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Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om och förståelse av vilka faktorer som är 

viktiga för elevers utveckling av matematikförståelse för att motverka hinder i 

matematiklärandet. Studien är en kvalitativ studie som utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärandet. I studien har intervjuer använts för att få reda på vilka faktorer några speciallärare erfar 

är viktiga i utvecklingen av elevers matematikförståelse. I analysarbetet har resultatet delats in i 

sju i teman; aritmetik, begrepp, uppfattning, mötet, bemötandet, vägen till förståelse samt 

förståelse uppnås. Resultatet visar att alla teman som framkommit i analysen har inverkan på 

matematikförståelsen samt att det har framkommit att elevernas självförtroende har gått som en 

röd tråd genom hela resultatet tillsammans med interaktionens betydelse. Speciallärarna menar att 

självförtroendet måste vara uppbyggt för att eleverna ska tillgodogöra sig en matematikförståelse.  
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1 Inledning 
Begreppet förståelse har under en lång tid varit intimt sammankopplat med kunskap. Redan de 

gamla grekerna, med Aristoteles i spetsen, beskrev den nära anknytningen mellan såväl vetandet 

som kunnandet där förståelsen verkade som en brygga mellan just vetandet och kunnandet 

(Gustavsson, 2002). Förståelse som begrepp har inom skolans värld alltsedan den förra 

läroplanen för grundskolan Lpo94 (SOU 1992:94) fått en allt mer framträdande roll. I såväl 

Lpo94, som nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lgr 11 (Skolverket, 2011) är 

just förståelse ett av de begrepp som allra först synliggörs, i respektive läroplan och  då redan i 

det inledande kapitlet som handlar om skolans värdegrund och uppdrag. Förståelse är i dessa 

läroplaner inte enbart omnämnt inledningsvis, utan präglar även de ämneskunskaper som elever 

inom grundskolan ska få möjligheter att erhålla. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

Lpo94, beskrivs förståelse som en av de grundpelare som all undervisning ska bygga på (SOU 

1992:94). Med tanke på den betydelse som förståelse rent generellt har för ett kunskapande och 

den roll som begreppet sedan lång tid har och har haft för lärande i matematik fann vi det 

intressant, i vår roll som blivande speciallärare i matematik, att studera detta begrepp och dess 

innebörder och funktionalitet vidare. Matematikförståelse är också ett begrepp som i allra högsta 

grad även används internationellt. Detta inte minst genom PISA-undersökningarna (Programme 

for International Student Assessment). Där omnämns begreppet som ”mathematical literacy” och 

används som en förklaring av ett matematiskt kunnande som är på en mer avancerad nivå, men 

även en förmåga att kunna använda detsamma (Skolverket, 2010b).  

Eftersom matematikförståelse är och har varit av stor betydelse för matematikundervisningen så 

anser vi att det finns behov av att få fördjupad insikt i dess innebörder. Då just förståelse för 

matematik såväl nationellt som internationellt tycks få en allt mer framskriven betydelse för 

lärandet, finner vi det även angeläget att försöka identifiera vilka kunskaper som är av betydelse 

för eleverna att erhålla för att en matematikförståelse ska kunna uppnås. Då vi är blivande 

speciallärare är det inte matematikundervisning i allmänhet som är det primära för oss, utan den 

undervisning och det lärande som en speciallärare medverkar i. 

1.1 Disposition 
I studiens bakgrund beskrivs centrala begrepp, aktuella styrdokument, litteratur och forskning 

som vi anser vara relevanta till studiens syfte och frågeställningar. I bakgrunden presenteras flera 
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olika områden som kan vara bidragande orsaker till att elever har hinder i matematikförståelsen 

samt den teoretiska referensram som finns som utgångspunkt för studiens resultat. I metoddelen 

finns val av metod, urval, datainsamlingsmetod, genomförande, etiska aspekter samt studiens 

analysmetod. Sedan kommer studiens resultat följt av metod- och resultatdiskussion.      

2 Bakgrund 

2.1 Centrala begrepp 
När man talar om matematik och förståelse i allmänhet och matematikförståelse i synnerhet är det 

viktigt att definiera ordens innebörder. Matematik i detta arbete handlar om matematik som 

skolämne, det som lärs ut som ett obligatoriskt inslag i grundskolan. När det då gäller förståelse 

är det lätt att detta begrepp tas för kunskap. I detta arbete utgår definitionen från Kolbs (1984) 

beskrivning av förståelse. Han menar att kunskapen föregår förståelsen och förståelsen i sig 

handlar om hur kunskapen används. Med andra ord kan inte förståelsen existera utan att ett 

tidigare kunskapande har skett och förståelsen i sig handlar om hur och på vilket sätt de uppnådda 

kunskaperna nyttjas i nya kontexter. 

I PISA-undersökningarna används begreppet ”mathematical literacy” för att beskriva en högre 

grad av matematiskt kunnande och användande (Skolverket, 2010b). Begreppet handlar om 

individens sammantagna kunskap om matematik och dess faktainnehåll samt dennes förmåga att 

tolka och använda matematiken i olika sammanhang. ”Mathematical literacy” är inte något som 

individen har eller inte, utan det finns grader av förmågan. Något motsvarande uttryck finns inte i 

det svenska språket, men om man ser till tidigare beskrivna definitioner av matematikförståelse, 

att förståelse är något som uppnås efter att mer faktabaserad kunskap lärts in och även att 

förståelsen kan finnas i olika hög utsträckning, så ligger det nära till hands att säga att 

samhörigheten mellan begreppen matematikförståelse och ”mathematical literacy” är stor då de 

har många beröringspunkter. 

Sammanfattningsvis handlar matematikförståelse i detta arbete om förmågan att reflektera kring 

det lärda matematiska innehållet och kunnandet i att kunna använda dessa kunskaper i olika, men 

även nya kontexter. Utifrån detta är det viktigt att lärarna erbjuder eleverna möjlighet att få 

förståelse och begripa undervisningens innehåll. 
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2.2 Aktuella styrdokument 
För att få en ytterligare dimension till hur förståelse kan uppfattas så görs även här en 

tillbakablick till Lpo 94 (SOU 1992:94) där förståelse fanns som ett tydligt begrepp som skulle 

införlivas i lärandeprocessen. Förståelsen i den tidigare läroplanen sågs ur ett kvalitativt 

perspektiv där förståelsen i sig kunde vara kvalificerad eller inte. Denna läroplan hade även 

utgångspunkten att en kunskap eller erfarenhet kunde förstås på olika sätt. I Lpo94 var grunden 

till förståelse en redan erhållen kunskap och förståelsen i sig innebar en förmåga att behärska 

användandet av kunskapen i relation till olika sammanhang. I rådande kursplan, Lgr11 

(Skolverket, 2011), förklaras att undervisningen i matematik ska bidra till såväl faktakunskaper 

som förmågan att tolka, beskriva och reflektera. Om vi ser tillbaka på den definition av 

matematikförståelse som är rådande i detta arbete, att matematikförståelse innebär ett kunnande i 

att såväl ha förmågan att reflektera kring det lärda som att i olika kontexter kunna använda 

desamma. Matematikförståelse är något som görs synligt även i de läroplaner vi har nu att 

förhålla oss till i den svenska skolan, då tolkning och reflektion är något som framskrivs som 

primärt i relation till den faktabaserade kunskapen (Lgr11, Skolverket, 2011).  

2.3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisar vi hur begreppet matematikförståelse tidigare har belysts för att 

ytterligare öka förståelsen kring innebörden av begreppet och dess användning. Vi kommer även 

att lyfta fram hinder för matematikförståelsen, men även vilka möjligheter som står till buds för 

att en elev ska kunna uppnå matematikförståelse. 

2.3.1 Olika synsätt på matematikförståelse nu och då 

Förståelse som ett begrepp i relation till kunskap har, som beskrivits redan inledningsvis, en lång 

historia. Denna relation har dock, enligt vad vi kommit fram till, sällan eller aldrig fått vara 

friktionsfri. Kunskapsfältet som sådant präglades under hela 1900-talet av en motsättning, menar 

Gustavsson (2002). Motsättningen låg mellan den mer konservativa synen på kunskap som något 

som är baserat på fakta gentemot den mer liberala synen på kunskap som något som har sin grund 

i såväl reflektion som tolkning. Även Skolverket (2001) har lyft fram denna skiljaktighet gällande 

synsätt på kunskap som präglade förra seklet. Skolverket menar att polariseringen främst låg i hur 

kunskap skulle förmedlas och förvärvas inom skolans verksamheter. Den mer traditionella sidan 

ansåg att det primära var en faktabaserad kunskap som passivt kunde mottagas av elever. Medan 
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den andra sidan hävdade att eleverna själva behövde vara aktivt deltagande och först via 

reflektion och medskapande av kunskap kunde erhålla densamma. 

2.3.2 Hinder i matematikförståelse  

Aritmetik 

I kursplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det under matematik att aritmetik handlar om 

taluppfattning och hur tal används. Inom taluppfattning ingår de naturliga talen, hur de är 

uppbyggda samt hur de kan delas upp, positionssystemet, bråk, de fyra räknesätten vad de har för 

samband och hur de kan användas, metoder för att beräkna på olika sätt, samt uppskattning och 

rimlighetsbedömning.  

Lunde (2011) skriver att forskningen inom matematiken har lagt fokus på talförståelsen och att 

den är helt avgörande vid matematisk förståelse och färdighet hos eleven. Talförståelsen kan 

definieras på olika sätt men det mest centrala är att eleven har flyt och flexibilitet när det gäller 

tal, förståelse vad talen betyder, förmåga att utföra huvudräkning samt att kunna göra jämförelser.  

Lunde menar att ett av de kännetecken som är mest centrala hos elever i matematiksvårigheter är 

vilka strategier de använder sig av för att lösa enkla aritmetiska problem. Även Lundberg och 

Sterner (2009) tar upp att de som har svårt med matematikförståelsen har svårt att lära sig 

aritmetiska färdigheter. De har svårt att förstå enkla talbegrepp, samt att de har problem med att 

lära sig talfakta och procedurer inom matematiken.  

Reis (2012) skriver att när barn lär sig antal sker det i olika steg. Först sker det icke-verbalt och 

ungefärligt sedan icke-verbalt men mer exakt. Efter det blir det mer verbalt och exakt vid olika 

räkneprocedurer. Den tidiga icke-verbala räkneproceduren är det som ligger som bas för 

utvecklingen av numerisk och aritmetisk kunskap. Denna kunskap tar lång tid att bygga upp. 

Lärandet i matematik sker i situationer som är konkreta och när barn lär sig orden för benämning 

av antal och räkning på talsekvensen så jämför de och de integrerar den nya kunskapen. De 

erfarenheter barnen får tidigt ökar vartefter de får mer kunskaper för att lösa situationer där 

addition och subtraktion förekommer. För att utveckla den tidiga aritmetiska kunskapen så 

behöver den stimuleras och underhållas. Lundberg & Sterner (2009) menar att om elever inte får 

den stimulans de behöver får de problem med matematiken. De tar även upp att forskarna är 

eniga om att elever som har matematiksvårigheter har en bristfällig taluppfattning som tydligt 
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märks i de väldigt enkla och grundläggande numeriska färdigheterna, där eleven skall jämföra 

antal punkter i två avgränsade mängder.   

Engvall (2013) nämner att det finns olika sätt i undervisningen som gör att eleverna får brister i 

taluppfattningen och i sitt aritmetiska kunnande. Det som är svårast och skapar problem är 

tiotalsövergångarna i subtraktion. Engvall tar även upp att forskarna internationellt ser att 

eleverna har problem med att utföra additions- eller subtraktionsberäkningar med tiotalsövergång 

och speciellt då termerna innehåller fler än två siffror.  

Dowker (2005) skriver att för att få kontroll på de svårigheter eleverna har inom aritmetiken är 

det viktigt att komma ihåg att aritmetiken består av många olika delar. Dowker har sett i sin 

undersökning att elever som har svårigheter inom aritmetiken har svårt med olika delar och att de 

visar det relativt tydligt. Elever i matematiksvårigheter har visat stora skillnader mellan olika 

matematiska förmågor. En elev kunde genomföra matematiska beräkningar korrekt men hade 

svårt att komma ihåg sifferfakta medan en annan elev var precis tvärtom. Alla elever oavsett om 

de har matematiksvårigheter eller inte har starka eller svaga sidor inom alla områden inom 

aritmetiken. Dowker (2005) har funnit att elever som inte kan hantera ensiffriga tal har väldigt 

svårt att uppnå, även begränsad förståelse när det gäller tiotal, enheter och siffrans värde.  

Matematikångest 

Ytterligare ett hinder för matematikförståelse är matematikångest. Denna ångest hos elever kan 

bero på flera olika anledningar. I följande text tar vi upp några av de anledningar som forskarna 

benämner att matematikångest kan bero på. Kling Sackerud (2009) skriver att det gap som finns 

mellan samhällets uppfattning av kunskaper i matematik och vad den enskilda individen tycker 

sig behöva inom matematik är stort. Matematiken är så inbäddad i sina tillämpningar att den blir 

så gott som osynlig och i ett internationellt perspektiv blir matematiken ansedd som ett svårt 

ämne i skolan. Matematiken i skolan har en starkt rotad tradition som anses vara detsamma som 

innehållet i läroboken, menar Kling Sackerud (2009). Föräldrars inställning kan vara en 

bromsande faktor för elevens matematikutveckling eftersom de vill känna igen matematiken för 

att kunna hjälpa sina barn. Inställning och attityd till matematik kan vara ett hinder som påverkas 

av en vidgad syn på ämnets roll och betydelse. Både Boaler (2011) och Sjöberg (2006) skriver att 

det kan vara förödande för eleverna om föräldrarna visar sin negativa inställning till matematiken 
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främst genom att säga att det inte är konstigt att barnet inte kan, eftersom de själva hade samma 

problem i matematik när de gick i skolan. Forskningen visar att detta budskap kan ställa till med 

stor skada hos eleven när det gäller matematikförståelsen. 

 

Engström (2003) tar upp att många elever upplever matematiken som ett misslyckande och att 

dessa elever lämnar grundskolan med en ångest inför allt som har med matematik att göra. Istället 

för att ge dessa elever en känsla av ett livslångt lärande så traumatiseras matematiken för en lång 

tid framöver. Även Wadlington och Wadlington (2008) tar upp att elevernas egen uppfattning att 

de inte är bra på matematik kan ge dem ångest. Sjöberg (2006) skriver att negativa attityder emot 

matematikämnet utvecklas i åldrarna 9-11 år. Dessa negativa attityder är svåra att förklara och 

kan ge ångest. Av de elever som är i behov av särskilt stöd så är det matematikämnet som skapar 

den största stressupplevelsen hos elever. Sjöberg menar att höga nivåer av oro och ängslan 

påverkar elevernas prestationer i matematik negativt. Ångesten har en avgörande roll i elevernas 

attityd till att lära sig matematik. Ångesten kan göra så att eleverna undviker matematikträning, 

något de egentligen skulle behöva mycket av.  

 

Häggblom (2000) skriver att elevernas framgång och misslyckande inom matematiken påverkar 

elevernas självförtroende och inre motivation för matematiken. Matematikprestationerna kan på 

längre sikt bli påverkade av lågt självförtroende och låg inre motivation. Häggblom menar att 

detta blir en ond cirkel som blir svår att hantera för eleverna. 

  

Samuelsson och Lawrot (2009) skriver i sin artikel att alla människor har ett känslomässigt 

förhållande till matematiken. En del älskar att sitta och räkna och fundera på matematiska 

problem medan andra hatar det och känner ångest och skräck inför sina möten med matematiken. 

När en elev har matematikångest eller även så kallad matematikängslan så har det med elevens 

känsloliv att göra. Samuelsson och Lawrot beskriver det som att eleven lider brist på 

välbefinnande då den skall utföra matematik.  

 

Petersen (2012) skriver att under skolåren är det många elever som bygger upp en negativ bild av 

matematikämnet. Undervisningen har inte fångat elevernas intresse. Inlärningen med formler och 

att komma fram till rätt svar har inte stimulerat till förståelse för matematik. Når inte eleverna 
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upp till de förväntningar som finns så påverkas elevernas självförtroende som i sin tur ger en 

negativ attityd till matematik. Attityder handlar om hur eleven själv föreställer sig hur något är 

och hur de värderar det. Attityder bottnar i elevernas självuppfattning av hur den uppfattar sig 

själv, till exempel sin förmåga att kunna matematik. Elevernas självuppfattning är vad som 

händer i interaktionen mellan eleven och dess omgivning. 

 

Sammanfattningsvis framträder det att forskarna är eniga om att ångest är ett stort hinder för 

matematiklärandet. Hur ångesten uppkommer ges det ingen samstämmig bild utav, men några av 

de faktorer som läggs fram är samhällets bild, självbilden och självförtroendet. 

2.3.3 Vägar till matematikförståelse  

För att ytterligare komma på djupet med vad begreppet matematikförståelse innebär, behöver det 

även synliggöras hur denna förståelse kan uppnås. Kullberg (2010) beskriver aspekter som är av 

en kritisk karaktär som betydelsefulla för att en individ ska kunna nå matematikförståelse. Enligt 

Kullberg innefattar en sådan kritisk aspekt det som är grundläggande för eleven att kunna inom 

ett bestämt område för att kunna möjliggöra att kunnandet ska kunna tas till nästa nivå. När 

eleverna får dessa kritiska aspekter synliggjorda samt att de ges möjlighet att arbeta med dem, 

ges de förutsättningar till att uppnå inte bara förståelse, utan till och med en högre grad av 

förståelse. Eleverna måste således vara aktiva medskapare av sin kunskap, det är inte tillräckligt 

att bara få de kritiska aspekterna presenterade, utan de måste processas för att på så vis kunna 

skapa en högre grad av förståelse. Processandet av kunskap beskrivs även av Ahlberg (2000). 

Hon beskriver det som att presumtiv kunskap har sin grund i elevers interaktion med varandra 

och då i synnerhet i deras kunskapsinteraktion. Hon anser att elever inte bara kan, utan att de till 

och med behöver lära av varandra. Detta för att de ska ges möjlighet att, via samspel, bli varse 

om ett problem såväl svårigheter som lösningsmöjligheter för att därmed få en bredare kunskap 

och ökad förståelse. 

Interaktion 

Sjöberg (2006) menar att lärandet av kunskap är en aktiv process som sker i ett sociokulturellt 

sammanhang och är det viktigaste för lärandet. Ett framgångsrikt och effektivt sätt till lärande 

sker då det blir en interaktion mellan sociala samspel i en grupp och i den individuella processen 
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hos eleven. Wernberg (2009) är av samma åsikt och menar också att lärandet sker i en interaktion 

mellan olika människor. I en undervisningssituation i ett klassrum sker då lärandet i en 

interaktion mellan lärare och elever eller mellan elever och elever. Det blir då olika läranderum. 

Wernberg menar även att elever är nyfikna, har en inre vilja och är upptäckande för att ta sig an 

ny kunskap. För att de skall få denna kunskap så behövs det experimenterande och kreativa 

aktiviteter så att de kan utvecklas. Interaktionens betydelse för lärande är något som även Mercer 

och Sams (2006) lyfter fram i sin empiriska studie. Men de menar att interaktionen och samspelet 

mellan elever eller mellan elever och lärare inte är den enda betydelsebärande faktorn för elevers 

lärande och utveckling, utan att även språket och den kommunikation som kommer till stånd i 

just interaktionen är av yttersta vikt. Det Mercer och Sams (2006) kom fram till i sin studie var 

att:  

“If teacher provide children with an explicit, practical introduction to the use of language for 

collective reasoning, then children learn better ways of thinking collectivy and better ways of 

thinking alone” (Mercer & Sams 2006, s 27). 

 

Detta innebär, menar Mercer och Sams (2006) att lärarna måste i samtal med eleverna undvika 

slutna frågor, vilket även Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) påvisar i sina studier. Slutna 

frågor innefattar den begäran av upplysning som innehåller ett svar som antingen kan vara rätt 

eller fel och där den korrekta förklaringen är på förhand given och inte inrymmer några 

alternativ. Istället menar Mercer och Sams (2006) att mer öppna frågor ska användas som 

exempelvis innehåller ord som om, därför och eftersom. Genom att läraren använder denna typ 

av resonemangsord, eller resonemangsfrågor lärde sig eleverna, i Mercer och Sams studie, att 

använda språket mer effektivt för att såväl tillsammans med andra elever, som på egen hand att 

lösa matematiska problem mer effektivt. Detta införlivande och tillgodogörande av resonemang 

synliggjordes även i Hufferd-Ackles, Fuson och Sherins (2004) studie. Såväl Mercer och Sams 

(2006) som Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) såg i sina undersökningar att detta även 

ledde till att eleverna dels ökade sin egen förståelse för lärandeprocessen men även att det ökade 

deras individuella förståelse för matematik.  
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Kommunikation  

Kommunikation inom matematikundervisning inrymmer olika dimensioner av språkande. 

Bergqvist och Österholm (2014) framhåller att förhållandet mellan matematik och språk är något 

komplext. Författarna menar att det å ena sidan finns de som menar att matematiken på grund av 

sitt symbolbruk är ett eget språk, medan andra anser att just symbolbruket gör att matematiken 

har en särställning och därför borde ses som oberoende av språk. Oavsett tolkningen av relationen 

mellan matematik och språk, menar författarna (Bergqvist & Österholm, 2014) att man inom det 

matematiska språkbruket kan omnämna en matematisk företeelse antingen som en process som 

leder fram till något, eller som en struktur där man till exempel påvisar relationer mellan objekt. 

Ett exempel som de lyfter fram är vad som matematiklärare vardagligt benämner som “missbruk 

av likhetstecknet”. När elever ser symbolen = som ett tecken för ordet blir så är det naturligt att 

3+5=8+2=10, vilket enligt författarna är ett processtänkande. Om det istället påvisas för eleverna 

att = motsvarar ordet är, så möjliggör det en utveckling av det strukturella tänkandet och 

motverkar hinder vid exempelvis algebraiska lösningar, vilket gör en lösning av arten 

3+5=8+2=10 omöjlig. 

 

Inom det matematiska språkbruket ryms även användandet av matematiska begrepp. 

Matematikförståelse grundar sig, enligt Ahlberg (2001), på att eleverna i en språklig interaktion 

utvecklat en begreppsförståelse. Språkets betydelse i detta sammanhang handlar om att eleverna, 

med hjälp av sina kunskaper sätter ord på det lärda. Ahlberg menar därför att den språkliga 

kommunikationen är avgörande för förståelsen. För att uppnå en matematisk språklig förståelse är 

det därför viktigt att samtala om matematik, dess innebörder och funktioner. Skott, Hansen, Jess 

och Schou (2009) anser att om elever ska ges möjlighet att utveckla olika matematiska förmågor 

så måste bland annat begreppskunskapen hos eleverna utvecklas. Detta för att de då får verktyg 

för att kunna använda generaliseringar samt resonemang i olika sammanhang. Skott et al. (2009) 

menar att det är viktigt att undervisningen präglas av såväl ett lärande av och om 

begreppskunskap och procedurhantering. Detta för att kunskaperna sedan ska kunna utgöra basen 

för den fortsatta förståelsen vid arbetandet med exempelvis problemlösning. Hiebert (1986) 

beskriver lärprocessen på liknande sätt och använder sig av termerna procedurell och konceptuell 

kunskap. Den procedurella kunskapen handlar, vilket namnet anger, om procedurhantering, 
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förmågan att kunna hantera begrepp och metoder för att kunna genomföra matematiska lösningar. 

Konceptuell kunskap handlar i detta sammanhang om matematikförståelse. Denna kunskap 

innebär, enligt Hiebert, att olika kunskapsdelar sätts samman för att genom detta uppnå förståelse 

och ett sammanhang för det lärda.  

 

2.3.4 Metoder för att skapa förutsättningar för elever i matematiksvårigheter 

Lundberg och Sterner (2009) skriver att enligt grundskoleförordningen så skall skolan göra en 

utredning om det finns en misstanke om att en elev behöver särskilda stödinsatser och skriva ett 

åtgärdsprogram om det finns behov av stöd. Vid en kartläggning är det viktigt att beakta flera 

faktorer som kan vara viktiga för elevens utveckling i matematik. I klassrummet kan läraren 

behöva strukturera om lektionerna så att de blir mer utforskande aktiviteter och matematiska 

samtal där eleven vet vilka mål den arbetar emot. I kartläggningen bör elevernas starka och svaga 

sidor tas upp och att sedan klassläraren och specialläraren analyserar kartläggningen och utifrån 

det ger eleven förslag på åtgärder som är lämpliga. Lundberg och Sterner skriver vidare att det är 

bra om elever från början kan ta hjälp av laborativt material som till exempel pricksystem, 

tiobasmaterial, tallinjer och spel. Det laborativa materialet är ett viktigt hjälpmedel i 

undervisningen för att skapa inre bilder så att elever med tiden klarar sig utan hjälpmedel när de 

arbetar med tal. Elever med inlärningssvårigheter blir hjälpta av att de går från det konkreta till 

det mer abstrakta.  

Lunde (2011) skriver att specialundervisningen bör utgå från elevens individuella utmaningar och 

att det sker i elevens specifika miljö. För att specialundervisningen skall få någon effekt är det 

viktigt och avgörande att sätta in flexibla och individuella strategier som stämmer väl överens 

med den enskildes behov. Specialundervisningen bör genomföras av behörig speciallärare, 

antingen i klass eller enskilt. Van Garderen, Scheuermann, Jackson och Hampton (2009) tar upp 

att ett bra sätt att bemöta elever med svårigheter i matematik är att klassläraren och specialläraren 

samarbetar för att de har olika kunskaper och kan hjälpas åt och bemöta elevernas problematik. 

De kan tillsammans avgöra om anpassningarna är rätt eller om det är nödvändigt att ändra så att 

eleven får den hjälp den behöver. Lunde (2011) skriver om en undersökning som Kroesbergen & 

Van Luit genomfört som handlar om vilka former av insatser som ger det bästa resultatet för 

eleverna. De fann att det är bäst för eleven om den får hjälp enskilt i stället för i större grupp. 
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Lunde nämner även att Dowker betonar att individuellt arbetssätt är det bästa för eleven och 

framför allt när det gäller lärandet i aritmetiken. 

2.3.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Det vi sammanfattningsvis har kunnat se i litteraturgenomgången är att det finns många hinder 

för elevers matematikförståelse där aritmetiken och matematikångesten är två av de faktorer som 

kan ställa till problem och göra det svårt för eleverna att uppnå just matematikförståelse. Vi har 

även synliggjort att det finns vägar till matematikförståelse där bland annat interaktion och 

kommunikation är två  betydelsebärande verktyg för framgång. Med bakgrund av detta, finner vi 

det angeläget att undersöka detta vidare genom att studera hur speciallärare dels synliggör elevers 

hinder i matematikförståelse, men även hur de arbetar med eleverna för att motverka 

svårigheterna. I det forskningsmaterial som vi tagit del av har vi inte funnit någon studie som 

förenar upptäckten av hinder för matematikförståelse med det faktiska specialpedagogiska arbetet 

med dem. Därmed inte sagt att det inte finns någon sådan studie, utan bara att i vårt material har 

det inte framkommit något dylikt.  

2.4 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensram som vi i detta arbete utgår ifrån är ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Grunden till detta perspektiv finns i det område som vi valt att uppmärksamma, 

nämligen matematikförståelse. Enligt Skolverket (2010b) handlar förståelse inte bara om att 

erhålla kunskap utan även att kunna både tolka och bearbeta den kunskap som erövrats. För att 

kunna uppnå en förståelse, menar Skolverket att grundläggande kunskaper först måste förvärvas. 

Förståelse är med andra ord inte något som individen redan är i besittning av, utan förståelse är 

något som måste tillvinnas en själv i relation till något annat. Det sociokulturella perspektivets 

syn på lärandet är, enligt Tambour och Pettersson (2013), just detta, att ett lärande eller ett 

kunskapande inte bara är något som sker inom den enskilda individen, utan försiggår i en 

interaktion med stimulation av exempelvis pedagogiska insatser. Detta understryker även Sjöberg 

(2006), som menar, i likhet med Tambour och Pettersson (2013), att det sociokulturella 

perspektivet handlar om aktiva processer. Lärandet sker, menar Sjöberg (2006), kontinuerligt och 

är därmed en process som ständigt pågår. Även Stadler (2009) påpekar att ett kunskapande sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv, handlar om ett förärvande av kunskap. Återigen anknyter vi till det 

Skolverket (2010b) skriver om förståelse. Det är inget som vare sig redan existerar, eller plötsligt 
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uppstår. Vi menar att förståelse är en sociokulturell företeelse eftersom det, i likhet med vad nyss 

nämnda författare påvisar, handlar om ett erövrande, ett förärvande av kunskap som leder till en 

förståelse för det lärda.  

En betydelsebärande faktor inom det sociokulturella perspektivet är språket. Språket är även en 

viktig beståndsdel för förståelsen. Vygotskij (1999) synliggjorde redan på sin tid, hur pass viktigt 

just språket är för förståelsen sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att kunskaper ska 

kunna bli mer omfattande menade Vygotskij att de behövde utgå från de kunskaper och de 

lärdomar som redan erhållits. Genom att språket av den första ordningen interagerade med 

språket av den andra ordningen så skulle kunskapen bli mer djuplodande och gedigen och 

förståelsen skulle därför öka. Det som vi redan kan och som vi instinktivt uttyder är språk av den 

första ordningen. För att det andra språket ska fungera, kräver det hjälp av det första språket när 

det gäller att översätta de nya kunskaperna till något som redan förstås. Sett ur en matematisk 

synvinkel så skulle man kunna säga att exempelvis grundläggande taluppfattning tillhör det första 

språket. För att kunna bemästra mer avancerad problemlösning, som kräver djupare förståelse 

och tillhör det andra språket, så behöver man hjälp av de tidigare matematiska kunskaperna. 

Vygotskij (1999) menar att desto mer lärdom och kunnande man har i det första språket, ju längre 

kan man även nå i det andra språket. Även Häggblom (2000) beskriver språkets betydelse för en 

högre grad av förståelse. Hon talar i termer av vardagligt- och övergripandespråk. Det 

övergripande språket innehåller, i likhet med det av Vygotskij (1999) beskrivna andra språket, de 

högre mentala processerna. Dessa kräver dock, enligt Häggblom (2000) ett vardagligt språk som 

grund för att det matematiska språket ska kunna bli tillgodogjorts som en kunskap hos en själv.  

Språket i allmänhet och kommunikation i synnerhet är en viktig del i utvecklandet av en 

matematisk förståelse, menar även Steele (2001). Hon har i sina studier, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, kommit fram till att elever som i interaktion med andra, skapar sig en förståelse för 

det lärda genom att resonera med och lyssna till andra. Det handlar inte om att läraren arbetar 

konstruktivistiskt med att försöka överföra kunskaper till eleverna som sedan ska försöka 

internalisera dem samma, menar Steele (2001). Istället handlar det om att eleverna tillsammans 

skapar ett kunskapande genom att interagera och samtala med varandra. Det läraren gjorde i 

Steelles (2001) studie var att skapa en kontext för eleverna, inom vilken de med hjälp av språket 

kommunicerade, utforskade och reflekterade. Språket gick via det vardagliga för att sedan leda 
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vidare till mer avancerat matematiskt språk. Steele menar, i enlighet med Vygotsky (1999) och 

Häggblom (2000) och det sociokulturella perspektivet att elevers tänkande och därmed förståelse 

för matematik blir än mer kraftfull och effektiv om lärandet får ske i en social interaktion. Dessa 

beskrivna teoretiska utgångspunkter kommer att användas som ram för att försöka tolka och 

förstå vårt resultat. 

När det gäller perspektiv inom specialpedagogiken framträder blandannat det främst två olika 

perspektiv. Det kategoriska perspektivet som utgår från medicinsk/psykologisk förståelsemodell 

och det relationella perspektivet som utgår från en pedagogiskt formulerad tankemodell (Sjöberg, 

2006). Vi fokuserar detta arbete på det relationella perspektivet, och uppfattar det som en 

fördjupning av det sociokulturella perspektivet. Relationell pedagogik har ett teoretiskt synsätt på 

utbildning där relationerna mellan människor står i centrum. Mötet mellan lärare och elev är det 

vanligaste, men kan även ske i andra grupperingar (Aspelin, 2013). För att se till hinder i 

matematiken så är kommunikation i matematikundervisningen ur ett relationellt perspektiv en 

viktig faktor för att förstå eleven i matematikproblem (Sjöberg, 2006). Även det sociokulturella 

perspektivet lyfter fram samspel och interaktion som viktiga faktorer. Men då det relationella 

perspektivet utgår från en mer pedagogisk tankemodell finner vi det ytterst intressant att utgå från 

även det perspektivet i vår teoretiska referensram.  

3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om och förståelse av faktorer som är viktiga 

för elevers utveckling av matematikförståelse för att motverka hinder i matematiklärande. 

Avsikten är att genom empirin kunna bidra med ytterligare förståelse och kännedom om 

matematikförståelse samt kunskap om hur detta vetande kan bilda grund för arbete med elever i 

matematiksvårigheter. Då matematik är ett stort och brett ämnesområde, väljer vi i detta arbete att 

enbart utgå ifrån aritmetiken. Detta gör vi på grund av två anledningar. Det ena är att avgränsa 

vårt arbete och göra en studie möjlig under den tid vi har för arbetet. Det andra är att vi i studiet 

av tidigare forskning funnit att aritmetiken inte bara är grundläggande för matematikförståelsen, 

utan även utgör ett hinder för densamma. Detta finner vi, med tanke på vår framtida yrkesroll, 

synnerligen intressant att studera vidare. På grund av att det är det specialpedagogiska fältet vi 

vill studera så är det därför speciallärares erfarenhet som är intressant för oss. 
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3.1 Frågeställningar 
De frågeställningar vi vill söka finna svar på är: 

● Vad anser speciallärare vara hinder för elevers matematikförståelse?   

● Hur möter speciallärare elever i matematiksvårigheter? 

● Hur skapar speciallärare förståelse hos elever i matematiksvårigheter?  

 

4 Metod 
Under följande avsnitt synliggörs den metod som präglat vårt arbete. Med metod menar vi, i 

likhet med Fejes och Thornberg (2009), det paraply som omfattar inte bara datainsamling och 

analys av densamma, utan även den vetenskapsfilosofiska karaktär som ligger till grund för hur 

det område som ska beforskas tydliggörs. 

4.1 Kvalitativ metodansats 
Den metod vi valt är av kvalitativ karaktär. Detta har sin grund i att vi har ett explorativt syfte 

med vår studie. Vi vill undersöka och förstå det fenomen vi valt att beforska. Kvalitativa studier 

är, enligt Creswell (2013) och Szlarski (2009), holistiska. Detta innebär att den som beforskar ett 

givet fält, inte är intresserad av förhållanden baserade på orsak och verkan. Istället är 

fokuseringen på att identifiera och synliggöra de komplexa faktorer som interagerar inom ramen 

för det undersökta.  Kvalitativa studier handlar, enligt Creswell (2013) om att studera fenomen 

och den innebörd och mening som individer sätter i relation till det studerade fenomenet. I vårt 

fall handlar det om att studera fenomenet matematikförståelse. Vi vill få fördjupad kunskap om 

och förståelse av faktorer som är viktiga för elevers utveckling av matematikförståelse för att 

motverka hinder i matematiklärande. Därför är det holistiska förhållningssättet viktigt i denna 

studie och således även den kvalitativa inriktningen då det holistiska angreppsättet har sitt 

ursprung i denna metod.  

I vår studie har vi valt en kvalitativ metodansats för att få fördjupad förståelse för fenomenet 

matematikförståelse. För att möjliggöra vårt syfte, att få fördjupad kunskap om och förståelse för 

vilka faktorer som är viktiga för elevers utveckling av matematikförståelse, kommer vår 

kvalitativa metodansats att vara av erfarenhetsmässig karaktär. Fejes och Thornberg (2009) 

beskriver denna typ av ansats som något som möjliggör att det utifrån enskilda fall kan dras 



 

19 

 

generella slutsatser. Detta anser vi stämmer väl in på vårt syfte då vi vill försöka utröna om och i 

så fall vilka faktorer som är viktiga för att elever ska kunna utveckla sin matematikförståelse. 

Fejes och Thornberg (2009) framhåller dock att de slutsatser som dras via erfarenhetsmässig 

empiri aldrig kan tas för givet. Nya observationer eller studier inom samma område kan komma 

fram till undantag från de slutsatser som har dragits. Då vi utgått i från ett sociokulturellt 

perspektiv är det ändock detta som varit intressant för oss då det handlar om vad som är det 

essentiella i en interaktion som skapar eller medskapar en matematikförståelse hos elever. Det 

essentiella kan därmed vara föränderligt, beroende på hur interaktionen i kunskapandet ser ut. 

Vår avsikt har då varit att försöka synliggöra de faktorer som är viktiga för att en 

matematikförståelse ska kunna uppnås. 

 

4.2 Urval 
I studien ingår empiri från tolv speciallärare. Anledningen till att det är just speciallärare och det 

specialpedagogiska arbetet vi vill fokusera på är dels för att det är specialläraren som har till 

uppdrag att särskilt arbeta med elever som har stora svårigheter i skolan, dels är det intressant för 

oss i vårt kommande arbete som just speciallärare att titta närmare på detta då vi kan få kunskap 

att använda i vår framtida yrkesroll. 

I studien har 12 informanter deltagit, informanterna arbetar från förskoleklass upp till gymnasiet, 

som alla arbetar med matematik. Anledningen till att vi valde ett så stort spann på de intervjuade 

är att vi i vår studie ville se en variation av speciallärares uppfattningar kring elever som har 

hinder i matematikförståelsen och för att få en större spridning av hur speciallärarna tänker kring 

vilka faktorer som är viktiga för elevers utveckling. Av de tolv informanterna är nio utbildade 

speciallärare och tre har inte gått speciallärarutbildning men de har läst olika kurser inom 

specialpedagogik. Informanterna har arbetat olika länge inom skolan och då speciellt som 

speciallärare, allt mellan 3 och 40 år inom skolans värld. Speciallärarna i studien finns i en 

mindre kommun och i två mellanstora kommuner någonstans i Sverige. Vår förhoppning är att av 

bekvämlighetsurvalet från en liten kommun och två mellanstora kommuners deltagande få 

spridning på vad speciallärarna anser att det finns för faktorer inom matematikförståelse som är 

viktiga för elevernas utveckling i matematik.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod. Creswell (2013) och Dahlgren och Johansson 

(2009) anser att intervju är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod för kvalitativa studier. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ forskningsintervju ger en möjlighet till att 

kunna tolka omvärlden, eller närmare bestämt det undersökta området, utifrån de intervjuades 

perspektiv. Det är också det som är avsikten med vår studie, att få fördjupad kunskap om och 

förståelse av vilka faktorer som är viktiga för elevers utveckling av matematikförståelse för att  

motverka hinder i matematiklärandet. 

Matematikförståelse är för oss ett välbekant begrepp då vi båda arbetar inom skolans värld med 

just matematikundervisning. Innebörden av densamma har dock varit för oss obekant fram tills 

dess att vår litteraturstudie tog sin början. Genomgången av litteraturen gjorde oss 

uppmärksamma på att förståelse i allmänhet och matematikförståelse i synnerhet inte var helt 

enkelt att begripa utan en tydlig definition av begreppet. Utifrån vår förståelse, eller brist på 

förståelse, av begreppet, kunde vi även forma en hypotes om att även andra lärare uppfattar 

matematikförståelse som något abstrakt och mer eller mindre svårt att förhålla sig till som 

undervisa om. För att inte applicera vår hypotes på våra intervjuobjekt valde vi att genomföra en 

semistrukturerad intervju, där frågorna är öppna så att intervjupersonerna kunde ges möjlighet att 

ge sin opåverkade åsikt om det undersökta fenomenet.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det olika aspekter att förhålla sig till då en intervju görs 

ur ett kvalitativt perspektiv. Det handlar främst om att utgå ifrån den intervjuades syn på och 

relation till det undersökta ämnet. Även om det är öppna förklaringar som efterfrågas så är det 

inte intressant med allmänt hållna utsagor, utan Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är det 

specifika och de karaktäristiska beskrivningarna av det undersökta som är det relevanta. Därför är 

det viktigt att utgå ifrån en intervjuguide som bildar en ram för det undersökta, så att intervjun 

blir fokuserad, utan att därför bli standardiserad. Vi har därför i vår intervjuguide tagit inspiration 

av Creswells (2013) frågeexempel där erfarenhet, upplevelse och uppfattningar utgör grunden, 

samt Kvale och Brinkmanns (2014) redogörelse för förhållandena mellan forsknings- och 

intervjufrågor. Detta för att vi anser att det väl stämmer in på vårt syfte, samtidigt som det hjälper 

oss att rama in våra frågeställningar utan att bli för kvantifierat.  
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Vi har valt att intervjua 12 speciallärare. Färre antal genomförda intervjuer, riskerar att göra 

underlaget alltför undermåligt för att en analys ska kunna göras. Ett större antal intervjuer hade 

varit önskvärt, för att ge ett rikare analysunderlag, men då arbetets omfång är begränsat så får 12 

intervjuer vara nog som underlag. Kvale och Brinkmann (2014) menar också att ett för stort 

intervjuunderlag kan riskera att göra analysarbetet för komplicerat, då det är svårt att vara 

djupgående i ett för stort material. 

4.4 Genomförande  
Vi började vår studie med att skriva ett missivbrev där vi beskrev studien vi ville genomföra och 

dess syfte och lite kort information om oss. I denna studie har urvalet av informanter valts 

slumpmässigt och för att få svar på studiens frågeställningar så har vi valt att intervjua 

speciallärare som arbetar med matematik. För att komma i kontakt med informanter till våra 

intervjuer har vi kontaktat dem på olika sätt. Dels har vi informerat om vår studie på ett 

speciallärarmöte för att hitta personer som ville ställa upp. Vi har även ringt och mailat till olika 

skolor för att komma i kontakt med speciallärare. De olika sätten för att komma i kontakt med 

speciallärare har haft varierat resultat. Inför intervjuerna fick alla deltagare ta del av det 

missivbrev vi skrivit, antingen via mail eller direkt i handen. Deltagarna blev informerade om 

studiens syfte och etiska aspekter som att de hade rätt att avbryta intervjun om de så ville. Alla 

intervjuer genomfördes på den plats informanten valde, i de flesta fall deras arbetsplatser. 

Intervjuerna skedde under februari och mars, 2016. Vi genomförde sex intervjuer var och 

intervjuerna pågick cirka 45-60 minuter vardera. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon eller 

diktafon. Det inspelade materialet sparade vi sedan över på datorn för att lättare kunna hantera 

materialet när vi skulle transkribera det insamlade datamaterialet. Vi transkriberade de tolv 

intervjuerna vi gjort, sex var. Efter att vi var klara med transkriberingen så tog vi del av varandras 

datamaterial så att vi fick en överblick av allt material. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

forskare som transkriberar sina intervjuer själva får kunskap om sin intervjustil. De menar också 

att forskarna har med sig sina emotionella och sociala aspekter från intervjusituationen och redan 

då har de påbörjat analysen av det som kom fram under intervjun. Efter att vi läst igenom allt 

datamaterial började vi organisera delar i datamaterialet som vi tyckte var relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. När vi läst allt material ett flertal gånger och fått en överblick av allt 

diskuterade vi tillsammans om vad vi funnit och vad vi ansåg vara det viktiga i datamaterialet. 
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Utifrån de viktiga delarna i datamaterialet så försökte vi finna kategorier och teman som 

beskriver detta. Utifrån allt vi kommit fram till så tolkade och analyserade vi det insamlade 

datamaterialet tillsammans. 

4.5 Analys 
I följande avsnitt beskriver vi de analyssteg som är vanligt förekommande i studier med kvalitativ 

ansats. Även om urvalet för analysmetoder av kvalitativ karaktär är långt mindre omfattande än 

för analysmetoder av kvantitativ karaktär har vi ändock, av utrymmesskäl, valt att synliggöra 

enbart tre olika förfaringssätt gällande kvalitativ analys. 

 

En del av de steg som är tillämpbara i en kvalitativ studie beskrivs av Gummesson (2010) som; 

jämförelse, kategorisering och tolkning. Under jämförelsefasen är det data som kompareras med 

varandra. Den jämförda datan kategoriseras sedan i olika kategorier eller teman. Det sista steget i 

en analysfas beskrivs av Gummensson (2010) som tolkningsfasen, det är även i denna fas som 

själva analysen sker. Fejes och Thornberg (2009) samt Creswell (2013), beskriver även de olika 

steg gällande kvalitativ analys. Fejes och Thornbergs (2009) har som ett steg i analysen 

koncentreringssteget, vilket reducerar materialet till ett antal meningsbärande enheter. Steget 

därefter är kategoriseringssteget som handlar om att strukturera materialet vilket sedan via 

berättelsesteget samordnas i ett tidsenligt sammanhang. Tolkningssteget, har som primärt 

uppdrag att gå utöver de manifesta innebörderna. Begrepp analyseras därefter fram för att försöka 

skapa en modell av teoretisk art. Slutligen används ad hoc-steget för att skapa en mening i 

datamaterialet.  

 

Den modell för analys som Creswell (2013) synliggör delar upp koncentrerings- och 

kategoriseringssteget i tre delar. Dessa analyssteg handlar, om att i ett inledande skede organisera 

materialet för att sedan finna idéer och fraser från denna helhet för att därefter kunna arbeta 

vidare med dem för att kunna synliggöra förklaringar, teman och koder i det insamlade 

materialet. Tolkningssteget i Creswells (2013) modell har inte modelleringen som ett separat steg 

i analysen utan har det implementerat i själva tolkningssteget. Creswell menar vidare att med 

utgångspunkt i den ansats som är aktuell samt det som är avsikten att studera, så skräddarsys den 

kvalitativa analysen i varje studie.  
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Vi har i detta avsnitt försökt att synliggöra några av de analyssteg som är vanligt förekommande i 

studier med en kvalitativ ansats. Som beskrivits här ovan så finns det många beröringspunkter 

mellan de olika modellerna, men samtidigt en del skillnader. De författare vi valt att lyfta fram 

har alla sin ordning av analysstegen och en del steg går in i varandra. Vår avsikt har inte varit att 

ta ställning för eller emot någon modell, utan vi ville bara påvisa den bredd som finns. Då vår 

egen studie är av en mycket begränsad karaktär har vi inte någon möjlighet att helt till fullo 

skräddarsy vår egen analysmodell. Vi har dock låtit oss inspireras av de tidigare beskrivna 

analysstegen och därefter valt följande fyra steg för vårt material: organisering, där 

datainsamlingsmaterialet organiserats till de frågeställningar som är aktuella för vår studie. Sedan 

följde koncentreringssteget, där vi försökte hitta de enheter som var mest meningsbärande i vårt 

material. Därefter kom kategoriseringssteget där vi utifrån de meningsbärande enheterna försökt 

finna teman och kategorier som beskriver dem. Det sista steget i vår analys var tolkningssteget, 

där vi tolkade och analyserade vårt material och försökte gå utöver de manifesta innebörderna. Vi 

använde dessa steg i vår modell för att vi finner de stämma väl överens med vår kvalitativa 

ansats, där vi har ett holistiskt perspektiv och denna analysmodell möjliggör ett helhetsperspektiv 

där även delarna av helheten ges en möjlighet till att bli synliggjorda för att skapa en bättre 

förståelse för det beforskade. Helheten som utgångspunkt är också viktig för oss då vi har ett 

sociokulturellt perspektiv på vårt arbete. Vi ser på kunskapande i allmänhet och förståelsen i 

synnerhet, som en del av något och som sker i en interaktion. De analyssteg som vi presenterat 

och som vi använde, möjliggjorde för oss att kunna urskilja de faktorer som var viktiga för 

elevers matematikförståelse, vilket var vårt syfte med detta arbete.  

 

4.6  Kvalitetskriterier och etiska överväganden 
Creswell (2013) och Fejes och Thornberg (2009) anser att forskare alltid för in sina egna 

föreställningar och antaganden i studier, oavsett medvetandegrad om dem. De grundläggande 

tankarna är viktiga, eftersom det är de som formar studiens problem och lägger grunden till hur 

problemen ska angripas och förstås. Att bli just varse om dessa föreställningar och antaganden är 

det allra svåraste menar såväl Creswell (2013) som Fejes och Thornberg (2009), men det är 

viktigt att en varseblivning sker så att forskaren kan bli medveten om det samtidigt som denne då 

kan framskriva hur han eller hon förhållit sig till detta. Vi har själva försökt att gå in i detta arbete 

med öppet sinne.  
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Informanterna fick information om det allmänna syftet med undersökningen, hur den var 

upplagd, vilka risker och fördelar det finns med att delta i forskningsprojektet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid forskning så eftersträvar man att den som skall delta i forskningen har 

blivit väl informerad samt att den även skriftligen har samtyckt i förväg. Informationen som 

berörda personer får inför forskningen, beskriver syftet av forskningen med betoning på att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan säga att de inte vill delta mer (Vetenskapsrådet, 

2011). I informationen står det om konfidentialitet och om vem som kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Inför intervjuerna med speciallärare som alla arbetar med matematik, blev de informerade om 

dels hur intervjun skulle gå till, samt att deras deltagande skulle vara och förbli anonymt och 

ingen vet vilka de är. Speciallärarna blev informerade om att de när som helst under intervjun 

hade rätt att avbryta den utan att förklara varför samt att de hade rätt att avstå att svara på frågor 

under intervjun, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som att de intervjuade gav sitt 

informerade samtycke, vilket de informerade gjorde i samband med intervjun. All information 

fick de både muntligt och skriftligt. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Vi 

informerade om att det endast är vi som skrivit arbetet som tar del av det inspelade materialet. 

När arbetet sedan är färdigt och godkänt så kommer ljudinspelningarna att förstöras.  

Att bedriva en forskning är inte lätt och man ställs inför många olika situationer, men man skall 

följa de lagar och den moral som finns när man skall bedriva forskning. Alla forskare skall ha en 

god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).  

4.7 Validitet och reliabilitet  
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskarna inte är riktigt eniga om vilka ord som skall 

användas inom kvalitativ forskning när det gäller frågor om validitet, reliabilitet och 

generalisering. En del vill använda mer vardagliga termer som tillförlitlighet, pålitlighet, 

trovärdighet och konfirmerbarhet när de diskuterar sanningsvärdet i sitt resultat. Men Kvale och 

Brinkmann (2014) behåller de traditionella begreppsorden validitet och reliabilitet för de anser att 

de passar för produktionen av kunskap i intervjuer. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet att 

uppsatsskrivaren ställer sig frågan, kan resultatet användas igen och då av en annan forskare. 

Validitet handlar om giltighet, har en metod undersökt det som var meningen att undersöka. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver vidare att valideringen inte är en slutgiltig verifiering utan 
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att det är något som pågår under hela forskningsprocessen genom att man ständigt kontrollerar 

forskningsresultatens rimlighet, trovärdighet och tillförlitlighet. Ifall man bedömer att resultaten i 

en intervjustudie är rimligt tillförlitliga och giltiga får man ställa sig frågan om de går att överföra 

i andra situationer.  

5 Resultat 
Vi redovisar resultatet från studiens tre frågeställningar. Aktuella teman redovisas utifrån varje 

fråga. I det insamlade intervjumaterialet har det utkristalliserats ett antal teman som härrör till de 

olika frågorna som var utgångspunkten i vår datainsamling. Inom ramen för den första frågan: 

Vad anser speciallärare vara hinder för elevers matematikförståelse? har följande teman 

synliggjorts: aritmetik, begrepp och uppfattning. I den andra frågan: Hur möter speciallärare 

elever i matematikhinder? har mötet och bemötande framträtt som tema. Tredje och sista frågan: 

Hur skapar speciallärare förståelse hos elever i matematiksvårigheter? rymmer dessa teman vägen 

till förståelse samt förståelse uppnås. 

Efter fortsatt analys av intervjumaterialet har vi sedan plockat ut flera kategorier till de teman 

som vi valt till varje frågeställning. För att förtydliga resultatet har vi valt att ta med flera citat 

från intervjuerna. De intervjuade personerna omnämns i materialet med en förkortning samt en 

siffra, IP1 för intervjuperson nummer ett och så vidare. Vi är medvetna om att de 12 intervjuade 

personerna är olika mycket citerade, men alla finns representerade i materialet.  

5.1 Vad anser speciallärare vara hinder för elevers matematikförståelse? 
I datamaterialet framkommer det att det finns många olika slags hinder hos elever i deras 

matematikförståelse. Hindren är alla kopplade till eleven och enligt speciallärarnas utsagor 

handlar det primärt om vilka förutsättningar som skapas för matematikförståelse. Det är när dessa 

förutsättningar saknas som hindren uppstår. Av de hinder som framträder i materialet kan de 

delas in i tre centrala teman inom denna fråga, aritmetik, begrepp och uppfattning. Många av 

hindren hamnar under temat aritmetik men det finns även hinder som ställer till det för elevers 

matematikförståelse inom de andra två teman, begrepp och uppfattning. Temat aritmetik kan 

delas in i flera kategorier som: positionssystemet, hur tal kan delas upp, de fyra räknesätten, 

metoder för olika uträkningar. Temat begrepp innefattar ”mattespråket”, hur vi pratar matematik 
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samt vilka ord vi använder oss av inom matematiken. Inom temat uppfattning finns kategorierna, 

självförtroende, vågar inte, tror inte att de kan och att de givit upp.   

 

5.1.1 Aritmetik 

Speciallärarna i datamaterialet är rörande överens om att brister i grundläggande taluppfattning är 

ett av de största hindren i matematikförståelsen. Att eleverna har svårt att veta talets värde samt 

hur de skall kunna dela upp talen.  

”Framförallt så är det ju taluppfattningen det är i taluppfattningen som man 

framförallt kan hitta mest, ja mest orsak till svårigheter, att de inte förstått 

positionssystemet. De har inte befäst de fyra räknesätten, multiplikationstabellen, ja 

det mest grundläggande”(IP 9).  

 

”Taluppfattning syftar till att man inte ska räkna ihjäl sig, se utan att räkna. Ska man 

se någonting ett tal eller ett talsammanhang måste man ju ha en känsla för hur tal är 

uppbyggda, hur man kan bryta isär dem”(IP8).  

Detta menar många av intervjupersonerna är ett stort hinder för eleverna och deras 

matematikförståelse om de inte kan. Det många elever har svårigheter med är hur de ska dela upp 

tal och så gott som alla nämner att eleverna har problem med 10-kamraterna, att de inte är säkra 

på dem och hur de skall dela upp detta tal.  

 

Något annat som flertalet av speciallärarna tar upp som ett stort hinder är att eleverna har svårt att 

lära sig saker utantill som till exempel multiplikationstabellerna. De automatiseras inte utan 

eleverna tar hjälp av en multiplikationsruta för att se svaren. En del av de intervjuade 

speciallärarna menar att det är okej att ta hjälp av denna ruta medan andra anser att det blir 

problem för eleverna längre fram när de måste kolla tabellerna när de sedan skall räkna på andra 

sätt. ”För då kan man inte gå bakvägen när man ser ett tal tillexempel 9-6 då ser jag direkt att det 

blir tre för jag kan ju multiplikationstabellerna” (IP7). Att minnet är ett hinder är det flera av 

speciallärarna som nämner. Eleverna har svårt att komma ihåg en intervjuperson säger att en elev 

med svårigheter kan komma ihåg. En sak från enda dagen till nästa ”men veckan efter kan det 

vara som ett blankt kort igen. Det här med minnet är ett jättestort hinder för dom” (IP6).   
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5.1.2 Begreppsförståelse 

Begreppen inom matematiken har en viktig roll för att få en förståelse för vad matematiken 

handlar om. Eleverna behöver ha förståelse för begreppen för att förstå ”mattespråket”. Detta är 

något som nämns som ett stort hinder av flera speciallärare då eleverna inte förstår 

”mattespråket”. Med mattespråk menar vi bland annat att man använder orden addition och 

subtraktion istället för plus och minus. Vad fler och färre betyder samt dubbelt och hälften. En 

intervjuperson menar att begreppens betydelse ”har större betydelse än vad vi någonsin tänkt oss” 

(IP 7) samt att vi kanske ska använda de rätta begreppen så mycket som möjligt och förklara 

orden varifrån de kommer så att de får förståelse för dem. För en del av speciallärarna har det 

framkommit att eleverna inte upplever att mattespråket är matematik, men de menar ändock att 

det är viktigt att eleverna skolas in i att prata rätt språk. Att låta eleverna prata matte, att förvänta 

sig att dom pratar matematik med rätt begrepp. Några speciallärare tar upp att eleverna både skall 

kunna samtala matte i gruppen och i klassen och att det är viktigt att kunna ha någon slags dialog 

med boken och på så sätt få mattelärandet via problemlösning. Då begreppen inom matematiken 

används vid dessa tillfällen och eleverna inte har vetskap om vad orden betyder så menar en 

speciallärare att eleverna inte får något utbyte av exempelvis problemlösningstillfällena.   

 

“Klär man då matte  i ord och inte har pelj på orden och har fått vrida och vända 

på dem i gruppen så…[...] Då har du inget större utbyte av den där 

problemlösningssituationen” (IP 8).  

 

“Det är svårt att diskutera och prata matematik om man inte har begreppen, det är 

ju en förutsättning” (IP 9). 

 

Många av de intervjuade speciallärarna menar därför att det därför viktigt att eleverna har en 

förståelse för just de matematiska begreppen. 

5.1.3 Uppfattning 

Flera av speciallärarna tar upp att samhällets och elevens uppfattning om matematik är ett av de 

största hindren för matematikförståelse.  
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”Ganska ofta när man sitter i möte med föräldrarna så säger de: jag förstår att han 

har svårt i matte, det hade jag också. Det är accepterat att ha svårt i matte” (IP5).  

Utifrån materialet kan man tyda att många av speciallärarna anser att självförtroendet är en 

bidragande orsak till att många elever har hinder i matematik. En speciallärare beskriver det som 

att eleven inte tror på sig själv, att den tror att den inte kan lära sig något. Att eleven kontinuerligt 

måste be om bekräftelse för att den inte vågar lösa en uppgift och förlita sig på det den gjort.  

 ”(Eleverna) har redan jättedåligt självförtroende i matematik […] även om man 

kan se att du kan, så, så tycker de inte det själva, de kan inte själva se det och riktigt 

tro på det” (IP 11).   

En annan speciallärare menar att det dåliga självförtroendet kan leda till att eleverna tappar 

tilltron till sig själv och ämnet och att de har bestämt sig eller gått in i ett tillstånd att de inte kan 

och att det är svårt med matte.  

5.2 Hur möter speciallärare elever i matematikhinder? 

Inom ramen för denna frågeställning har vi i vårt insamlade datamaterial funnit att själva mötet 

inrymmer två dimensioner. Dels handlar mötet om rent statiska företeelser så som kartläggningar, 

gruppstorlekar och arbetsmaterial. Mötet handlar även om själva bemötandet, med andra ord hur 

speciallärarna bemöter eleverna i matematikhinder. De centrala teman vi i vår analys funnit under 

denna frågeställning är således mötet och bemötandet. Temat mötet inrymmer kategorierna 

kartläggning, som då handlar om hur svårigheter upptäcks samt undervisning som rymmer de 

mer odynamiska företeelserna så som gruppstorlek och material. Bemötandet innefattar å sin sida 

kategorierna samspel och relationer. Samspel handlar om samspelet mellan elever i allmänhet och 

mellan elev och speciallärare i synnerhet där just relationerna dem emellan är det primära. 

5.2.1 Mötet 

Tillvägagångssättet för att få veta vilka elever som är i behov av specialpedagogisk hjälp är i vårt 

material lite olikartat. Oftast används någon form av kartläggningsmaterial av diagnostisk 

karaktär, samt egna ospecificerade diagnoser och screeningstester. En lärare beskriver det som 

”det kan ju vara genom att de screenas [...] så gör vi såna här Primtest” (IP 3). I vissa fall görs 

inte någon kartläggning utan ordinarie lärare i matematik upplever att han eller hon inte uppnår 
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önskat resultat tillsammans med eleven och ber därför om speciallärarens hjälp eller så kan det 

även vara så att specialläraren får ta hand om de elever som av olika anledningar inte kan hantera 

klassrumssituationen. ”Dels får jag veta det av klasslärarna vad de har svårt med” (IP 4). ”De 

elever som kommit till mig är de elever som inte fungerar i vanlig klass, som läraren inte lyckats 

nå tyvärr” (IP 9). Sammantaget framkommer elevers matematiksvårigheter via kartläggning, 

diagnos eller i klassrumssituationen och därefter får eleverna möjlighet att möta en speciallärare. 

De flesta speciallärarna i vårt material arbetar sedan med eleverna antingen enskilt eller i grupper 

om 3-4 stycken, medan en del speciallärare arbetar främst som en resurs i klassrummet och några 

har större grupper. 

 

Lärarna i vårt material arbetar mycket konkret och laborativt med eleverna.  

”Man kan jobba på olika sätt laborativt. Man kan ägna mycket tid åt att förstå någonting 

med laborativt material” (IP 1).  

Det laborativa materialet som beskrivs av intervjupersonerna är rikligt. Kort, tärningar och olika 

former av spel är några exempel. Några intervjupersoner beskriver sitt val av laborativt material 

som ett verktyg för att få eleverna att förstå innebörden av begrepp såsom 10-kompisar och 

dubblor. ”Tärningar tycker jag är ett jättebra verktyg för att lära dem just det där”(IP 10). När det 

gäller valet av arbetsmaterial och tillvägagångssätt, så uttrycker sig en lärare så här: ”Jag hade 

skrivit det på tavlan och då såg man ju direkt att det satt ju absolut inte. Då är det ingen idé att 

börja räkna i boken” (IP 2). Många intervjupersoner ger uttryck för just detta, att alternativa 

arbetssätt måste till, att matematikboken inte är den enda framkomliga vägen för ett lärande. 

Speciallärarna framhåller även vikten av att möta eleverna där de är och ta fram material utifrån 

deras egna individuella nivå.  

”Man får ägna ganska mycket tid åt samma sak, men man jobbar med olika 

material, man försöker förstå det på olika sätt och om man kan lägga mycket tid på 

det så kommer det att falla på plats” (IP 1).  

De flesta speciallärarna i vår studie framhåller vikten av att individanpassa materialet så att 

eleverna kan utgå ifrån sin egen nivå. En del speciallärare framhåller också betydelsen av att gå 

varsamt fram i arbetet:  
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“Det finns elever som i sitt inre, bortom matten, är så sköra att bara de får syn på 

någonting, på ett material- det tänker jag inte göra- och så blir det inget mer. Då 

får man ju vara så oerhört försiktig, då är det ju inte ens säkert att man får komma 

till tals innan någon blir jättesur och inte tänker prata något mer matte” (IP 8).  

5.2.2 Bemötande 

Själva bemötandet i vårt material handlar främst om de sociala företeelserna som sker i mötet 

främst mellan eleven och specialläraren, men även i mötet mellan eleverna. 

Flertalet av de speciallärare som vi har intervjuat uttrycker vikten av att såväl mötet dem emellan 

som undervisningen ska vara kul och lustfyllt. En intervjuperson trollar för sina elever medan 

andra stimulerar lärandet med hjälp av lekar och tävlingar. 

”Jag försöker få fram det roliga med matten [...] tycker man det är kul, vill man 

gärna utvecklas” (IP 9). 

”En lektion utan lite prat och lite roligt inte är någonting att ha, man måste få ha 

lite skratt och så, annars tappar man ju lusten” (IP 12).  

Våra intervjupersoners utsagor ger en bild av hur viktigt de tycker det är med ett lustfyllt klimat 

för att stimulera ett lärande hos de aktuella eleverna. Många av de intervjuade speciallärarna ger 

även uttryck för att eleverna upplever det som positivt att få bli undervisade av dem.   

“Eleverna tjatar över att de ska få komma ” (IP 7)  

”De märker att jag bryr mig, jag vill att de ska lyckas” (IP 9). 

Relationer 

Just relationen och relationsbyggandet beskriver intervjupersonerna som oerhört viktigt.” Har de 

inget förtroende för mig, så blir det ingen utveckling” (IP 4). Intervjupersonerna beskriver det 

som att mötet mellan dem, i egenskap av speciallärare, och eleverna med brister i 

matematikkunskaper, är oerhört viktigt. Intervjupersonerna beskriver det som att de måste bygga 

en relation till eleverna och därmed vinna deras tillit. ”Mötet är viktigt, mötet mellan den som lär 

ut och den som vill ta emot”(IP 9).  
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Relationsbyggandet sker, enligt intervjupersonerna, dels genom de redan beskrivna positiva 

lärandesituationerna som speciallärarna försöker prägla med lustfylldhet, med hjälp av tidigare 

beskrivna spel, lekar, skratt och trollerier. Men även genom uppmuntran, motivation och 

feedback. En speciallärare beskriver det som att eleverna ”behöver få lyckas” (IP 5) och genom 

att ge dem kontinuerlig feedback och uppmuntran, menar speciallärarna att de bygger ett positivt 

klassrumsklimat. Elever med brister i matematik är elever som tror att de inte förstår, förklarar 

intervjupersonerna. ”Mötet [med eleverna] handlar om att leta upp allt man kan för att 

motbevisa” (IP8).  

De elever som speciallärarna möter har många gånger en skolbakgrund som är präglad av att de 

skolkat och missat matematikundervisning och därmed har luckor i sina kunskaper. Därför menar 

speciallärarna att det är viktigt att arbeta med relationsbyggandet och tilliten. Det gäller både 

tilliten till elevernas egna kunskaper och tilliten till specialläraren. Speciallärarna menar att det är 

viktigt för eleverna att de får veta att någon tror på dem. ”De måste kunna lita på att jag hjälper 

dem”, förklarar en intervjuperson (IP 4). 

 

5.3 Hur skapar speciallärare förståelse hos elever i matematiksvårigheter? 

Denna frågeställning kommer, enligt oss, som en naturlig följd av den föregående. För att inte 

bara få reda på vilka svårigheter elever kan ha gällande matematikförståelse och hur dessa hinder 

blir bemötta. Utan även hur speciallärarna sedermera skapar en förståelse hos de elever som är i 

matematiksvårigheter, behöver denna frågeställning finnas med. Detta för att, om möjligt, via en 

analys kunna skapa ytterligare förståelse för hur arbetet med denna typ av elever kan se ut. De 

teman som gjort sig synliga för oss i datainsamlingen är: vägen till förståelse samt förståelse 

uppnås. Vägen till förståelse inrymmer kategorierna språk, samspel samt aritmetik och handlar då 

om vilka verktyg som speciallärarna i vår studie anser är viktiga att eleverna erövrar för att de ska 

ges möjlighet till att uppnå matematikförståelse. Kategorierna inom temat förståelse uppnås är: 

övervunna hinder, kommunikation samt mod. Övervunna hinder rör huruvida eleverna faktiskt 

lyckas bemästra sina svårigheter eller inte. Kommunikation handlar om hur eleverna 

kommunicerar matematik när en förståelse för densamma uppnåtts. Mod har en stark koppling till 

det självförtroende, eller brist på självförtroende, som beskrevs under frågeställningen: Vad anser 
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speciallärare vara hinder för elevers matematikförståelse? Kategorin mod berör då den bild som 

de intervjuade speciallärarna beskriver rörande elever som erövrat ett matematiskt 

självförtroende. 

5.3.1 Vägen till förståelse 

Temat Vägen till förståelse behandlar de faktorer som de intervjuade speciallärarna anser är 

viktiga för att eleverna ska uppnå matematikförståelse. De faktorer som framkommit i vårt 

material är språk, samspel och grundläggande taluppfattning. 

 

Språk 

Språk är en viktig faktor som de intervjuade speciallärarna lyfter fram. Det rör sig då om vilket 

språk som används då matematikundervisning sker och erhålls och det är inte vilket språk som 

helst de talar om, utan “mattespråket”. Begrepp lyftes redan tidigare fram som ett hinder för 

matematikförståelsen, speciallärarna beskrev det som att bristen på begreppsförståelse hindrade 

eleverna från att utveckla sin matematiska förståelse. Därför faller det sig, kanske ganska 

naturligt, att just språk framhävs som en viktig faktor för att just en matematisk förståelse ska 

kunna uppnås. En speciallärare framhäver även vikten av att vara dubbelspråkig. 

 

“Gemensamt språk är viktigt för förståelsen, ger möjlighet att förstå vad ska göra” 

(IP 11). 

“Läraren måste vara dubbeslpråkig, säga gånger men också multiplikation [...] måste ju 

alltid ha med sig de korrekta orden för att de ska lära sig” (IP 12).  

 

Samspel  

Samspelet handlar i vårt insamlade material om interaktionen och därmed även kommunikationen 

mellan elever. Många av de intervjuade speciallärarna beskriver att det är just i samspelet som en 

matematikförståelse såväl uppstår som synliggörs.  

 

(När eleverna) “börjar förklara för varandra, då har de ju förstått” (IP 3).  

“När man sätter ord på det här man jobbar med, så ökar det förståelsen” (IP 11). 
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Inom ramen för samspelet ingår även att lära av och tillsammans med andra. Speciallärarna lyfter 

i vår studie ofta fram vikten av att eleverna lär sig av att kommunicera matematik med varandra. 

 

“När man pratar, då är man tvungen att kommunicera, är tvungen att förstå själv 

vad man pratar om och jag tror eleverna kan lära mycket av varandra om de får 

chansen att prata med varandra och diskutera” (IP 10).  

 

Intervjupersonerna i studien beskriver även att de anser att förståelsen ökar i och med att eleverna 

ges möjlighet till att lära av varandras misstag och att det därför är viktigt att uppmuntra sådana 

kommunikativa aktiviteter. 

 

 “Gud vad bra att du skriver så här, så här är det många som skriver fel...att det 

hjälper hur vi skulle kunnat tänka annars. Att vi vrider och vänder på de vanliga 

missuppfattningarna”(IP 9). 

 

Grundläggande taluppfattning 

Den grundläggande taluppfattningen lyftes av speciallärarna fram som ett hinder för 

matematikförståelsen och då handlade det om elevernas brister inom de aritmetiska kunskaperna. 

För att en matematikförståelse ska uppnås, menar de intervjuade i studien att det är viktigt att 

eleverna måste ha kunskaper om de matematiska grunderna såsom exempelvis positionssystemet, 

10-bassystemet och bråk.  Några speciallärare menar att eleverna ibland bara har lärt sig en 

procedur för exempelvis uppställningar, men de förstår inte vad de gör och inte heller varför.  

 

“Jag vet att vi har någon elev som någonstans har lärt sig mekaniskt göra 

uppställningar i division. Han förstår inte vad det är han gör, han förstår inte vilka 

tal det är han delar med vilka på nått sätt” (IP 5). 

 

Aritmetiken handlar, enligt en del av de intervjuade speciallärarna om att få en uppfattning om 

tals uppbyggnad och värde för att eleverna genom de kunskaperna ska kunna underlätta sitt 

lärande.  
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“Tals värde, positionssystemet [...] alltså en grund. [...] Att de är säkra på en grund 

för att kunna bygga vidare och kunna förstå svårare resonemang eller att kunna 

räkna högre tal (IP 1).  

 

För att en förståelse ska kunna komma till inom aritmetiken anser de flesta intervjuade 

speciallärarna att det måste till en mängdträning för att eleverna ska kunna nöta in en säkerhet i 

sitt räknande. 

 

“Mängdträning tror jag är ganska viktigt. [...] Man säger ju att handen sitter ihop 

med hjärnan och då får man det man liksom kallar för hjärnspår i och med att man 

använder handen i de olika momenten” (IP7). 

 

Men för att detta ska vara verkningsfullt menar en del intervjupersoner att det är viktigt, som 

tidigare nämnts, att eleven förstår vad den gör och varför den gör det.  

 

“Är ingen idé om man håller på med logaritmer om man inte vet hur man ska 

använda den...då arbetar man ihjäl sig” (IP 8). 

 

 

5.3.2   Förståelse uppnås 

Detta tema behandlar, som rubriken antyder, vad som har skett hos eleven när en 

matematikförståelse kommer till stånd. Det innebär dels vad som har ägt rum inom eleven, dels 

hur denna förståelse kommer till uttryck rent kommunikativt. Temat inbegriper även elevernas 

möjligheter till att övervinna de hinder som gjort att de haft svårigheter med 

matematikförståelsen. 

 

Att övervinna hinder 

När det gäller elevernas förmåga att övervinna sina hinder i matematik är det inte någon 

samstämmig bild som vi får utav de intervjuade. En del speciallärare beskriver det som att vissa 
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elever har ett sådant dåligt självförtroende gällande sin matematiska förmåga att de fastnat i den 

negativa självbilden.  

 

“(Eleverna) har liksom vuxit in i rollen att jag kan inte matte” (IP 11).  

 

“Ett fåtal övervinner sina svårigheter” (IP 3).  

 

Andra speciallärare i vårt material ger dock en mer positiv bild av elevernas möjligheter till att 

bemästra sina svårigheter.   

 

“Jag tror alla kan komma ur svårigheter med matematik, bara de har det rätta stimuli” 

(IP 12). 

 

En del intervjuade menade även att alla elever utvecklas, men att det tar, och måste få ta olika 

lång tid. När en elev övervunnit sina svårigheter beskriver intervjupersonerna bland annat som att 

det är när eleverna förstår vad de gör för något. Flera av de intervjuade ger uttryck för att 

eleverna visar sitt bemästrande av de matematiska svårigheterna genom att de inom matematiken 

kan gå från det abstrakta till det konkreta, men även att de hittar strategier för hur man löser en 

viss typ av uppgifter.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen som speciallärarna i vår studie beskriver rörande elevernas uppnående av 

matematikförståelse är såväl visuell som verbal. Många av de intervjuade beskriver det som att 

det syns på eleven att de förstått. “Det syns på hela kroppssättet” (IP 7). Speciallärarna beskriver 

även att den verbala kommunikationen hos eleverna ändras. Förändringen skildras via 

speciallärarnas utsagor genom att eleverna i ett första läge beskrivs som tystlåtna i sitt lärande 

eller icke-lärande. “De sitter mest tyst från början, de vågar inte blotta sig och berätta vad som är 

svårt” (IP 9). Därefter framställs elevernas kommunikation som mer verbal. En speciallärare 

beskriver det som att förståelsen för matematik sker “när en elev börjar ta för sig och börjar prata 

om vad han eller hon håller på med” (IP 7). Speciallärarna har alla beskrivit hur viktig de anser 

kommunikationen är och hur de i integrerande samtal hjälpt eleverna fram till ett eget tänkande i 
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dialogen. “Förklara hur tänker du nu, vad gör du” (IP 9). Kontrollfrågor som speciallärarna menar 

har haft till syfte att leda elevernas lärande framåt och som sedan, med hänseende till de 

intervjuades utsagor, implementerats av eleverna. Detta beskrivs av speciallärarna som att 

eleverna ställer kontrollfrågor till sig själva:  

 

“Ja men vänta, då vart det ju...hur blir det då här…?” (IP 11). 

 

 “Och då….men alltså…” (IP 8).  

 

Mod  

Intervjupersonerna förmedlar alla, som tidigare beskrivits, en bild av elever med stora brister i 

självförtroende. De intervjuade i materialet beskriver det som att eleverna har tappat gnistan, tron 

på sig själva och sin egen förmåga att lära just matematik. Speciallärarna beskriver att deras 

arbete är att bygga upp elevernas självförtroende igen.  

“De har någon sorglig saga [...] de har inte fyllt den mattegropen så att det känts okej 

[...] och då är det dåligt med självförtroendet när de kommer dit och då är det ju min 

uppgift att få dem att känna att vaddå, men jag kan ju lösa en ekvation, jag förstår 

ekvation och bråk, jag förstår det här nu” (IP 12).  

Speciallärarna i studien påpekar vikten av att skapa trygga miljöer med tillåtande klimat som 

möjliggör för eleverna att våga ta sig an matematiken för självförtroendet är viktigt för att 

möjliggöra en förståelse menar de intervjuade. Matematikförståelse uppnås enligt en speciallärare  

“när någon i stunden fått tillräckligt mod och vågar ta sig an en utmaning” (IP 8). 

 

6 Resultatsammanfattning 
I följande avsnitt summerar vi det resultat som framkommit i vår analys av datamaterialet. I vårt 

resultat kan vi tydligt se hur svaren till våra frågeställningar är varandras förutsättningar. Det vi 

menar med det är att det är en given omständighet att om de intervjuade i vårt material har angett 

exempelvis aritmetiken som ett hinder för elevers matematikförståelse så är även aritmetik en 



 

37 

 

förutsättning för densamma. Med detta menar vi inte att det alltid förhåller sig på detta sätt, utan 

det vi åsyftar är att i vårt material förhåller det sig på detta beskrivna sätt.  

Resultatet visar att aritmetik, som tidigare nämnts, var ett hinder för elevernas 

matematikförståelse. Men även begrepp och uppfattning ställde till problematik för eleverna. 

Aritmetiken handlade om elevernas bristande kunskaper i matematikens grunder. Detta ansåg 

intervjupersonerna vara viktig kunskap för fortsatt lärande. Begrepp innefattade “mattespråket”, 

det formella språk innehållandes begrepp såsom addition, division och subtraktion, som 

speciallärarna ansåg som viktigt för eleverna att bemästra för att kunna ta sig an och förstå 

matematiken. Uppfattning handlade dels om elevernas uppfattning om sin egen matematiska 

förmåga, vilken i detta material synliggjordes som väldigt låg, men även om yttre uppfattningar. 

De yttre uppfattningarna härstammade, enligt speciallärarna, från såväl föräldrar som samhället 

där det från dessa gavs en bild av att matematik är svårt och att det är legitimt att vara bärare av 

dessa svårigheter.  

 

När det gäller hur speciallärare möter elever i matematikhinder så framkom det i vårt 

datainsamlingsmaterial två former av teman, dels själva mötet, dels bemötandet. Mötet handlade 

mer om de faktiska omständigheterna kring specialläraren och eleven såsom gruppstorlek, vad för 

kartläggning som gjordes för att det skulle vara aktuellt med specialpedagogiskt stöd samt vilken 

typ av arbetsmaterial som varit det mest framträdande i datainsamlingsmaterialet. Bemötandet 

beskrevs även det av speciallärarna som oerhört viktigt. Det var primärt att skapa en tillits- och 

förtroendefull relation till eleverna för att kunna möjliggöra ett lärande. 

 

Vägen till förståelse skapades, enligt speciallärarna, genom att eleverna erhöll de aritmetiska 

kunskaperna, samt att de utvecklade sitt matematiska språk. Detta görs, menar de intervjuade, i 

samspel med andra elever, där de tillsammans lär av varandras misstag i ett tillåtande klimat.  

Att en förståelse hade uppnåtts synliggjordes, menade de intervjuade, genom att en verbal 

kommunikation hos eleverna uppstod. Eleverna blev bärare av sina egna kontrollfrågor och 

kunde genom en kommunikation med sig själva, leda sitt lärande framåt. I vårt 

datainsamlingsmaterial framkommer det att inte alla speciallärare upplevde att hinder i matematik 
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kan övervinnas. En del elever övervinner inte sina svårigheter, menade en del speciallärare men 

alla ansåg dock att alla elever kan utvecklas, men att det tar olika lång tid. Självförtroende har 

gått som en röd tråd i resultatet och synliggjordes i datainsamlingsmaterialet även vid denna sista 

frågeställning. Speciallärarna menar att elevernas självförtroende måste vara uppbyggt för att de 

ska kunna få en tilltro till den egna förmågan samt för att de till fullo ska kunna tillgodogöra sig 

en matematikförståelse. 

 

7 Diskussion  
Nu följer den del av arbetet där valet av metod diskuteras och ett resonemang kring resultatet 

förs. Slutligen kommer en sammanfattning av slutsatser att framställas, samt att förslag på fortsatt 

forskning ges. 

 

7.1 Metoddiskussion 
I denna studie är syftet att få fördjupad kunskap om och förståelse av vilka faktorer som är 

viktiga för elevers utveckling av matematikförståelse för att motverka hinder i matematiklärande. 

Vi anser att valet av en kvalitativ metodansats passar in på studiens syfte. Fejes och Thornberg 

(2009) framhåller att de slutsatser som tas, inte kan tas förgivet. Det kan bli ett annat resultat 

inom samma område om det är någon annan som gör en liknande studie. De slutsatser som finns i 

denna studie har vi tillsammans kommit fram till utifrån resultatet och vi anser att det ger svar på 

studiens frågeställningar.    

Vi valde att göra intervjuer i vår studie då Creswell (2013) och Dahlgren och Johansson (2009) 

anser att det är den vanligaste datainsamlingsmetoden för kvalitativa studier samt att när en 

intervju genomförs kan vi som forskare tolka det som sägs om det undersökta området. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det främst handlar om att utgå från den intervjuades synvinkel, i vår 

studie blir det utifrån speciallärarnas synvinkel. Vidare menar Kvale och Brinkmann att det är det 

specifika och mest karaktäristiska beskrivningarna av det vi vill undersöka som är det relevanta. 

För att vi skulle fånga det mest relevanta under intervjuerna så hade vi en intervjuguide med som 

stöd, vi inledde med en fråga och sedan blev intervjuerna mer som ett samtal där vi fick in de 

frågor vi hade med i vår intervjuguide. Om vi påverkat svaren under intervjuerna är svårt att säga. 
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Det som kan ha påverkat svaren är att vi ställt följdfrågor om det var så att de tog upp något 

intressant som vi kände att vi ville veta mer om och missade något annat de tänkt säga. Något 

annat som kan ha påverkat är att vi spelade in intervjuerna, alla informanter sa att det var okej att 

vi spelade in och under de allra flesta intervjuerna gick det bra. Det var bara några stycken som 

visade att de var nervösa för att vi spelade in samtalen. Efter genomförandet av intervjuerna har 

vi en känsla av att alla de intervjuade speciallärarna brann för sin uppgift att arbeta med elever 

och matematik. 

Vi anser att intervjumetod är ett bra sätt för att kunna fånga det som speciallärarna ansåg var 

relevant för undersökningen. Vi tror att personliga möten är positivt för då kan intervjuaren känna 

av stämningen under samtalet och ta med det när materialet analyseras. Vi valde att begränsa 

intervjuerna till tolv stycken eftersom studien är begränsad och vi ansåg att tiden inte skulle räcka 

till att göra flera. Samt att ett för stort datamaterial är svårt att gå på djupet, när en analys 

genomförs. Detta är något som Kvale och Brinkmann (2014) nämner, att ett för stort 

intervjuunderlag kan riskera att göra analysarbetet för komplicerat. Vi valde att genomföra 

intervjuer med speciallärare som arbetar från förskoleklass upp till gymnasiet och anledningen till 

att vi valde den spridningen var för att vi ville se om speciallärarna hade liknande uppfattningar 

oavsett på vilket stadie de arbetar. Det har visat sig i analysarbetet att oavsett vilket stadie 

speciallärarna arbetar på så upplever de att eleverna har samma problematik inom 

matematikförståelsen. Vi anser att det var ett bra beslut att intervjua speciallärare på olika stadier 

för att se att de tänker och arbetar väldigt lika med eleverna oavsett ålder. 

Utifrån de olika analysmodeller som finns vid kvalitativa studier valde vi att inspireras av dem 

och valde ut fyra olika steg som vi följde under analysarbetet, organisera, koncentrering, 

kategorisering och tolkning. Av allt insamlat datamaterial är det vi som har valt det vi anser passa 

in till vår frågeställning. Det kan bli svårt att vara helt objektiv eftersom vi har styrt vilka delar 

som ska vara med i resultatet. Hade någon annan arbetat med samma material är det inte säkert 

att studien hade sett likadan ut. 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att det är bra att i förväg ha tänkt igenom hur intervjuerna 

skall analyseras. Den analysmetod som är tänkt att använda kommer styra sammanställningen av 

intervjuprocessen, intervjuguiden och hur intervjuerna skrivs ut. Analysmetoden kan också finnas 
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med under intervjuerna. Då vi som intervjuare haft analysmetoden i tanken under intervjun så har 

tolkningen tagit form och fört analysen framåt. Genom att analysen varit med under 

intervjuprocessen, menar Kvale och Brinkmann att det blir lättare att genomföra den slutliga 

analysen och den vilar då på en säkrare grund. 

 

7.2 Resultatdiskussion  
Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat 12 speciallärare för att synliggöra vilka 

faktorer som är viktiga för elevers matematikförståelse. I följande avsnitt sammanförs vår empiri, 

med den forskning som tidigare presenterades i detta arbete. Vi kommer även att synliggöra hur 

vårt resultat kan förstås utifrån ett sociokulturellt och relationellt perspektiv samt den relevans vår 

genomförda studie har för speciallärares arbete med elever och deras möjligheter till att uppnå 

matematikförståelse. Matematikförståelsen i detta arbete har utgått ifrån Kolbs (1984) 

beskrivning av begreppet och dess innebörd där förståelse innebär att kunskap har införlivats som 

sedermera tillämpas i nya kontexter. 

7.2.1 Hinder för elevers matematikförståelse  

De faktorer som ställer till bekymmer för elever när det handlar om att försöka uppnå en 

matematikförståelse är, enligt den forskning som vi tagit del utav, bland annat aritmetik och 

matematikångest. De hinder som framträdde i vårt datainsamlingsmaterial var väldigt snarlika 

och handlade således även där om bland annat aritmetik och matematikångest. Både den tidigare 

forskningen och vår empiri synliggjorde även språkets betydelse för lärandet. 

Lundberg och Sterner (2009) samt Lunde (2011) menar att de hinder i matematikförståelse som 

förekommer har sin grund i aritmetiken. Inom aritmetikområdet framhåller dessa personer 

förståelsen för tal som en avgörande faktor för om en förståelse ska uppnås eller inte. Bristen på 

talförståelse gör att eleverna får svårigheter med att genomföra matematiska procedurer, 

matematiska jämförelser samt svårigheter med att lösa matematiska problem. Engvall (2013) 

synliggör även hon områden inom aritmetiken som kan vara mer problematiska för elever att 

bemästra och det är bland annat tiotalsövergångar. De nyss nämnda personerna nämner olika 

delar av aritmetiken som hinder vilket visar på den bredd aritmetiken har. Dowker (2005) 
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påpekar just detta, att aritmetiken innehåller många skilda delar och att det därför är viktigt att 

urskilja vad som är ett hinder för just den enskilde eleven. 

Det hinder som speciallärarna i vårt material först nämner är just aritmetiken. De beskriver det 

som att eleverna inte har någon förståelse för tals värde. De aritmetiska kunskaper som den 

forskning som vi tagit del utav benämner en viktig grund för matematikförståelsen. Det är också 

de kunskaper som speciallärarna i vårt material benämner som det eleverna har störst svårighet 

med.  

Matematikångest är det många forskare som tar upp som en anledning till hinder inom 

matematiken. Engström (2003), Wadlinton & Wadlington (2008), Petersen (2012) samt Sjöberg 

(2006) tar alla upp det starka sambandet mellan matematikmisslyckande och matematikångest 

som kan vara väldigt långvarigt. Orsakerna bakom är inte lättförklarliga, men Wadlinton och 

Wadlington (2008) samt Petersen (2012) nämner bland annat elevernas egna negativa uppfattning 

om deras matematikkunnande som en viktig bakomliggande orsak. Sjöberg (2006) lyfter fram 

den stress som svagpresterande elever känner för lärandet av matematik som en avgörande faktor 

bakom matematikångest.  

Matematik beskrivs och upplevs ofta vara ett svårt ämne, menar Sackerud (2009), Boaler (2011) 

och Sjöberg (2006). Uppfattningen och negativa upplevelser kan förmedlas av föräldrar, vilket 

gör att deras förhållningssätt till matematiken appliceras på deras barn. Det kan då få en 

förödande effekt för barnens fortsatta matematiklärande.  

Även speciallärarna i vårt material nämner dels att det är samhälleligt accepterat att tycka att 

matematik är svårt, men också att självförtroendet hos elever med matematiksvårigheter är 

väldigt lågt.  Föräldrar ger sina barn ett samtycke till att matematiken är och förblir svår, vilket 

gör den fortsatta lärandeprocessen svår. Elevernas brister i det matematiska självförtroendet gör 

att de ständigt behöver bekräftelse för att våga fortsätta. Speciallärarna menar att många elever 

helt har tappat tilltron till sig själv och den egna förmågan.     

Speciallärarna i materialet tog även upp matematiska begrepp som ett hinder för elevers 

matematikförståelse. Intervjupersonerna menar även att en stor del av lärandet i matematik går 

förlorad om det inte finns en förståelse för de matematiska begreppen. När eleverna inte kan 
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“mattespråket” kan de vare sig gå i dialog med matematikboken eller tillsammans med 

klasskamraterna eller den undervisande läraren.  

Just språket är en av de faktorer som är särskilt viktiga inom det sociokulturella perspektivet. 

Språket är, enligt Vygotskij (1999) och Häggblom (2000), av avgörande betydelse för att en 

förståelse ska kunna uppnås. Det är språket som gör att kunskaper blir mer djuplodande då det 

sammanför tidigare lärda kunskaper med nya och mer okända. I likhet med ovanstående menar 

såväl Skott et al. (2009 som Ahlberg (2001) att språket är ett viktigt verktyg för att uppnå en 

förståelse. Språket har som funktion att vara en brygga mellan grundläggande och mer 

avancerade kunskaper, där interaktionen är det primära. Skott et al. (2009) och Ahlberg (2001) 

menar, precis som speciallärarna i vårt material att det är viktigt att gå i dialog och kommunicera 

matematik för att en förståelse ska kunna göras möjlig. 

7.2.2 Arbetet med hinder 

Speciallärares möte med elever med hinder i matematikförståelse synliggjordes i vårt material på 

två sätt. Det ena sättet handlade om ren kartläggning för att med hjälp av detta kunna synliggöra 

vilka matematiska svårigheter som eleverna hade, samt vilka arbetsmaterial som användes och 

hur stora undervisningsgrupperna var. Det andra sättet handlade om sociala faktorer såsom 

samspelet och relationen mellan eleven och specialläraren.  

Det material som speciallärarna beskrev att de använde för att kunna synliggöra elevernas behov 

var olikartade. Vikten av att genomföra någon form av kartläggning framhåller Lundberg och 

Sterner (2009) som menar att enligt Grundskoleförordningen så är skolan skyldig att utreda 

vilken typ av specialpedagogiskt stöd som elever med svårigheter är i behov av.  

I huvudsak bedrevs sedan undervisningen, utifrån de intervjuade speciallärarnas utsagor,  

antingen enskilt eller i mindre grupper där tre till fyra elever deltog. Lunde (2011) refererar till en 

studie som påvisar just vikten av undervisning enskilt eller i mindre grupper. Enligt det Lunde 

beskriver så är just detta en av de mest avgörande insatserna för elevers resultat.  

Speciallärarna i vårt material beskrev att de oftast arbetade konkret och laborativt med eleverna. 

Anledningen till att speciallärarna använde just detta material var att de upplevde att det var bra 

arbetsmetoder för att eleverna skulle förstå och lära sig tillämpa de matematiska begreppen. 
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Användandet av laborativt material som en framgångsrik väg mot matematikförståelse är något 

som Lundberg och Sterner (2009) framhåller som viktigt. De menar, i likhet med de intervjuade 

speciallärarna, att det är ett viktigt hjälpmedel i undervisningen då det konkreta och laborativa 

arbetssättet bildar en bra grund för det fortsatta lärandet. Även om dessa metoder för elevarbete 

var likartade mellan speciallärarna i vårt material, framhöll de även vikten av att individanpassa 

undervisningen så att alla elever gavs en möjlighet att utgå från sin egen nivå. Detta är även något 

som Lunde (2011) beskriver då han menar att specialundervisningen måste vara såväl flexibel 

som individuell för att den ska kunna få någon effekt. 

Ett lustfyllt lärande är viktigt för speciallärarna i vårt material. De menar att om eleverna får 

uppleva att matematiken och matematiklärandet är roligt, så ökar även deras incitament för att 

lära mer. Det lustfyllda lärandet är en del i det relationsbyggande som speciallärarna i vårt 

material framhåller som framgångsrikt. Eleverna ska ha förtroende för specialläraren, men även 

att de via uppmuntran och positiv feedback får känna och uppleva att de lyckas. Just relationer är 

oerhört primära då vi utgått ifrån det relationella perspektivet. Såväl Sjöberg (2006) som Aspelin 

(2013) beskriver just relationen och interaktionen mellan lärare och elev som grundläggande i det 

relationella perspektivet och då främst som ett viktigt verktyg för lärandet. Det sociokulturella 

perspektivet som har fungerat som de glasögon genom vilka vi försöker förstå vårt resultat har 

även det relationer som en viktig ingrediens. Sjöberg (2006) och Wernberg (2009) framhåller 

interaktionen som ett grundfundament i detta perspektiv. Även Tambour och Pettersson (2013) 

framhåller samspelets betydelse för lärandet. De menar att en interaktion som präglas av 

bekräftande stimuli påverkar elevernas lärande i positiv riktning. Detta var även något som 

speciallärarna i vårt material använde sig utav kontinuerligt. De ansåg att positiv feedback och 

uppmuntran var avgörande för att få till stånd ett gynnsamt lärandeklimat. 

7.2.3 Förståelse skapas hos elever i matematiksvårigheter 

Speciallärarna i datamaterialet anser att eleverna i matematiksvårigheter behöver erövra 

kunskaper i begrepp, samspel samt aritmetik för att de skall ges möjlighet till att uppnå 

matematikförståelse. Kullberg (2010) beskriver att det är aspekter av en kritisk karaktär som är 

betydelsefullt för att en individ skall nå matematikförståelse. En kritisk aspekt är det 

grundläggande som en elev ska kunna inom ett bestämt område för att ha möjlighet att fortsätta 

till nästa nivå. Eleverna behöver vara aktiva medskapare av sin kunskap. Även Ahlberg (2000) 
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beskriver processen av kunskap och att den har sin grund i elevers interaktion med varandra. Hon 

menar att de inte bara kan, utan att de behöver lära av varandra. Denna språkliga interaktion är 

något som även Steele (2001) lyfter fram som en primär del av att åstadkomma en utveckling av 

den matematiska förståelsen.  

Även speciallärarna poängterar flertalet gånger i vårt material hur essentiell den kunskapande 

interaktionen är för matematikförståelsen. Det speciallärarna beskriver är den process där 

eleverna vidareutvecklar sina redan lärda kunskaper till att nå nya nivåer. Detta kräver, menar 

såväl de intervjuade speciallärarna, som forskningen en kommunicerande interaktion. Såväl 

Steele (2001), som Häggblom (2000) och Vygotsky (1999) anser att förståelsen för en kunskap 

blir långt mer funktionell och resolut om den såväl skapas som äger rum i en social interaktion. 

För att en kommunicerande interaktion ska kunna göras möjlig, anser speciallärarna i vårt 

material att det är oerhört grundläggande att eleverna har aritmetiska kunskaper. För att komma 

dithän, menar speciallärarna, att det dels måste mängdtränas, men även att de kontinuerligt måste 

kommunicera om talens och uppgifternas innebörder. Detta är något som bland annat Skott et al. 

(2009) framhåller då de menar att en undervisning måste innehålla procedurhantering samt olika 

former av resonemang för att stärka elevernas begreppskunskap och möjligheter till att utveckla 

förståelsen för matematik. 

 

För att kommunikationen ska påverka förståelsen i positiv riktning använder sig speciallärarna i 

materialet av kontrollfrågor för att de ska fungera som en vägledare för kunskapen. De beskriver 

även hur eleverna sedan själva implementerat dessa frågor och använder dem på sig själva för att 

på egen hand leda sitt lärande framåt. Interaktionens och kommunikationens betydelse för 

lärandet lyfts även fram i forskningen, bland annat av Mercer och Sams (2006). De anser att 

samspelet mellan både elev och lärare, men även mellan elever är av yttersta vikt. Såväl Mercer 

och Sams som Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) framhåller vikten av att undvika slutna 

frågor i undervisningen för att istället använda sig utav mer öppna resonemangsord. Dessa 

resonemangsord möjliggör, menar dessa forskare, att språket används mer effektivt i 

lärsituationer vilket gör att även själva lärandet blir mer effektivt.  
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När det gäller hur speciallärare skapar förståelse hos elever med matematiksvårigheter så 

återkommer vi återigen till självförtroende. Speciallärarna i vårt material påtalar vikten av att 

ingjuta mod hos eleverna så att de återerövrar ett självförtroende för sitt matematiska kunnande. 

Forskningen visar, vilket även tidigare beskrivits, att så kallad matematikångest är direkt 

hämmande för lärandesituationen. Detta beskrivs bland annat av Häggblom (2000), men även av 

Samuelsson och Lawrot (2009), som alla menar att ett lågt självförtroende skapar en negativ 

spiral där lärandet till slut kan te sig omöjligt. Speciallärarna i vårt material poängterar alla vikten 

av att ett av deras uppdrag är just att via positiva lärandesituationer och stimulerande 

lärandeklimat och tilltro, möjliggöra för eleverna att lyckas. 

8 Slutkommentar 

Denna studie har bidragit till fördjupad kunskap om och förståelse av faktorer som är viktiga för 

elevers matematikförståelse för att motverka hinder i matematiklärandet, vilket även var syftet 

med denna studie. Det som vi synliggjort är att matematikförståelse som begrepp är komplext. Då 

förståelsen i sig inte är något som bara uppstår fritt utan sker i en växelverkan där tidigare 

kunskap läggs till nyvunnen kunskap för att sedan leda vidare till en mer djuplodande förståelse. 

Detta är något som såväl Skolverket (2001) påpekar i nutid som  Aristotles redan gjorde på sin tid 

(Gustavsson, 2002), att förståelse handlar om att kunna nyttja och använda sina kunskaper och 

erfarenheter i nya och okända kontexter. Vi har i vårt arbete varit mycket hjälpta av Kolb (1984) 

som definierar förståelsen mer explicit samt de teoretiska utgångspunkterna som hjälpt oss att 

förstå vårt material. 

Vi har i vårt arbete besvarat de frågeställningar som vi hade för avsikt att göra. Med hjälp av 

såväl tidigare forskning som vår egen empiriska studie har vi klargjort att de faktorer som är de 

största hindren för elevers matematikförståelse är brister i de aritmetiska kunskaperna, 

begreppsförståelsen och slutligen i självförtroendet. Som en naturlig följd av detta så påvisar vår 

studie, samt den forskning vi tagit del utav, att dessa faktorer även är viktiga beståndsdelar för att 

en matematikförståelse ska kunna uppnås. Steget mellan att som speciallärare upptäcka och 

synliggöra elevers hinder, till att en förståelse kunde uppnås var oerhört intressant för oss och ger 

en bra grund för det specialpedagogiska fältet att arbeta vidare med. Det som synliggjordes i vårt 

material och som vi sedan fann stöd i genom tidigare forskning var interaktionens betydelse. 
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Trots att såväl den tidigare forskning som vi tagit del utav som det empiriska material som 

framkom i vår studie tog fasta på faktorer såsom begreppsbildning och aritmetik, så fanns alltid 

interaktionen och samspelets betydelse med som en viktig länk för framgång. Interaktionen har 

genomgående visats sig ha betydelse för såväl elevernas uppbyggnad av självförtroende som 

deras möjligheter att uppnå djupare kunskap och sedemera även en förståelse för det lärda. 

Interaktion är ju i sig intet nytt, Vygotskij (1999) var ju tidigt ute med dess betydelse sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv, men att den skulle vara av så avgörande betydelse för varje steg i en 

lärprocess hade vi, som författare av detta arbete, inte förväntat oss. Utifrån den studie vi nu 

gjort, kan vi med tydlighet se interaktionen och därmed samspelets totalitära betydelse för 

lärandet, oavsett om det är i aritmetiken eller i självförtroendet som det brister hos eleverna. Vårt 

bidrag blir således till det specialpedagogiska fältet just det, interaktionens betydelse för lärandet 

såväl på grundläggande som på mer avancerad förståelsenivå. 

9 Fortsatt forskning 

Denna studie innehar sina begränsningar. Dels har det varit en begränsande tidsaspekt i och med 

arbetets relativt lilla omfång och dels har antalet intervjupersoner därför varit begränsat. Det hade 

varit intressant att genomföra en större studie där antalet informanter hade varit fler, för att se om 

resultatet bestod eller om nya infallsvinklar på förståelsen hade infunnit sig. Vidare hade det även 

varit av intresse att få synliggöra ett elevperspektiv på matematikförståelse, för att därigenom 

kunna erhålla en bredare bild av området och därigenom kunna komparera resultaten mellan 

speciallärarnas perspektiv respektive elevernas. Något som i vissa fall framkom i vårt 

datainsamlingsmaterial, men som inte hade relevans för vår studie var samhällets behållning och 

krav på matematikkunskaper och om huruvida det fanns någon tydlig relevans mellan det skolan 

lär ut och det som samhället kräver och/eller önskar. Nu har vi dock, som sagt, inte studerat detta 

närmare och har därför ingen större uppfattning om hur detta område redan har beforskas. Det 

enda vi säger är att detta väckte intresse och nyfikenhet hos oss och vi önskar lära mer om detta. 
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11 Missivbrev                                                                                  Bilaga 1 
  

Hej! 

Vi är två studenter från speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är inne på vår 

sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i specialpedagogik. Vårt 

valda ämne är hinder i matematikförståelse hos elever. 

Syftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om faktorer som speciallärare erfar är viktiga 

för elevers utveckling av matematikförståelse. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring matematikförståelse. För att få mer kunskap 

vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och 

vårt arbete. Intervjun kommer att bestå av frågor och vår förhoppning är att en givande 

diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar ca 45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att 

delta. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja, kan du när som avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. Vi kommer att spela in intervjun, men även 

inspelningen kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. Hoppas vi ses! 

  

Med Vänliga Hälsningar 

Ulrika Söderqvist    

Susann Välinen 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin   tina.hellblom-thibblin@mdh.se 
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12 Intervjuguide                                                         Bilaga 2 
  

1. Vad är din uppfattning av matematikförståelse? 

2. Vilken betydelse har matematikförståelse för elevers lärande? 

3. Vad finns det för likheter och skillnader i elevers matematikförståelse? 

4. Vad kan vara hinder i elevers matematikutveckling? 

5. Hur kan man hjälpa eleverna att övervinna dessa hinder? 

6. På vilket sätt kan matematiksvårigheter påverka elevers matematikförståelse? 

7. Vad upplever du påverkar elevers matematikförståelse? 

8. Hur skapar man förståelse hos elever i matematiksvårigheter? 

 

  

 


