsningar 

medan de som inte har fått stöttning hemifrån inte har lyckats lika bra att bli av med 

låsningarna.  

Matematiksvårigheter - Sociologiska området 
Det sociologiska området fokuserar på elevens bakgrund och föräldrars utbildningsnivå 

(Ahlberg, 2011). Även föräldrars intresse för skolan har betydelse då Jess, Scott och Hansen 

(2009) anser att föräldrars förväntningar på sina barn påverkar hur barnen lyckas i skolan. 

Hansson (2011) har i sin avhandling kommit fram till ett resultat som visar att elever med 

utländsk bakgrund inte presterar lika höga resultat som sina kamrater med svensk bakgrund. 

Hanssons (2011) slutsats är dock att de undervisningsgrupper där det finns stor andel med låg 

socioekonomisk status eller undervisningsgrupper med begränsade språkkompetenser har 

förutom lägre resultat även mer sällan än andra grupper en matematikundervisning där läraren 

tar ett stort ansvar. Detta trots att dessa elever är i särskilt stort behov av lärarstöd och 

kunskapsutveckling. Ingestad (2006) menar att lärares förväntningar på andraspråkselever är 

lägre än på de som har svenska som modersmål. Geist (2015) menar att föräldrar och lärare i 

områden med låg socioekonomisk status har en lägre utbildningsnivå och en mer negativ 

inställning till ämnet matematik. Šukys, Dumčienė och Lapėnienė (2015) skriver i en artikel 

om föräldrar till barn med särskilda behov och hur de som föräldrar involveras i barnens skola 

utifrån ett inkluderingsperspektiv. Dels har de undersökt lärares inställning till inkludering av 
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elever med särskilda behov och dels hur skolan inkluderar föräldrarna i det arbetet. I deras 

studie kom de fram till att det finns en skillnad på hur skolan bemöter lågutbildade föräldrar 

kontra välutbildade. De såg att föräldrar med hög utbildning upplevde att de kunde påverka 

det stöd deras barn hade rätt till och även barnens skolgång överlag i mycket högre grad än 

föräldrar med lägre utbildning upplevde. Författarna anser att skolan har en uppgift i att 

informera och stötta föräldrar så att de känner sig delaktiga i sina barns utbildning. Vad gäller 

lärares inställning till inkludering av elever med särskilda behov, fanns det skillnader i 

uppfattningar och huruvida de var positivt inställda till inkludering berodde främst på deras 

erfarenheter av att arbeta med barn med särskilda behov. Ju mer erfarenheter de hade, desto 

mer positiva var de till inkludering.  

Vid sidan av forskningen finns Skolverkets olika publikationer som är till för att stödja 

personal i skolan. Skolverket har nyligen kommit ut med ett stödmaterial för att främja 

nyanlända elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2012). Där betonas att ”elever som 

invandrat under skolgången uppnår betydligt sämre genomsnittliga resultat än elever som 

gått hela skoltiden i Sverige” (s. 3). Därför är det viktigt att det finns god kompetens bland 

lärarna och tillgång till studiehandledning för alla nyanlända elever för att lyckas integrera 

språk- och ämnesundervisningen med ett perspektiv på svenska som andra språk. I 

Skolverkets stödmaterial (2012) poängteras vikten av att de nyanländas tidigare kunskaper 

kartläggs vilket är en förutsättning för att undervisningen ska kunna anpassas till varje elevs 

individuella behov för vidare kunskapsutveckling. Skolverket ser att många skolor har svårt 

att få till just detta. Vidare betonas att det är av betydelse för att eleven att det ges möjlighet 

att uttrycka sig på sitt modersmål för att kunna utveckla sina kunskaper. Skolverkets 

stödmaterial (2012) lyfter även att det tar flera år att lära sig ett nytt språk som man kan 

använda naturligt i skolan och därför är det av vikt att lärarna vid bl.a. en undervisnings 

situation intar denna inställning så att de nyanlända eleverna kan bli mer delaktiga i 

undervisning och får möjligheter att utvecklas. Skolverket (2014b) betonar att en 

undervisning som är gynnsam för alla elever och absolut nödvändig för nyanlända och 

andraspråkselever är att läraren använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt där de tillåter 

eleverna att vara språkligt aktiva. Undervisningen bör därför ta hänsyn till och utgå från 

elevernas förkunskaper. Det betonas vidare att alla lärare ska arbeta språkutvecklande där 

eleverna ges möjlighet till språkanvändning och interaktion. Det är alltså viktigt att ett 

språkutvecklande arbetssätt genomsyrar alla skolämnen, inte bara svenskämnet. Detta styrker 
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Sjöberg (2006) som menar att i klassrum där det sker undervisning är kommunikation 

avgörande för elevers inlärning.  

När man tittar på risk- och skyddsfaktorer kring elever i svårigheter ser man att varje 

verksamhet, så som skola och hem, har stor betydelse huruvida ett barn lyckas i skolan. Om 

ett barn befinner sig i stora sociala svårigheter kan det påverka barnets skolsituation. De 

riskfaktorer man har tittat på är barnets kön, fysisk hälsa, beteende, kamratrelationer, om 

missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet i familjen föreligger och även familjens sociala 

status kan påverka barnets skolgång negativt. Det kan finnas många riskfaktorer men det kan 

även finnas många skyddsfaktorer kring barnet som vägs in. En skyddsfaktor kan t. ex vara en 

enskild lärare som engagerar sig i en elev och en annan skyddsfaktor kan vara att barnet har 

hög intelligens (Lagerberg & Sundelin, 2000).   

Matematiksvårigheter - Medicinska/neurologiska området 
Det finns en tradition att dela in matematiksvårigheter i två kategorier och se de som allmänna 

eller specifika (Adler, 2007; Ahlberg, 2001; Engström, 2003). Vidare menar de att de elever 

som har allmänna matematiksvårigheter har svårigheter inom många områden i matematiken 

och att de behöver få mer tid för själva inlärningen och dessutom arbeta med uppgifter 

anpassade utifrån den nivå eleven befinner sig på. Adler (2007) menar att den typen av 

undervisning kan ske i helklass. Han menar vidare att när man ska bestämma om en elev har 

allmänna svårigheter så krävs det att man gör ett begåvningstest, utfört av psykolog. De elever 

som har specifika kognitiva svårigheter brukar, enligt Adler ha problem med delar, inte av allt 

som innefattas i det som brukar kallas kognitiva processer t.ex. perception, minne, 

tankeprocesser och språk. Dessa elever behöver oftast få individuell hjälp i form av en 

speciallärare. Adler (2007) delar sedan in specifika svårigheter i tre grupper nämligen 

dyskalkyli, akalkyli och pseudodyskalkyli. Den sistnämnda har behandlas under det 

psykologiska området. Adler menar att elever som har dyskalkyli har specifika svårigheter 

inom vissa delar av matematiken. Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till läs- och 

skrivsvårigheter – dyslexi. Akalkyli innebär en oförmåga att överhuvudtaget kunna utföra 

matematiska beräkningar och oftast kopplat till en påvisbar hjärnskada. Trots övning kommer 

barnet förmodligen inte kunna lära sig grundläggande principer för att räkna. Shalev och 

Gross-Tsur (2001) anser att dyskalkyli är ärftlig och risken att få diagnosen är större om du 

har det i släkten. Lundberg och Sterner (2009) styrker inte Adlers definition gällande 

dyskalkyli. De anser att det inte finns en tillräckligt skarp definition av diagnosen. Det finns 

heller inte tillräckligt tillförlitliga mätinstrument för att klart avgöra om det rör sig om 
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dyskalkyli. Även Sjöberg (2006) är kritisk till diagnosen och anser att den bör användas med 

försiktighet, eller inte alls. Vidare menar han att förklaringarna skall sökas ur ett bredare 

perspektiv än inom det medicinska/neurlologiska området. Geary (2004) benämner 

matematiksvårigheter som Mathematics and Learning Disabilities, MLD, vilket han menar är 

kopplade till kognitiva svårigheter och minnesproblematik. Lunde (2011) skriver att 

matematiksvårigheter är ett oklart begrepp som betyder olika för olika personer. Lunde talar 

istället om att ”begreppet inte säger mer än att vi har en elev som inte klarar av matematiken 

såsom vi förväntat oss” (s. 28). Han talar om matematiksvårigheter kopplat till individ och 

miljö. Svårigheterna uppstår i samspelet mellan Matematiken, Individen och Omgivningen 

(MIO). Matematiksvårigheterna blir då en störning i lärprocessen som kan finnas inom 

eleven, men också utanför. Karlsudd skriver i Bildning för alla (2012) och menar att inom den 

medicinska expertisen råder det en stor tilltro till olika typer av diagnoser på barn och 

kunskap inom psykiatrin för att barn med särskilda behov eller olika svårigheter ska få rätt 

stöd och utbildning i skolan.  

Specifika kognitiva processer, innebär att man kan ha normal intelligens, men att man ändå ha 

svårigheter med minne eller koncentration vilket i sin tur påverkar lärandet. Perception har 

också betydelse. Allt som man hör, ser eller känner genom beröring eller genom lukt och 

smak har med perception att göra. Det handlar om hur man tar in, bearbetar och tolkar 

information. Hur man tar in och bearbetar information har betydelse för hur man kommer att 

lyckas i matematik (Adler, 2007). När det gäller minne, skriver Forsmark i Specialpedagogisk 

forskning (Ahlberg, 2009), att minnesfunktionen anses som viktig i alla ämnen i skolan, 

speciellt i matematik. Lundberg och Sterner (2009) menar att när vi ägnar oss åt matematik 

måste vi hålla en mängd olika saker i vårt minne så som t.ex. tal vid aritmetiska operationer. 

De menar vidare att det finns en koppling mellan arbetsminnet och räknesvårigheter. Rudland 

(2007) menar att ju mer forskning som bedrivs inom minnesproblematik, desto mer komplex 

och invecklad se man att minnesprocessen är. Adler (2007) menar att tankeprocessen, hur vi 

tar in och bearbetar information, är viktig då man ska lösa räkneoperationer. Här har språket 

betydelse eftersom det är det naturliga redskapet när det gäller att tänka. När det gäller språket 

så är begreppsförståelse inom matematiken också en viktig del för att kunna förankra 

kunskap. Det kan t.ex. vara förståelse för räkneord, ordningstal, jämförelseord. Adler menar 

vidare att har man ett begränsat ordförråd och begränsad förståelse för ordens innebörd 

kommer detta att påverka matematiken negativt. Kognitiva funktionsnedsättningar kan också 

vara en orsak som begränsar elevens möjlighet till lärande. Enligt Cederborg, Hellner 
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Gumpert och Larsson Abbad (2009) innebär kognitiv funktion olika former av beteenden och 

reaktioner som innefattar uppfattning, erfarenhet, minne, tänkande och lärande.  

Samlingsnamn på olika kognitiva funktionsnedsättningar är bl.a. neuropsykiatriska störningar 

eller funktionsnedsättningar och de personer som har diagnostiserats med detta kan bl.a. ha 

ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd. Dessa individer kan ha svårt med koncentration, 

impulskontroll, samspel med andra, minnesproblematik, svårt att uttrycka sig i tal och skrift 

samt motoriska svårigheter. Svårigheterna kan variera i grad, men det är när dessa blir så stora 

att de påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som de kan bli 

funktionshindrande (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). För att möta 

elever inom detta område anser Olsson och Olsson (2013) att det är viktigt att undervisningen 

anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Åtgärder – Strategier 
I detta stycke kommer vi att behandla inkluderingsbegreppet, både från ett historiskt och ett 

nutida perspektiv. Avsnittet avslutas med att nämna de olika nivåerna, individ-, grupp- och 

organisationsnivå inom inkludering, som skolan rekommenderas att använda när de ska 

kartlägga elevers behov. Dessa nivåer ligger sedan till grund för de åtgärder skolan bör göra 

(Skolverket, 2014a).  

Inkluderingsbegreppet 

Enligt Nilholm (2006) har under senare år begreppet inkludering fått ett genomslag i dagens 

skola. Inkluderingsbegreppet växte fram och ersatte ett synsätt som innebar att elever skulle 

anpassas till en skolsituation, som i egentlig mening inte var anpassad för dem. Begreppet 

inkludering innebär att skolan i sin utformning skall utgå från varje elevs olika förutsättningar 

och anpassas därefter. I och med Salamanca-deklarationen (Unesco, 2006) har detta begrepp 

fått ett stort internationellt genomslag. Salamancadeklarationen, är en deklaration om 

undervisning för barn med särskilda behov och som har en mer politisk än rättslig betydelse. 

Deklarationen betonar att ”elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie 

skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov” (s. 11). Salamancadeklarationen räknas inte som något tyngre 

styrdokument ute bland skolor och skolchefer i Sverige (Nilholm, 2012). Tidigare, på 1960-

talet introducerades begreppet integrering av elever i skolan och då handlade det om att elever 

som stod utanför den ordinarie skolan av olika orsaker skulle erbjudas plats i just ordinarie 
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skola. Det skulle vara en skola för alla där barn och ungdomar med olika 

funktionsnedsättningar skulle integreras, gå tillsammans med barn och ungdomar utan 

funktionsnedsättningar (Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011).   

I och med detta utvecklades specialundervisningen och skolhälsovården i skolan (Hellblom-

Thibblin, 2004).  När begreppet inkludering introducerades i den svenska skolan på 2000-talet 

innebar det att skolan skulle förändras och anpassas utifrån varje enskild individ och de 

individer som det handlade om var elever som var i behov av specialpedagogiskt stöd (Haug, 

Egelund & Persson, 2006). Begreppet inkludering är enligt, Nilholm (2006), ett positivt ord 

som har en positiv värdeladdning. Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) menar att 

styrdokumenten för den svenska skolan är otydliga vad gäller inkludering av elever med 

särskilda behov vilket ger skolan möjlighet att använda sig av särlösningar. De hävdar att när 

man måste kategorisera en elev som en elev i behov av stöd kan man inte se den svenska 

skolan som en inkluderande skola, dvs. att man ser mer till individens egenskaper och inte till 

hur miljön påverkar individen. Individen blir bärare av problemen.  Stort fokus ligger på att 

elever ska åtgärdas på olika sätt i t.ex. åtgärdsprogram. Skidmore (2004) studerar skolor som 

arbetar med inkluderande arbetssätt och där man sett att språket har stor betydelse bl.a. genom 

att titta på hur man benämner elever som inkluderas i den ordinarie undervisningen på ett 

positivt sätt och då får en mer positiv känsla för vad eleverna kan. Istället för att vara en elev 

med inlärningssvårigheter kan samma person nämnas i ordalag som en elev med potential för 

att lära sig saker. Språket, hur man uttrycker sig när man talar om elever i behov av stöd, har 

stor betydelse för elevens självkänsla, enligt Skidmore (2004).  Nilholm (2012) menar att 

även om inkluderingsbegreppet varit en viktig fråga under en längre tid så har diskussionerna 

kring resultat i skolan blivit en viktigare fråga i allmänhet under senaste åren. Dessa frågor 

borde hänga samman då resultaten i den svenska skolan till stor del beror på hur man anpassar 

undervisningen för alla elever.  

I det pedagogiska arbetet med elever i skolsvårigheter understryker Karlsudd i Bildning för 

alla (2012) att det handlar ytterst om vilken syn pedagogerna har på sina elever och på 

kunskap. Vidare stödjer sig Karlsudd på Hatties studier kring pedagogernas inflytande på 

skolan, att de i sitt synsätt och i sin undervisning har den största makten på hur inkluderande 

undervisningen kan vara för elever. Det är viktigt att pedagoger på skolor har en människosyn 

som främjar och inkluderar alla elever. En förutsättning för att inkludering av elever med 

funktionsnedsättningar eller särskilda behov ska vara möjlig och fungera, är att skolan 

anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov, att stöd i form av extra anpassningar ges 
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inom ramen för den ordinarie undervisningen och att alla elever har rätt till särskilt stöd. Detta 

uttrycks tydligt i Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen (2014d). Den tar upp 

konkreta exempel på vad extra anpassningar kan vara. Det kan handla om ett särskilt schema 

över skoldagen, individuell instruktion, att eleven kan behöva få undervisningsområden 

förklarat med hjälp av visuellt stöd, på sitt modersmål eller med hjälp av teckenstöd. Det kan 

också handla om digital teknik, anpassade läromedel, tidshjälpmedel eller extra 

färdighetsträning. Stödmaterialet visar också på hur man kan dokumentera de insatser skolan 

gör och att kartläggningar av elevens behov inte bara ska ske på individnivå utan även på 

skol- och gruppnivå. Tydliga exempel ges på vad det särskilda stödet som sätts in kan vara 

t.ex. undervisning av speciallärare under en längre tid, placering i en särskild 

undervisningsgrupp eller anpassad studiegång.  

Stödmaterialet är en utveckling och en konkretisering av Skolverkets allmänna råd Arbete 

med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014a) som gavs ut för att stötta 

pedagogerna i hur de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd utifrån skollagen (SFS 

2010:800). Dessa är rekommendationer men utgår från lagen och är vägledande för personal 

inom skolan. 1 januari 2015 förändrades diskrimineringslagen (2008:567), vilket innebär att 

brister i pedagogisk tillgänglighet är ett lagbrott och det gäller alla skolformer. Det betyder att 

elever, oavsett behov, på likvärdiga villkor ska kunna delta i skolans verksamhet. Det innebär 

att undervisningen ska anpassas för alla elever och att man har rätt att ställa krav på 

tillgänglighet inom skolan.  

Skolverket (2014a) rekommenderar de svenska skolorna att titta på olika nivåer när det gäller 

att kartlägga individernas behov på tre olika nivåer: individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. På individnivå handlar det om den enskilda individen och hur den ska 

kunna nå framgång utifrån ett individuellt anpassat stöd. Man gör en förändring för individen 

i någon situation som gynnar dennes lärande. Det kan t. ex handla om intensiv stöttning inom 

något område i matematik eller i något annat ämne. Denna nivå är det som pedagogerna ofta 

lägger fokus vid när de skriver åtgärdsprogram (Nilholm, 2012). På gruppnivå kan det handla 

om att man förändrar pedagogers arbetssätt, skolans lokaler med t.ex. grupprum, hur klimatet 

i en elevgrupp fungerar och hur tillåtande det är. Det handlar om vilken typ av miljö skolan 

erbjuder elever och hur den anpassar utifrån olika behov. På organisationsnivå har rektor en 

viktig funktion och där bör de gå in och titta på hur skolans generella lärandekultur ser ut, 

vilken typ av utbildning lärare har och huruvida de har kompetens för ämnet de undervisar i 
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samt om lärare är i behov av fortbildning. Vi avser att i relatera till inkludering i uppsatsens 

resultat. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper i vad som kan vara hinder i 

lärandesituationer i matematik hos de elever som bedöms ha svårigheter i ämnet, samt hur 

några pedagoger anser att de kan anpassa sin undervisning för att möta dessa hinder utifrån ett 

inkluderande perspektiv.  

 Vad anser några pedagoger att matematiksvårigheter är? 

 Vad anser några pedagoger kan utgöra hinder i elevernas lärandesituationer i 

matematik? 

 Hur arbetar några pedagoger med anpassningar och inkludering för elever i 

matematiksvårigheter?  

METOD 

Metodval  
I studien använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats när vi genomförde våra intervjuer.   

Med den kvalitativa forskningsintervjun ville vi söka förståelse från 

undersökningspersonernas synvinkel där de gavs möjlighet att utifrån sina egna erfarenheter 

och kunskaper berätta och uttrycka sina egna åsikter. Den kvalitativa forskningsintervjun 

söker därmed kvalitativ kunskap och har som mål att finna nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2009). I en kvalitativ 

metodansats är ord viktiga, inte siffror som inom den kvantitativa forskningen. I den 

kvalitativa forskningen ligger fokus på att data jämförs med data och egna fall med varandra 

för att sedan analyseras till skillnad med en kvantitativ forskning som enkelt uttryckt vill 

förklara något i antal och siffror (Gustavsson, 2010). Syftet med en kvalitativ metod är att 

förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Vi valde att göra en semistrukturerad 

intervju och använde oss av en intervjuguide med att fåtal frågor som vägledde oss under 

intervjun. Anledningen till valet av semistrukturerad intervjuform var att respondenterna gavs 

möjlighet att prata fritt utifrån ett fåtal frågor. Denna intervjuform ansåg vi passade de 

frågeställningar vi hade, då vi hade ett fåtal öppna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor 

för att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar (Fejes & Thornberg, 2009). Vår 

förhoppning var att respondenterna skulle ges möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter 
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kring frågeställningarna. Enligt Gustavsson (2010) bör man som intervjuare ha i betänkandet 

att en intervju är ett socialt möte av något udda slag, eftersom det finns ett forskningssyfte i 

fokus. Under genomförande av intervjun bör man också lägga vikt på att inte som intervjuare 

påverka intervjun med egna åsikter och erfarenheter (Gustavsson, 2010). Huvudmålet med 

intervjun var att samla in data från respondenterna utifrån deras egna erfarenheter och 

upplevelser för att få en tydlig bild av vad respondenterna anser att matematiksvårigheter är, 

vad som kan utgöra hinder i lärandesituationer i matematik samt hur de anpassar 

undervisningen i för dessa elever.  

Deltagare och urval 

I vår studie genomfördes elva intervjuer med olika pedagoger och av dessa elva pedagoger är 

sex grundskollärare som har behörighet att undervisa i matematik, fyra speciallärare samt en 

specialpedagog. Tio av dessa pedagoger är anställda inom den kommunala grundskolan i 

samma kommun och arbetar med elever från årskurs ett upp till årskurs sex. Den elfte 

pedagogen är anställd inom en friskola och arbetar som matematiklärare i årskurserna sju till 

nio. De övriga pedagogerna arbetar antingen som matematiklärare eller som speciallärare på 

skolorna. En av de som arbetar som speciallärare har inte en speciallärarexamen men har läst 

specialpedagogik och har i sitt uppdrag att arbeta med elever som behöver specialpedagogisk 

stöttning. Specialpedagogen arbetar inom den centrala elevhälsan i samma kommun som de 

övriga respondenterna. I uppsatsen skiljer vi inte på lärare, speciallärare eller specialpedagog 

och vi har därför valt att kalla alla våra intervjupersoner för respondenter.  

Genomförande  
Innan vi genomförde våra intervjuer tog vi kontakt med några grundskollärare som undervisar 

i matematik, speciallärare och specialpedagoger i grundskolan.  Dessa blev tillfrågade om de 

kunde tänkas ställa upp på en intervju. De informerades också om hur intervjun skulle gå till 

och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Sedan försökte vi hitta tider som passade att 

genomföra intervjuerna på. Det var relativt svårt att få till tid för intervjuer eftersom under 

samma period som vi ville genomföra intervjuerna hade klasslärarna bokat in 

utvecklingssamtal med eleverna. Detta innebar att intervjuerna drog ut på tiden.   

Innan vi genomförde vår första intervju planerade vi den noga genom att göra en 

intervjuguide (se bilaga 2). I efterhand har vi justerat vår resultattabell (bilaga 3) då vi såg att 

våra teman var ofullständiga och grupperades om, men frågorna vi ställde berördes inte av 

ändringen. Strävan var att intervjufrågorna skulle vara så enkla som möjligt, klart formulerade 

och inte vara ledande. Några stödfrågor upprättades enbart för vår skull utifall pedagogerna 
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inte förstod frågan. Därefter gjordes två provintervjuer för att testa om intervjun fungerade 

(Gustavsson, 2010). Vi gjorde inga ändringar. Samtliga intervjuer varade mellan 40-50 

minuter. Alla intervjuer spelades in och transkriberades inför kommande bearbetning. Under 

intervjuerna fördes stödanteckningar för att vara säker på att ha underlag utifall något tekniskt 

missöde skulle inträffa. Stödanteckningarna behövdes inte användas eftersom inga tekniska 

missöden uppstod. 

 

Dataanalys  

Vi genomförde sex respektive fem intervjuer var vilka spelades in med hjälp av dator. Efter 

att vi spelat in våra intervjuer så transkriberades det egna materialet ordagrant av var och en. 

Vi läste först igenom våra egna transkriberingar för att sedan byta med varandra och läsa den 

andres. Anledningen till detta var att gå igenom den andres transkriberingar och jämföra med 

de inspelade intervjuerna så något inte missats i transkriberingsarbetet. Detta för validiteten, 

då vi ville försäkra oss om att vi mätte det som skulle mätas och för reliabilitetens skull, vilket 

innebär att samma resultat skulle framkomma om undersökningen gjordes om igen (Kvale & 

Brinkman, 2009). Under tiden vi läste igenom transkriberingarna, lyssnade på intervjuerna så 

korrigerade vi i varandras transkriberingar om så behövdes. Då materialet ansågs som klart 

för ytterligare bearbetning läste vi igenom de transkriberade texterna flera gånger på varsitt 

håll. Därefter har all bearbetning av analysen skett tillsammans eftersom vi har möjlighet att 

träffas fysiskt. Vi avsatte tid då vi satt tillsammans och analyserade en intervju i taget. Alla 

elva intervjuerna skrevs in i enskilda resultattabeller (se bilaga 3) och kodades från R1-R11, 

där R betyder respondent. Det innebär att varje respondent har en egen individuell kod och en 

egen individuell resultattabell. Vid varje svar i tabellen, kunde vi också föra in egna 

kommentarer till svaret/svaren som stöd i vår analys. Det insamlade data från varje intervju 

jämfördes med de andra intervjuerna och arbetet med att kunna finna mönster, likheter och 

olikheter påbörjades. Våra resultat jämfördes sedan med uppsatsens forskningsgenomgång 

och teoretiska referensram. I resultatdiskussionen kopplar vi resultaten från intervjuerna mot 

tidigare forskning och de fyra förklaringsområdena, det strukturella, det psykologiska, det 

sociologiska, det medicinska/neurologiska området samt mot inkludering. 

Tillförlitlighet och etiska överväganden 
När man genomför en kvalitativ studie finns det forskningsetiska övervägande som man 

måste hitta en balans mellan (Vetenskapsrådet, 2011). Forskning är viktig för samhället och 

krav finns att forskning bedrivs, forskningskravet. Samtidigt mot detta ställs 
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individskyddskravet som är ett skydd för individerna som medverkar i forskningen. De ska i 

möjligaste mån inte utsättas för obehag eller kränkning. Som forskare måste man alltid ha 

detta i åtanke (www.codex.vr.se). Individskyddskravet delas in i fyra krav på forskningen, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra 

krav har vi tagit i beaktning i vår studie. Pedagogerna som tillfrågades om de ville ställa upp 

på en intervju, informerades i stora drag vad intervjun skulle handla om. Utifrån den 

informationen gav de sitt samtycke, utifrån samtyckeskravet, till att delta i studien. När vi fått 

ett samtycke från varje pedagog fick de, enligt informationskravet, ett missivbrev där det 

framgick vad syftet med studien var (se bilaga 1). Pedagogerna fick också information om att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Innan intervjuerna genomfördes avtalades tid 

och plats med pedagogerna. Under intervjutillfället inleddes intervjun med att återigen berätta 

om att deltagande är frivilligt, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De 

informerades även om att intervjun kommer att spelas in för att sedan analyseras och 

transkriberas. Pedagogerna informerades också om att det endast var vi som genomför studien 

som kommer att lyssna på inspelningen. Om intresse finns är det möjligt för pedagogerna att 

lyssna igenom intervjun eller läsa igenom transkriberingen under processen. Utifrån 

konfidentialitetskravet meddelades att all insamlad data kommer att avidentifieras och inga 

namn kommer att nämnas i studien. När intervjuerna är analyserade kommer all data att 

raderas. Nyttjandekravet innebär att respondenterna informeras om att det insamlade data 

endast kommer att användas i forskningssyfte. 

RESULTAT 

Respondenternas bakgrundsfakta och nuvarande arbetssituation 

Samtliga av uppsatsens respondenter är kvinnor, födda mellan 1956 till 1978. De har alla en 

grundskollärarutbildning i botten. Det kan vara mellanstadieutbildning eller senare variationer 

av 1-7 utbildningar. De som arbetar som klasslärare har behörighet att undervisa i matematik 

på det stadium de arbetar på nu.  Respondenterna har tagit sin lärarexamen mellan 1976 till 

2004. Därefter har flera av respondenterna vidareutbildat sig inom matematik och/eller 

specialpedagogik. Den som senast av respondenterna fick en examen, är en speciallärare som 

examinerades 2014. Alla respondenterna jobbar i grundskolan, med barn mellan årskurs ett 

till nio.  De elva respondenterna i uppsatsen kommer att skiljas på genom att få de 

individuella koderna (R1) - (R11).  

 

http://www.codex.vr.se/
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Matematiksvårigheter och hinder i lärandesituationen i matematik 
Frågorna under temat Matematiksvårigheter och elever i behov av stöd som hittas i 

intervjuguiden (Bilaga 2), hjälper oss att besvara vår första och andra frågeställning där vi vill 

få en fördjupad kunskap om vad några pedagoger anser att matematiksvårigheter är samt vad 

pedagogerna även anser kan utgöra hinder i elevernas lärandesituationer i matematik. Dessa 

frågeställningar kommer att redovisas utifrån de fyra förklaringsområdena för 

matematiksvårigheter. 

 

Vad anser några pedagoger att matematiksvårigheter är? 

På frågan vad matematiksvårigheter är svarar samtliga respondenter att det har med elevens 

taluppfattning att göra, och ”att man har svårt från första början” (R5). De anser vidare att 

matematiksvårigheter har med grundläggande brister att göra det vill säga att ”det handlar om 

brister i grunden och de har ingen bra bas att stå på när de ska gå vidare” (R6). Några 

respondenter upplever även att matematiksvårigheter är då eleverna har svårigheter att förstå 

hur matte är uppbyggt. En respondent menar att man inte ”snappar hur allt hänger ihop” (R5) 

trots att man har jobbat med det under en längre tid och på många olika sätt. En annan 

respondent uttrycker att matematiksvårigheter är när man inte förstår vad det handlar om.  

Om man har ett område och så har man jobbat med det både abstrakt och konkret men förstår 

fortfarande inte vad vi har gjort och kanske att man har fått jobba med det flera gånger. (R2)  

Vidare menar respondenterna att om eleverna inte har en god taluppfattning så kan det leda 

till matematiksvårigheter. En respondent menar att de barn som hela tiden måste använda sig 

”av fingerräkning” (R3) riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Vidare menar samma 

respondent att matematiksvårigheter har att göra med svårigheter att ”koppla siffra och 

mängd” (R3) vilket har med taluppfattningen att göra. En annan respondent uttryckte sig på 

liknande sätt:  

Barn som har svårt med mängden i sig utan hela tiden måste använda sina fingrar, kan ju vara ett 

tecken på att man inte har fått en uppfattning på storlek. (R11)  

Båda respondenterna tänker att matematiksvårigheter har att göra med att man inte förstår vad 

matematik handlar om. Vidare nämner en respondent att matematiksvårigheter handlar om en 

känsla för siffror och tal, ”sence of numbers” (R8) och att kunna få inre bilder av enkla tal. En 

respondent nämner att matematiksvårigheter kan delas in i allmänna och specifika svårigheter.  
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Matematiksvårigheter är ganska svårt att definiera. Man håller ju på och forskar mycket kring 

det fortfarande, men man delar väl upp dem i allmänna och specifika. Om man bara kort ska 

beskriva allmänna så är det ju när man har svårt med det allmänna, svårt överlag medan 

specifika, då har du svårt med en viss del. (R6)  

Flera respondenter nämner att arbetsminnet hänger ihop med matematiksvårigheter. De anser 

att de elever som har svårt med arbetsminnet ofta har svårigheter i matematik. Respondent 

(R10) menar att ”det är arbetsminnet i första hand tycker jag som det brister när man har 

svårigheter i matte, mycket svåra matematiksvårigheter”. De anser också att 

matematiksvårigheter hänger ihop med att man saknar strategier och metoder när det gäller att 

lösa uppgifter i matematik. Om en elev har svårt med logiskt tänkande, att se mönster och 

sammanhang, hur matematiken är uppbyggd blir det svårt.  

 

När det gäller frågan vad matematiksvårigheter är, är respondenterna eniga om att det har med 

taluppfattningen att göra. De menar att det har med brister i grunderna att göra samt 

svårigheter med att koppla hur matematiken hänger ihop.  

 

Vad anser några pedagoger kan utgöra hinder i elevernas lärandesituationer i 

matematik? 

Strukturella området. 

När det gäller hinder i lärandesituationen i matematik för eleverna så nämner samtliga 

respondenter vikten av god undervisning där läraren är i fokus. De anser att det är viktigt att 

undervisningen från lärarens sida är ”relevant, konkret och tydlig” (R5). Framförallt då den 

grundläggande matematiken skall befästas hos eleverna. Respondenterna nämner också att 

språket kan vara ett hinder i de situationer då läraren inte har ett adekvat matematiskt språk. 

Respondent (R8) anser att det är viktigt att läraren använder rätt matematiska ”ord och 

begrepp” redan i de lägre åldrarna, dvs. på lågstadiet. Respondenten menar vidare att detta 

kan leda till att eleverna inte utvecklar ett bra matematiskt språk och kommer i värsta fall inte 

förstå innehållet i matematikböckerna eftersom de inte behärskar det matematiska språket. 

Respondenterna upplever en fara i att det går för fort med den grundläggande matematiken, 

att eleverna inte ges möjlighet att befästa kunskap i den takt de behöver. Respondent (R10) 

uttrycker att om ”man går för fort fram, och man har svårt, behövs överinlärning” då eleven 

gör samma typ av uppgifter upprepade gånger för att befästa något. Det kan handla om t.ex. 

en metod som algoritmräkning. Om inte tid för eleven ges blir detta ett hinder inom det 

strukturella området. Boken omnämns som ett hinder då man som lärare är alltför fokuserad 
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på att hinna med innehållet i den och forcerar undervisningen. Vissa lärare är ”otroligt trogen 

mot boken” (R8) vilket leder till att man inte vågar släppa den och ägna sig åt mer varierad 

undervisning, vilket anses vara gynnsamt för alla elever. Om man som lärare inte vågar släppa 

boken påtalar en respondent att det finns risk att eleverna inte får arbeta med alla de fyra 

faserna i matematik, ”den laborativa, den representativa, den abstrakta och 

återkopplingsfasen” (R6). När det gäller fokus på läraren nämner respondenterna att ett hinder 

kan vara lärarens kompetens i att lära ut det matematiska innehållet på ett bra sätt. De ser att 

utebliven utbildning också är ett hinder, då det finns de lärare som arbetar som 

matematiklärare trots att de inte har behörighet att undervisa i ämnet. Respondent (R9) 

uttrycker att ”vissa lärare kanske inte har kompetens att lära ut” det matematiska innehållet på 

ett bra sätt. Bristen på praktiskt material kommer upp som ett hinder hos flera respondenter. 

Några respondenter uttrycker att det inte borde utgöra ett hinder eftersom det borde finnas på 

alla skolor men tyvärr så är det inte så. Vissa skolor har ”inte råd att köpa in hjälpmedel” (R7) 

i form av praktiskt material. Ett annat hinder som upplevs är dels bristen på speciallärare samt 

bristen på tid som speciallärarna har till varje elev. De upplever att speciallärarna har ett 

schema som de ska fördela rättvist över skolan. Vidare beskriver det att ju större behoven är 

på skolan desto mindre tid till varje enskild elev har specialläraren om resursen fördelas 

rättvist. Detta resulterar i att om behoven är stora på skolan, då många elever är i behov av 

särskilt stöd, prioriteras de elever som anses ha störst behov i första hand. Respondent (R7) 

uttrycker att ”Ju fler som behöver, desto större svårigheter behöver du ha för att få stöd”. Ett 

annat hinder är tiden som många av respondenterna anser att de har för lite av. Det handlar 

om lärarens tid till varje elev i undervisningen, eftersom ”man hinner inte med alla” (R9) samt 

lärarens stress över att hinna med allt i det centrala innehållet. Detta påverkas också av 

gruppstorleken. Ju större grupp desto mindre tid till varje enskild elev. Flera av 

respondenterna påtalar att de tycker grupperna i matematik är för stora eftersom man inte 

anser att det gynnar eleverna ifall man har ”all matte i helklass” [och] definitivt ”inte de 

[elever] med svårigheter” (R3). Flera av respondenterna nämner också lokaler som ett 

bekymmer då de inte kan ”göra de gruppdelningar man vill göra ” (R2) eller olika 

gruppkonstellationer som de skulle vilja ha. Respondent (R9) nämner också utrymmet som ett 

hinder då vissa elever är i behov av att sitta mer avskilt från andra elever under stunder av 

dagen, framförallt de elever som har ”koncentrationsproblem”.  

Gällande hinder inom det strukturella området så anser respondenterna att det är viktigt med 

god undervisning med en kompetent lärare som kan förklara matematik på ett begripligt sätt 
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samt att läraren använder ett adekvat matematiskt språk. De ser en fara i att undervisningen 

går för fort då det finns risk att grunderna inte befästs. Ett annat hinder inom detta område är 

att elevgrupperna i matematik anses som för stora för att hinna med alla elever, framförallt de 

elever som hamnat i matematiksvårigheter.  

Psykologiska området 

Flera av respondenterna anser att en anledning till att elever kan hamna i svårigheter kan bero 

på elevens egen inställning till matematiken. Respondent (R9) berättar att det finns de elever 

”som bara sitter, [under lektionerna,] de jobbar inte [eftersom] de tycker att det är tråkigt” 

vilket kan leda till svårigheter i matematik. Vidare påtalar några av respondenterna att det 

finns en fara i att eleverna hamnar i att de ”fastnar i att inte förstå” (R5) vilket leder till ”ett 

dåligt självförtroende som gör att matte blir ett svårt ämne” (R5). Respondenterna talar om en 

negativ spiral då dåligt självförtroende leder till olustkänslor i matematiken, vilket kan leda 

till ”låsningar” (R5). En annan av respondenterna uttrycker sig i termen ”blockeringar” (R8) 

och menar att blockeringar inte behöver bero på matematiksvårigheter utan olustkänslor. 

Respondenten menar att de elever som:  

känner ett motstånd till matematik, [behöver egentligen] inte ha en svårighet i matematik. De 

kan ändå få de här blockeringarna. (R8)  

Svårigheterna kan bero på att eleven har intalat sig själv att den inte kan vilket kan leda till att 

eleven undviker matematik och på så vis får kunskapsluckor. Även lärarna och föräldrarna 

kan påverka elevernas känslor inför matematik. Respondent (R1) uttrycker att det av ”nån 

anledning är så jävla viktigt med matematik så att man låser sig”. Flera av respondenterna 

kopplar dåligt självförtroende med ”ingen motivation till ämnet” (R9). De upplever att vissa 

elever tycker att ”matematik är tråkigt” (R7) vilket leder till att eleverna utvecklar en negativ 

inställning till att arbeta med det matematiska innehållet.  

Inom det psykologiska området finner respondenterna hinder som är kopplade till elevens 

egen inställning till matematiken. Respondenterna anser att de elever som upplever matematik 

som tråkigt riskerar att undvika ämnet och på sikt riskera att hamna i svårigheter pga. 

kunskapsluckor. De ser även ett hinder i att eleverna fastnar i en negativ spiral där 

olustkänslor leder till blockeringar som leder till ännu mer olustkänslor.  

 

Sociologiska området 

Anledningen till att elever får svårigheter med matematik kan, enligt respondenterna, bero på 

hemförhållanden, föräldrars intresse eller arv och miljö. Några av respondenterna anser att 
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föräldrarnas roll är viktig. Respondent (R3) anser att ”Det är bra att ha med föräldrarna 

[eftersom ] de kan vara väldigt behjälpliga [och] de kan hjälpa till väldigt mycket” i 

skolarbetet. Att ha föräldrar som stöttar och visar intresse upplevs som betydelsefullt. I de fall 

som föräldrarna inte visar intresse, där ”varken föräldrar eller elever är beredda att lägga ner 

allt jobb som behövs” (R2), finns det en risk att eleverna påverkas negativt av föräldrarnas 

inställning. Några av respondenterna upplever att föräldrarna inte visar intresse för barnets 

skolgång och stöttar heller inte sitt barn i skolarbetet. Respondenterna ser också en fara i 

vilken attityd och inställning till skolan föräldrarna har. Respondent (R1) menar att det finns 

en risk att de föräldrar som ” tillåter att matematik är svårt” eftersom de själv tycker att det är 

svårt, leder till att jag som förälder har ”fört över det på mitt barn”. Elevens hemförhållanden 

nämner respondent (R6) som en viktig del i elevens skolgång. Har man det bra hemma kan 

man fokusera på skolan och har större chans att lyckas. Har du inte det bra hemma så är risken 

stor att du inte kan fokusera på skolarbetet.  

Hur dina hemförhållanden ser ut, har du en trygg miljö hemma eller håller du på och tänker på 

hur mamma har det hemma som kanske har missbruksproblem… hur ska du kunna lära dig i 

skolan då. (R6) 

En annan orsak som nämns som hinder inom detta område är språkets betydelse och 

respondenterna syftar då på det svenska språkets betydelse.  Det är framförallt de 

respondenter som arbetar i områden där det finns många nyanlända och andraspråkelever som 

lyfter detta som ett hinder.  

Språket… du kommer från en annan bakgrund och har inte det svenska språket… du kanske inte 

har begreppen på ditt modersmål och inget bra svenska språk heller…(R6) 

 

Förutom det svenska språket ser flera av respondenterna att det matematiska språket som 

läraren använder är för svårt eftersom eleverna saknar betydelse för de matematiska begrepp 

som behövs. Eftersom eleverna ”inte får grunderna i språket” i sitt modersmål, kommer 

eleverna förmodligen att få svårt med ”mattebegreppen i [det svenska] språket” (R4). En 

annan respondent (R11) uttrycker att ett hinder inom detta område är alla de 

andraspråkselever som respondenten kallar ”SVA-elever, som inte förstår”. De två 

respondenterna ovan uttrycker att det är ett stort hinder i undervisningen. Dels för att du som 

lärare måste hålla en nivå gentemot de elever som har svenska som sitt modersmål samtidigt 

som du måste anpassa ditt språk utifrån de elever som inte förstår svenskan så bra och har 

”svårt med språket” (R11).  
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Inom detta område finner respondenterna hinder där föräldrar spelar roll. De anser att 

föräldrarna till eleverna är viktiga att ha med sig, att det är viktigt att de stöttar sina barn och 

visar intresse för skolan. De ser ett hinder i de situationer då det inte fungerar, då föräldrarna 

överför en negativ attityd och inställning gällande skolan på sina barn. Flera av 

respondenterna som arbetar i områden med många nyanlända och andraspråkselever anser att 

språket är ett hinder då det är svårt att hitta rätt nivå som passar de elever som inte förstår det 

svenska språket.  

 

Medicinska/neurologiska området 

Inom det medicinska/neurologiska området anser flera av respondenterna att 

matematiksvårigheter troligen kan handla om en ärftlig betingelse. En respondent uttrycker 

sig att ”det faktiskt verkar vara lite ärftligt” (R5).  En annan respondent uttrycker sig på ett 

annat sätt där denne talar om elevens intelligens och att det har med personen att göra. 

Respondenten menar att ”Riktiga svårigheter tror jag är som inbyggt i en, som att det är ens 

person på något sätt” (R2). Respondent (R5) menar att det ”begåvningshinder” kan leda till 

matematiksvårigheter. De två respondenterna kopplar svårigheterna till både intelligens och 

personlighet. Flera av respondenterna kopplar även ihop matematiksvårigheter med 

minnessvårigheter och att det kan finnas ett samband med ”läs- och skrivsvårigheter” (R4). 

En respondent menar att det handlar om att man ”inte har det logiska tänkandet” (R2) vilket i 

sin tur leder till att eleven hamnar i matematiksvårigheter. En annan respondent anser att det 

är ”arbetsminnet i första hand som det brister i när man har svårigheter i matte (R10). 

Respondent (R11) uttrycker sig på snarlikt sätt genom att respondenten är ”övertygad att 

arbetsminnet ställer till det i de flesta matematiksvårigheter”. Utöver arbetsminnet kan det 

handla om ”någon slags inlärningssvårighet” som respondent (R5) uttrycker. Ett annat hinder 

som framkommer i intervjuerna är koncentration och om eleven har en diagnos. Respondent 

(R3) menar att ”om man har någon diagnos då blir det svårt”, respondenten syftar på ämnet 

matematik. De flesta respondenter upplever att koncentrationssvårigheter påverkar eleven och 

kan vara ett hinder för de elever som hamnat i svårigheter i matematik. Vidare nämns att de 

”barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt [med matematiken]” (R11). 

Detta uttrycker även respondent (R8) som menar att ”neuropsykiatriska svårigheter kan leda 

till att man får svårigheter i matematik”.  

Inom detta område finner respondenterna att hinder för elever som hamnat i 

matematiksvårigheter kan ha med ärftlighet att göra, vilket innebär att det är en genetisk 
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betingelse. Respondenterna nämner hinder som begåvning och intelligens. De nämner även 

minnesproblematik som ett hinder inom detta område. Avslutningsvis nämner de flesta 

respondenter att koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter kan leda till att 

elever hamnar i svårigheter i matematik.  

 

Inkluderande arbetssätt 
Frågorna under temat anpassningar och inkluderande arbetssätt som hittas i intervjuguiden (se 

bilaga 2), hjälper oss att besvara vår tredje frågeställning där vi vill få en förståelse hur några 

pedagoger anpassar undervisningen för att stödja elever som hamnat i matematiksvårigheter. I 

detta avsnitt redovisas även hur några av pedagogerna arbetar inkluderande med dessa elever.  

Hur anpassar några pedagoger undervisningen för att stödja elever som hamnat i 

matematiksvårigheter? 

En respondent uppskattar att det är ”i snitt 20 %” (R7) av eleverna i varje klass som är i behov 

av stöd i matematik, en annan respondent menar att det rör sig om en ”fjärdedel” (R2) medan 

respondent (R5) uppskattar det till ”13 [elever] av 37”. Sammanfattningsvis uppskattar 

respondenterna att mellan 20-35% av eleverna i varje klass är i behov av stöd i matematik. 

Det är utifrån dessa elever som respondenterna har besvarat vår tredje frågeställning rörande 

anpassningar.  

Det vanligaste stödet enligt respondenterna är att ”vissa [elever] får hjälp av speciallärare” 

(R4) under matematiklektionerna. Flera respondenter har speciallärare som hjälper till med 

endera enskild undervisning eller ansvarar för en mindre grupp. Eleverna går iväg med 

specialläraren för att sitta i ”mindre grupper” (R4) och arbeta i lugn och ro. Några 

respondenter nämner att de ibland är flera vuxna under matematiklektionerna, då det ibland 

”går två lärare dubbelt på lektionerna” (R6), vilket innebär att ”man kan dela gruppen” (R6). 

Via dessa delningar menar respondenten att man har möjlighet att se alla elever utifrån deras 

behov vilket innebär att det är lättare att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev. 

När jag hade klass och vi var två lärare i klassen, det var bra, vi hann med alla elever och 

eleverna kände att vi hann hjälpa dem. Jag tror att vi alla var nöjda. Jag hade tio elever varje 

mattepass och vi kunde prata matte, få [till] diskussioner [med eleverna]. (R6) 

Respondent (R11) uttrycker att om det är fler lärare under lektionerna blir det lättare att göra 

delningar utifrån elevernas behov och anpassa undervisningen utifrån det. Respondent (R11) 

ser också en fördel i att speciallärarna är delaktiga i klassrumsundervisningen.  
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Och då blir det mer inkluderande istället för att jag kommer och plockar ut eleven för att sitta 

och nöta och då blir det en självbild han har, jag är dålig på matte. (R11) 

Respondenten menar att ett sådant arbetssätt leder till möjlighet att hjälpa flera samtidigt, då 

blir det ”inkluderande på ett annat sätt”, vilket respondent (R11) menar gynnar alla elever i 

klassen. Ytterligare några respondenter har specialläraren med i klassrummet, vilket 

respondenterna upplever är gynnsamt för de elever som hamnat i matematiksvårigheter. 

Enligt respondenterna finns det större möjligheter att göra punktinsatser för enskilda elever i 

behov av stöd under de tillfällen då det förekommer fler vuxna i klassrummet. ”När vi är två i 

klassen kan man organisera det som att samla en grupp vid ett bord, de som behöver lite 

extra” (R2). Några av respondenterna upplever att ”en till en undervisning av speciallärare” 

(R10) är en anpassning som görs för elever i matematiksvårigheter. Respondent (R2) nämner 

åtgärdsprogram, som genererar stöd av speciallärare och uttrycker ”vissa [elever] har ÅP” och 

respondenten menar att det i dialog med speciallärare och utifrån åtgärdsprogram bestäms 

vilka insatser och anpassningar som skall göras. När det gäller arbetssätt och metoder i 

klassrumssituationer i arbetet med elever i matematiksvårigheter gör de flesta pedagoger en 

anpassning då man använder olika läromedel som man upplever passar olika elever. Det kan 

förekomma flera olika läromedel under en och samma lektion. Fördelen med detta är att 

”eleverna ska arbeta på den nivå de är” vilket resulterar i att ” i ett klassrum ska det kunna 

finnas många olika böcker” (R1) utan att det ska upplevas som utpekande för någon. En 

annan respondent uttrycker liknande genom att ”vissa [av eleverna] har inte samma böcker 

som den övriga klassen har” vilket innebär att eleverna har material ”som är på deras nivå” 

(R4). Respondent (R5) menar att den anpassning som görs är då det är ”materialet som är 

anpassat”. De lärare som arbetar med elever på lågstadiet upplever att de arbetar med 

praktiskt material, ”vi har ofta mycket konkret material att jobba med” (R3) och att det finns 

tillgängligt för eleverna i klassrummet. En annan respondent (R6) uttrycker: 

Jag tar alltid fram laborativt material i mitt rum, framme på bordet, pengar och grejer [eftersom] 

det ska finnas olika [sorters material till de elever som] behöver se, känna och klämma.  

Vidare menar respondenten att ”även duktiga elever behöver det” vilket respondent (R6) 

syftar på laborativt material. De pedagoger som arbetar med elever i de högre åldrarna, 

mellan- och högstadiet, anser att de sällan använder sig av praktiskt material därför att det 

saknas den typen av material, ”vi har för lite praktiskt material” (R2) i klassrummet. En annan 

respondent upplever att ”det är bra med praktiskt material men det finns inte mycket på skolan 

(R7). Respondent (R5) upplever att det ”är nödvändigt” att använda praktiskt material i 
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undervisningen eftersom elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter gynnas av ett 

sådant arbetssätt då matematiken konkretiseras. Det förekommer användning av lärplattor på 

skolorna som en anpassning i matematikundervisningen. I några klasser är det så att ”alla 

elever har en Ipad” (R7) och använder dessa i matematikundervisningen, medan i en annan 

klass så finns ”en Ipad till klassen” som eleverna kan använda för ”att göra lite olika 

mattespel [på]” (R3). Lärplattor används både som belöning och uppmuntran för elever som 

behöver motiveras. Flera av respondenterna använder lärplattor till de elever som har 

koncentrationssvårighet eftersom de upplever att eleverna ”orkar ju inte jättemycket” och det 

är ” tur att vi har en Ipad till klassen” (R3). Respondent (R11) menar att det ”det finns appar 

som man kan använda sig av” och då kanske det är mer lockande för eleven. Respondenten 

syftar på de elever som är svåra att motivera till att jobba under matematiklektionerna. Utöver 

belöning och uppmuntran används lärplattor till att ”färdighetsträna på” (R6) eftersom det 

finns ” bra appar” (R6). Respondenterna uttrycker att flera av eleverna har tillgång till egna 

datorer på skolorna om man t.ex. har ”läs- och skrivsvårigheter” (R8). Vissa av dessa elever 

har fått matematikboken digitalt. Då kan de tillägna sig boken via talsyntes.  

Du kan få matteboken online. Och då kan du få den både i datorn och i paddan, [vilket innebär 

att eleven ] kan få det uppläst. (R6)  

 

Hur några pedagoger arbetar inkluderande 

I vår studie ville vi även undersöka vilka anpassningar pedagogerna gör utifrån ett 

inkluderande arbetssätt för att stödja elever som hamnat i matematiksvårigheter. Nedan 

kommer vi att koppla respondenternas svar mot inkludering och de tre nivåerna; individ-, 

grupp och organisationsnivå.  

Individnivå 

På individnivå handlar det om den enskilda individen och hur den ska kunna nå framgång 

utifrån ett individuellt anpassat stöd (Nilholm, 2012). Några av respondenterna arbetar med 

individuellt arbetsschema. Respondent (R11) anser att elever i matematiksvårigheter ”behöver 

tydligt arbetsschema” som är anpassade utifrån elevernas behov. Respondent (R9) arbetar 

också med arbetsscheman där elever som hamnat i svårigheter i matematik har ”fått ett 

individuellt arbetsschema” vilket innebär att de ”kan jobba på i den takt de hinner”. Detta 

arbetssätt upplevs gynnsamt för elever i behov av stöd. Fördelen med individuellt 

arbetsschema, enligt respondent (R9), är att man som pedagog kan lägga in olika anpassningar 

som t.ex. ”att sitta med paddan” för att på den ”jobba med matteprogram”. Flera av 
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respondenterna nämner att de använder alternativa verktyg i undervisningen såsom lärplattor 

och datorer för att anpassa för eleverna, t.ex. ”några elever som har dyslexi hade boken på 

datorn och fick lyssna på texten.” (R11) 

Gruppnivå 

På gruppnivå kan det handla om att man förändrar pedagogers arbetssätt, skolans lokaler med 

t.ex. grupprum, hur klimatet i en elevgrupp fungerar och hur tillåtande det är (Nilholm, 2012). 

På gruppnivå nämner flera respondenter att storlek på grupp är en viktig aspekt i 

undervisningen. Respondent (R7) menar att ett gynnsamt arbetssätt är då man kan dela 

klassen i ”mindre grupper” för att ”ha tid att samtala med dem”. Vidare menar respondenten 

att det är viktigt att få tid till att sitta och gå igenom olika matematikuppgifter med eleverna 

vilket man inte hinner med om man har för stora grupper. Respondent (R2) vidhåller att det är 

viktigt att få tid till ”att sitta i mindre grupper och prata matte med varandra, prata om hur de 

gör och berätta och förklara”. Då ges de elever i matematiksvårigheter möjlighet att uttrycka 

sig i ett mindre sammanhang. I ett mindre sammanhang ges eleverna mer möjlighet ”att sätta 

ord på vad som är svårt” (R7). En förutsättning för att kunna ha mindre grupper är att flera 

pedagoger finns tillgängliga. Här uttrycker flera av respondenterna att önskvärt vore att ha 

”specialläraren i klassrummet ” (R11) under matematiklektionerna eftersom det blir 

”inkluderande” (R11).  

Organisationsnivå 

På organisationsnivå har rektor en viktig funktion och där bör denne gå in och titta på hur 

skolans generella lärandekultur ser ut (Nilholm, 2012).  På organisationsnivå nämner flera av 

respondenterna vikten av att läraren har rätt kompetens. Respondent (R8) upplever en fara i 

att ”lärarens kunskaper och kompetens är för låg”. Respondent (R3) tar upp värdet med det 

kollegiala lärandet då man får tid till samtal och möjlighet att utvärdera sin undervisning. I 

”kollegialt lärande” (R3) ges det möjlighet att diskutera undervisning med andra pedagoger 

vilket leder till att ”man kan ju lära väldigt mycket av varandra” (R3). Respondent (R6) 

nämner också det kollegiala lärandet där respondenten menar att  

Man synliggör vad man gör i sin verksamhet och tittar mot målen. Jag tror att man måste få till 

mer pedagogiska träffar där man diskuterar hur man gör. Nu är det så många lärare som kör sitt 

eget race och gjort i alla år. (R6) 

Några av respondenterna nämner att lokalerna har betydelse för gynnsam undervisning. 

Respondent (R8) menar att ”lärarna säger att de har brist på rum och grupprum” vilket leder 

till att de inte kan göra de delningar de vill göra. Respondent (R3) menar att undervisning i 
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helklass ”inte gynnar barnen” och ”definitivt inte de med svårigheter”. Respondent (R2) anser 

att bra lokaler leder till ett arbetssätt där man har möjlighet att göra de delningar man vill, för 

då ”kunde man samla dem [eleverna] vid ett bord” när man ska visa något speciellt för ett 

fåtal elever samtidigt. 

Sammanfattningsvis ser vi att respondenterna ser på anpassningar i undervisning utifrån olika 

nivåer som nämns ovan. De talar om individuella scheman, anpassade läxor och alternativa 

verktyg. Vidare talar de om vikten av att vara flera pedagoger i klassrummet för att kunna 

arbeta mer inkluderande med elever i behov av stöd. Respondenterna nämner också vikten av 

att läraren har rätt utbildning och kompetens i matematik, fördelar med det kollegiala lärandet 

och ser att lokaler har betydelse för att kunna anpassa undervisningen för elever som hamnat i 

matematiksvårigheter. Vi uppfattar utifrån intervjuerna att respondenterna nämner individnivå 

mer är grupp- och organisationsnivå och att de har lättare att ha hitta svårigheter och 

förklaringar på den nivån. 

 

Resultatsammanfattning  
Studiens data visar att inom det strukturella området lyfter respondenterna lärarens 

kompetens och vilka metoder den använder i sin undervisning som viktig. I flera av 

intervjuerna framgår det att tid och gruppstorlek kan vara en orsak till att elever får 

svårigheter i matematik. Inom det psykologiska området framkom det att det kan handla om 

elevens självkänsla och motivation när det gäller matematik. Det kan handla om att elever får 

låsningar och upplever ämnet matematik som negativt. Inom det sociologiska området nämns 

språkets betydelse, om man har annan bakgrund både språk och skolmässigt, samt 

föräldrarnas intresse och stöd. Respondenterna nämner också vikten av att prata matematik på 

lektionerna. De anser dessutom att användning av ord och begrepp i undervisningen är 

nödvändigt för utvecklingen av det matematiska språket. Inom det medicinska/neurologiska 

området nämns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och främst koncentration som ett 

hinder. Det kan också handla om begåvning, minnesproblematik samt lässvårigheter t.ex. 

inom läs- och skriv.  När det gäller inkluderade arbetssätt ser flera av respondenterna på 

undervisningen utifrån de olika nivåerna, indvid-, grupp och organisationsnivå, när de gör 

anpassningar för elever i matematiksvårigheter.  
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DISKUSSION 

I studien vill vi belysa vad några pedagoger uppfattar som matematiksvårigheter och hinder i 

lärandesituationer i matematik samt hur de utifrån ett inkluderande arbetssätt gör anpassningar 

för att möta dessa hinder. 

 

Metoddiskussion 
I denna studie valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjufrågor, detta för att 

respondenterna skulle ges möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och tankar. I den här typen 

av intervju har man som forskare i uppgift att ställa frågor om och lyssna på respondenterna 

för att skaffa sig djupare kunskap (Kvale & Brinkman, 2014). Målet med det insamlade data 

var att det skulle leda till en objektiv bild av hur respondenterna uppfattar elever som bedömts 

ha svårigheter i matematik samt hur de anser att de kan eller vill anpassa undervisningen 

utifrån elevernas behov. Genom att göra kvalitativa intervjuer har man som forskare en 

möjlighet att åter ta kontakt med respondenterna om det i analysen skulle visa sig vara något 

av respondenternas svar som uppfattas otydligt, vilket vi aldrig behövde göra. Alla frågor som 

ställdes till respondenterna gjordes utifrån en upprättad intervjuguide. Utifrån de 

intervjufrågor som ställdes fick vi värdefull information som ligger till grund för 

analysarbetet. Vid intervjusituationerna har vi försökt uppmuntra varje respondent att utveckla 

sina svar om så behövdes. Detta har inneburit att alla respondenter inte fått identiska frågor 

eftersom följdfrågorna bygger på respondenternas utsagor. Därför är det svårt att inte ha 

påverkat intervjuerna med vår egen förförståelse eftersom vi båda arbetar med elever som är i 

behov av stöd i skolan. Vi upptäckte också efter att ha genomfört våra intervjuer att vissa 

frågor gav liknande svar. Vid genomförande av denna typ av intervju upptäckte vi att det är 

lätt att man som intervjuare hamnar en bit ifrån huvudämnet eftersom man vill följa upp ett 

intressant svar från en respondent som kanske egentligen inte har med de förbestämda 

frågeställningarna att göra.  

Vidare anser vi att det hade varit önskvärt att ha genomfört fler intervjuer. Utifrån att endast 

elva respondenter ingår i vårt urval kan man inte dra några generella slutsatser av resultatet 

(Göransson & Nilholm 2009). Anledningen till att endast elva blev genomförda var att flera 

ställdes in av olika anledningar som t.ex. sjukdom, möten kom i vägen eller annan tidsbrist. 

Från början var det femton intervjuer inplanerade. Respondenterna arbetar med olika 

uppgifter inom skolan men alla har en grundskollärarutbildning i botten samt minst tio års 
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erfarenhet i arbetet med elever i grundskolan. Därför ansåg vi att vi kunde använda alla 

respondenternas svar till vår analys. 

Resultatdiskussion 
Vi ska här göra kopplingar till vad tidigare forskning belyser.  Vi har först valt att redovisa 

resultaten från intervjuerna utifrån de fyra områdena där förklaringar till 

matematiksvårigheter har lagts. Därefter följer en diskussion om inkludering.  

Strukturella området 

Under våra intervjuer framkommer det tydligt att lärarens kompetens har en stor betydelse för 

hur eleverna i skolan ska lyckas. Lärarens förmåga att bedriva god undervisning ses som en 

viktig aspekt i arbetet med just elever i matematiksvårigheter. Detta styrker Andersson, Lubig 

och Smith (2012) som menar att läraren har en avgörande betydelse för att varje elev ska ges 

möjlighet att utvecklas optimalt. De betonar vidare att läraren måste ha förståelse för 

individernas olika bakgrunder och förutsättningar t.ex. kognitivt, språkligt, socialt eller 

känslomässigt. Speciellt viktigt är det med ett bra matematiskt språk hos läraren menar 

författarna. Bland respondenterna upplevs språket som ett dilemma, framför allt de som 

arbetar med andraspråkselever. De är medvetna om att språket är viktigt och att begreppen i 

matematik måste introduceras tidigt och implementeras på rätt sätt. De anser att det är viktigt 

att läraren kan förklara och förtydliga ord och begrepp och sätta in dem i sammanhang så 

eleverna förstår. I forskningslitteraturen omnämns språket frekvent och flera av forskarna 

styrker det som respondenterna upplever (Morin & Franks, 2009; Neil & Claire, 2006; Rudd, 

Lambert, Satterwhite & Zaier, 2008). Österholm (2009) belyser också vikten av att träna 

läsförståelse i matematik för att få en bra metod att ta sig an matematiska textuppgifter på. 

Han menar att elever ofta fokuserar på nyckelord i texterna och inte läser de på vanligt sätt. 

Eleverna försöker dra slutsatser hur de ska lösa uppgiften utifrån de nyckelord de har plockat 

ut. Han påstår att vi som lärare måste bli medvetna om hur vi undervisar och pratar om 

läsning av texter i matematik. 

Respondenterna önskar också att svårigheterna hos eleverna upptäcks tidigt så att de har 

möjlighet att få stöd tidigt. Detta styrks av bl.a. Dowker (2005) men även av Gersten, Jordan 

och Flojo (2005) som båda menar att det är viktigt att upptäcka tidiga tecken på 

matematiksvårigheter så att man i tidigt skede kan sätta in åtgärder och förhindra att 

svårigheterna blir allt för stora. De menar vidare att det är viktigt att använda sig av senaste 

forskning för att utveckla bra screeningmöjligheter för de elever som riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter. Ingestad (2006) poängterar att det finns stora risker med att inte 
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identifiera elevers eventuella svårigheter i tidig ålder då man istället vill vänta eftersom det 

kan ha med elevens mognad att göra. Om sedan svårigheterna kvarstår och i vissa fall ökar, 

finns en risk att problemet, själva svårigheten, flyttas från ett relationellt tänkande, där 

undervisningen är i fokus till ett kategoriskt sätt då det är eleven som ska åtgärdas.  

När det gäller undervisningen i klassrummet anser flera av de respondenter som jobbar med 

äldre elever, på mellanstadiet och högstadiet, att de inte använder laborativt material i så stor 

utsträckning som de skulle önska. De anser att det beror på tidsbrist eller avsaknad av 

material. I de klasser som det finns laborativt material används det sällan eftersom 

respondenterna upplever att det tar tid från lektionerna eller att det inte känns naturligt att 

använda sig av det. Om det var fler pedagoger under matematiklektionerna så känner 

respondenterna att de skulle ha större möjlighet att sitta med enskilda elever och plocka fram 

laborativt material för att öka förståelsen för det moment man håller på med. Bland de 

respondenter som arbetar med yngre elever, på lågstadiet, upplevs det som mer naturligt att 

använda sig av laborativt material och tillgången till det verkar vara större än bland de äldre 

eleverna. Engvall (2013) upptäckte i sin studie att det finns gott om laborativt material ute i 

våra skolor, men det används i varierad utsträckning. Hon beskriver hur en del lärare i sin 

studie använder laborativt material endast så att det blir lite roligare matte. Istället är 

materialet till för att konkretisera abstrakt matematik. Dock finns det ingen garanti för att 

bruket av laborativt material leder till lyckat resultat. Engvall poängterar att det är lärarens 

uppgift att se till att det laborativa materialet används på ett korrekt sätt så att det inte blir 

slentrianmässigt. I hennes studie såg hon att lärarnas användning av laborativt material var att 

göra sig fri från det fort och att använda det vid inledningsskedet av ett nytt moment.  

Tidsdilemmat återkommer i andra sammanhang då respondenterna upplever att de inte hinner 

med eleverna på grund av stora klasser och det centrala innehållet i kursplanerna där många 

moment inom ämnet ska hinnas med. Flera nämner att storleken på klasserna har en 

avgörande betydelse för om man ska hinna med elever i behov av stöd eller inte. Detta 

kopplas också ihop med den grundläggande matematiken då taluppfattningen ska befästas. De 

nämner att man inte hinner hjälpa alla elever så mycket som de skulle vilja eftersom det är 

många elever som behöver hjälp under matematiklektionerna och tiden ska fördelas på alla. 

Respondenterna ser en fara i att några faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt 

till. Löwing (2006) ser också ett dilemma när det gäller undervisning, tid och lärarens stress 

att hinna med alla elever. I hennes studie ser hon att viljan finns hos lärarna att hjälpa eleverna 

men den stress och tidspress de känner leder till att eleverna inte får tillräckligt med tid och 
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uppmärksamhet när de behöver hjälp under matematiklektionerna. Detta leder i värsta fall till 

att eleverna inte får rätt hjälp, inte får möjlighet att utveckla sitt matematiska språk och 

tänkande som in sin tur leder till ökade svårigheter. Hattie (2012) nämner i sin studie att det 

inte finns tillräckligt med forskning som styrker att gruppens storlek har någon betydelse för 

undervisningen och att det finns en risk att läraren inte har tillräcklig kompetens att undervisa 

mindre grupper. Att bara minska gruppen utan att förändra undervisningen ger inget bra 

resultat. Hattie menar vidare att lärarens kompetens har större betydelse än gruppens storlek.   

Psykologiska området 

I vår studie nämner flera respondenter att elevers inställning till matematik kan vara negativ. 

De anser att eleverna fastnar i ett negativt tänkande när det gäller ämnet. Detta leder till dåligt 

självförtroende och motivationen sjunker. Några respondenter pratar om låsningar och 

blockeringar när det gäller matematik. Vi upplever att detta område inte uppmärksammas så 

mycket av respondenterna i vår studie. Ingen av respondenterna nämner orden ångest, 

olustkänslor eller matematikrädsla. Vi tror att det beror på att de flesta av respondenterna i vår 

studie arbetar med elever i lägre åldrar, låg- och mellanstadiet och man ofta upptäcker det 

sent.  Ramirez, Gunderson, Levine och Beilock (2013) anser att matematikångest ofta 

upptäcks i högre åldrar, bland gymnasieelever. De anser att få studier har gjorts på elever i de 

tidiga skolåren. I deras studie har de tittat på just yngre elever kopplat till matematikångest. 

Det framkommer i studien att det är viktigt att uppmärksamma eventuell matematikångest 

tidigt. Upptäcks det tidigt finns det större chans att det går att åtgärda, medan om det får bero 

nämner de att det blir som en snöbollseffekt. Ångesten ökar med tiden och kan vara svårare 

att komma till rätta med.  

Sociologiska området 

Några av respondenterna nämner att matematiksvårigheter kan ha sin förklaring i den miljö 

man lever och växer upp i, ett socialt och kulturellt arv. De respondenter som arbetar på 

skolor med låg socioekonomisk status och många andraspråkselever ser en koppling mellan 

den kulturella bakgrunden och tidigare skolbakgrund både hos elever och föräldrar. Några av 

respondenterna upplever att föräldrar har betydelse för elevers prestationer i skolan. Detta 

styrks av Jess, Skott och Hansen (2009) som poängterar att föräldrarnas intresse för skolan 

och förväntningarna på vad deras barn ska prestera har stor betydelse för hur eleven kommer 

att lyckas. Vidare menar de att resursstarka föräldrar har högre förväntningar på sina barn. 

Sjöberg (2006) anser att det finns en risk i att föräldrars egna negativa upplevelser av 
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matematik överförs på deras barn vilket kan leda till att barnen också får en negativ 

inställning till matematiken.  

Lärarens förväntningar på elever är en annan aspekt som bl.a. omnämns av Ingestad (2006) 

där hon menar att lärare ofta har lägre förväntningar på andraspråkselever än på de elever som 

har svenska som modersmål. Respondenterna i vår studie som arbetar i klasser med många 

andraspråkselever upplever att språket är ett dilemma. De anser att det är svårt att hålla en hög 

nivå på undervisningen eftersom det är så många som inte kan tillgodogöra sig språket på ett 

adekvat sätt. Undervisningens nivå blir lägre och förväntningarna därefter.  

Medicinska/neurologiska området 

Flera av respondenterna nämner att svårigheter som eleverna får kan ligga i det genetiska. 

Några av respondenterna nämner dyskalkyli, men är tveksamma till om diagnosen finns eller 

inte. Shalev och Gross-Tsur (2001) anser att risken är större att hamna i matematiksvårigheter 

om någon i släkten också har den typen av svårigheter. I en annan artikel anser Shalev m.fl. 

(2001) att dyskalkyli är en ärftlig egenskap och risken att få den diagnosen är tio gånger så 

stor om du har det i släkten. Inom det medicinska/neurologiska området hittar respondenterna 

många orsaker och förklaringar till att eleven har svårigheter i matematik. De nämner 

diagnoser som ADHD/ADD, autismspektrumdiagnos och dyslexi men även 

koncentrationssvårigheter, minnesproblematik och läs- och skrivsvårigheter. Respondenterna 

upplever att det är en stor utmaning för skolan att få till god undervisning för elever som har 

svårigheter inom det medicinska/neurologiska området. För att möta elever inom detta 

område anser Olsson och Olsson (2013) att det är viktigt att titta på undervisningen i ett 

inkluderande helhetsperspektiv, eftersom man måste väga in flera faktorer som t.ex. lärarens 

undervisning, miljön kring eleven och gruppens storlek för att undervisningen ska anpassas 

för varje enskild elev. På individnivå bör man fokusera på elevens styrkor, intresse och 

motivation. På gruppnivå bör man titta på hur gruppen är sammansatt, hur klimatet i gruppen 

är och vilket bemötande läraren har. På organisationsnivå bör man titta på vilka arbetsformer 

som kan verka negativt eller stödjande för eleven, arbetslagets synsätt på elever inom 

neuropsykiatri. Det är även viktigt att se över prioritering och fördelning av resurser, vilken 

kompetens läraren har samt kompetensutveckling för personal. Vi upplever att flera av 

respondenterna har ett inkluderande synsätt och gör anpassningar för elever i 

matematiksvårigheter inom det medicinska/neurologiska området. De nämner hur de anpassar 

undervisningen där de flesta respondenter anpassar främst på individnivå men gruppnivå 
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förekommer också. Det är endast ett fåtal av respondenterna som nämner anpassningar på 

organisationsnivå.  

Kadesjö (2007) poängterar att lärarens bemötande gentemot eleverna är otroligt betydelsefull. 

Speciellt nämner han de elever med koncentrationssvårigheter som utmanar lärarens tålamod. 

Kadesjö anser att dessa elever ibland kan provocera fram lärarens sämsta sidor vilket kan leda 

till en negativ relation. Flera av respondenterna i vår studie upplevde en svårighet i att möta 

och inkludera elever med koncentrationssvårigheter i det dagliga arbetet. Utifrån det dilemmat 

poängterar Kadesjö vikten av handledning för lärare där de får strategier och utbildning i att 

hantera dessa elever då eleverna är väldigt beroende av en god relation till sin lärare.  

Avslutande reflektioner 

Utifrån resultatet i vår studie kan vi se att respondenterna hittar orsaker och förklaringar till 

matematiksvårigheter inom de fyra förklaringsområdena, strukturella, psykologiska, 

sociologiska samt medicinska/neurologiska, som forskningslitteraturen belyser. Vi kan se att 

respondenterna ser svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv då undervisning och läraren är 

i fokus samtidigt som det ser svårigheter ur ett kategoriskt sätt där individen är bärare av 

problemet i form av t.ex. diagnoser eller koncentrationssvårigheter. Även om respondenterna 

finner orsaker och förklaringar inom alla fyra områden är det två områden som är mest 

frekventa, nämligen det strukturella och det medicinska/neurologiska. Vad anledningen till att 

orsaker och förklaringar inte lika ofta förekommer inom de två andra områdena, det 

psykologiska och det sociologiska tror vi kan ha en påverkan av den samhälleliga debatten 

gällande resultat i svensk skola. För att höja resultaten inom matematik, utifrån alarmerande 

rapporter, satsar man från statligt håll på matematikutveckling via matematiklyftet i Sveriges 

kommuner. Genom denna påverkan, med negativa rapporter gällande resultat, har skolan 

tvingats syna sig själv och sin undervisning. Därför tror vi att respondenternas inställning till 

matematik och elever i svårigheter i matematik hamnar inom det relationella synsättet då 

läraren och undervisningen är i fokus. Trots att flera har ett relationellt synsätt ser man dock 

ett kategoriskt synsätt där diagnoser och individens egenskaper ligger till grund för 

svårigheter. Respondenterna upplever det som svårast att möta elever som hamnar inom det 

medicinska/neurologiska området. I vår studie ville vi, utöver matematiksvårigheter, få en 

fördjupad kunskap om hur några pedagoger anser att de kan anpassa sin undervisning utifrån 

ett inkluderande perspektiv. I vårt resultat har vi sett att respondenterna har en intention att 

arbeta inkluderande, men de upplever att det är svårt och svårast upplever de att det är anpassa 

för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har hamnat i 
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matematiksvårigheter. Respondenterna nämner att det vore lättare att göra anpassningar om 

det fanns fler pedagoger i klasserna och om de hade tillgång till lokaler som gav dem 

möjlighet att göra gruppdelningar. Detta styrks av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2013) som anser att det är lättare att göra anpassningar i undervisningen om finns möjlighet 

att skapa mindre grupper och sammanhang i klassrummet, vilket leder till att fler elever blir 

inkluderade i den ordinarie undervisningen.  

Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att göra en liknande studie över längre tid där fler lärare, speciallärare och 

specialpedagoger ingår i studien. I samma studie vore det också intressant att intervjua elever, 

som bedöms ha svårigheter i matematik, om hur de uppfattar matematiksvårigheter och vad 

som upplevs som hinder i lärandesituationen i matematik. Det intressanta med den studien 

vore att jämföra elevernas uppfattningar med lärarnas.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Hej 

Vi är två grundskollärare som jobbar på Andersbergsskolan i Gävle och läser till 

specialpedagog respektive speciallärare med inriktning matematik på Mälardalens Högskola. 

Under senaste läsåret har vi arbetat som specialpedagog respektive speciallärare i skolområdet 

respektive skolan. Vi går vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att 

skriva om matematiksvårigheter och anpassningar. 

Syftet med vår studie är att studera och analysera faktorer som lärarna anser kan vara hinder i 

lärandesituationer i matematik hos de elever som de bedömt ha svårigheter i ämnet, samt hur 

lärarna anser att de kan anpassa sin undervisning för att möta dessa hinder.  

Vi har fördjupat oss i aktuell forskning och litteratur kring matematiksvårigheter och 

anpassningar i skolan. Vi har för avsikt att göra intervjuer med verksamma lärare inom 

matematikämnet samt speciallärare för att få ytterligare kunskap. Därför vill vi intervjua dig, 

som har den kunskap, utbildning och erfarenhet av att undervisa i matematik. Intervjun tar 

mellan 30-45 minuter och vi hoppas att du vill delta. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Resultatet från intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas som underlag till vårt 

examensarbete. Er medverkan, skola och personer, kommer att bli avidentifierade och i den 

färdiga studien kommer alla deltagare att anonymiseras. Alla inspelningar kommer att raderas 

när studien är genomförd.  

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. 

 

Vänliga hälsningar  

Karin Isaksson karin.isaksson@gavle.se 

Magdalena Norlén magdalena.norlen@gavle.se 

Tuula Koljonen tuula.koljonen@mdh.se 

  

mailto:karin.isaksson@gavle.se
mailto:magdalena.norlen@gavle.se
mailto:tuula.koljonen@mdh.se
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Intervjuguide  Bilaga 2 

Bakgrundsfakta och nuvarande arbetssituation 

 Vad har du för utbildning?  

 Fortbildning? (Stödfråga endast för oss: Är det någon speciell du vill nämna).  

 När tog du din examen?  

 Hur ser din arbetssituation ut? (Stödfråga endast för oss: klasslärare, ämneslärare, 

speciallärare, olika arbetslag, plocktjänst, andra uppdrag, nedsättning i tid mm?) 

 Vilka årskurser undervisar du i? 

Matematiksvårigheter. 

 Hur definierar du matematiksvårigheter?  

 Vad tror du är anledningen till att vissa elever får svårigheter med matematik?  

 Vilka hinder i matematiklärande anser du finns? 

 Hur identifierar du elever i matematiksvårigheter? 

Elever i behov av stöd 

 Hur många elever anser du är i behov av stöd i gruppen, klassen?  

 Vilket stöd får dessa elever och vad är det som styr vilket stöd de får? 

 Hur är stödet organiserat? (Stödfråga endast för oss: Speciallärare, resurs eller 

anpassning, vem gör vad?) 

Anpassningar och inkluderande arbetssätt 

 Hur anpassar du undervisningen för dessa elever?  

 Hur tänker du kring de anpassningar du gör? 

Stödfrågor endast för oss: 

 arbetssätt 

 läromedel 

 praktiskt material 

 digitala hjälpmedel 

 placering/gruppering  

 samarbete mellan olika pedagoger/yrkesgrupper 

 

 Vad har du upplevt varit framgångsrikt i arbetet med elever i matematiksvårigheter?  

 Kan du berätta om något som du upplever inte har varit framgångsrikt? 

 Hur skulle du vilja att undervisningen organiserades för elever i 

matematiksvårigheter? 
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Resultattabell  Bilaga 3 

Intervjuare Respondent Kommentarer 
Frågor: Svar:   

Bakgrundsfakta och nuvarande arbetssituation 

Vad har du för utbildning?   

Fortbildning?     

När tog du din examen?    

Hur ser din arbetssituation ut?     

Vilka årskurser undervisar du i?   

Matematiksvårigheter och elever i behov av stöd 

Hur definierar du matematiksvårigheter?    

Vad tror du är anledningen till att vissa elever 

får svårigheter med matematik?  

  

Vilka hinder i matematiklärande anser du 

finns? 

  

Hur identifierar du elever i 

matematiksvårigheter? 

  

Hur många elever anser du är i behov av stöd 

i gruppen, klassen?  

  

Vilket stöd får dessa elever och vad är det 

som styr vilket stöd de får? 

  

Hur är stödet organiserat?   

Inkluderande arbetssätt 

Hur anpassar du undervisningen för dessa 

elever?  

  

Hur tänker du kring de anpassningar du gör?   

arbetssätt   

läromedel   

praktiskt material   

digitala hjälpmedel   

placering/gruppering    

samarbete mellan olika 

pedagoger/yrkesgrupper 

  

   

   

Vad har du upplevt varit framgångsrikt i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter?  

  

Kan du berätta om något som du upplever 

inte har varit framgångsrikt? 

  

Hur skulle du vilja att undervisningen 

organiserades för elever i 

matematiksvårigheter? 

  

 


