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Sammanfattning  
 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka svårigheter elever har i matematik och vad lärarna 
och eleverna ansåg om matematiksvårigheter. Av olika anledningar väcktes intresset hos mig 
att undersöka frågan om matematiksvårigheter. Det största motivet till att jag valde detta tema 
var att utforska orsaken till matematiksvårigheter. Varför antalet elever som lämnar 
grundskolan med ett icke godkänt betyg i matematik ökat under de senaste tio-femton åren, i 
Sverige?  Jag vill också se i vilken grad matematiksvårigheter har med elevens etniska 
bakgrund att göra. För att undersöka det, har jag involverad ett antal elever i Irak i denna 
studie.   
 
I denna studie har elever, lärare och pedagoger medverkat för att förklara och utvärdera 
problemen. För studien har jag använt enkäter, intervjufrågor, öppna intervjuer med ljud- 
inspelningar som kvalitativ metod. Jag gjorde en jämförelse med några skolor i Irak och 
Sverige när det gäller matematikfärdigheter. För denna jämförelse har jag använt en 
kunskapstest som bearbetats med kvantitativ metod av testresultaten presenterat i 
diagramform. 
 
Resultatet av alla studien visar att för få matematiklektioner tidsbrist, dålig lärarplanering, 
obehöriga lärare som undervisar matematik huvudproblemen. För den jämförande studien 
med elever i Irak var det påfallande likartat testresultat mot svenska elever trots olika 
materiella förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nyckelord: Matematiksvårigheter, matematik i Irak, matematikuppfattning, 
matematikundervisning, matematiska termer, koncentrationssvårigheter.
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1 INLEDNING 
 
Den här uppsatsen handlar om att söka förklaringar till varför det anses att 
matematikkunskaperna bland svenska elever har försämrats i jämförelse med andra länder på 
motsvarande samhällelig utvecklingsnivå. Till grund för min studie ligger en inventering av 
olika forskningsrapporter, litteraturstudier och teorier som berört problematiken med 
matematiksvårigheter. Jag har genom olika undersökningsmetoder bland lärare och elever i 
Sverige sökt finna orsaker och orsakssamband till försämring av matematiksvårigheter.    
 
I min studie har jag valt att göra en jämförelse med elever från Irak, med en annan kultur för 
att se vilken betydelse olikheter i etnisk bakgrund och samhällsutvecklingsnivåer kan ha för 
resultatet av matematikfärdigheter och matematikens svårigheter. Utifrån resultatet för jag en 
diskussion om olika orsaker till matematiksvårigheter såväl nationellt som i jämförelse med 
resultatet av kunskapstestet i Irak.  
Våra barn/elever har sämre betyg i matematik jämfört med ett antal andra länder. Varför 
antalet elever som lämnar grundskolan med ett icke godkänt betyg i matematik ökat i detta 
land? Några funderingar och frågeställningar blir uppenbara för mig. En sådan fundering är 
brist på kunskap om matematik hos svenska elever, som misslyckas att klara av de nationella 
kraven i ämnet. Vad beror problemen på? 
 
Sverige är ett teknologiskt utvecklat land; ett land som har en bra inlärningsmiljö från 
klassrum till matsal, gympa, idrott, musik och samhället i övrigt, t ex jämför med Irak. Elever 
som har tillgång till nästan alla instrument man behöver för inlärningsprocessen och 
undervisningen. Landet har lyckligtviss inte varit med om krig på över 200 år eller drabbats 
av naturkatastrofer, epidemier, utsprid fattigdom eller andra allvarliga problem. Varför då en 
sådan ökning av antalet grundskoleelever med ett icke godkänt betyg i matematik sedan 
1994? 
 
”Resultatet från den internationella undersökningen ”Trends in International Mathematics and 
Science Study” TIMSS 2003 som visar att Sveriges elevers resultat i matematik är sämre än 
20-landsgenomsnittet. Bland dessa 20 länder hamnar Sverige på fjortonde plats. Det har för 
svensk del skett en markant försämring av matematikresultaten mellan 1995 och 2003. I 50 
länder och regioner har deltagit i Trends in International Mathematics and Science Study 
TIMSS 2003 som undersöker kunskaper i matematik och NO hos elever i årskurs 8. Sveriges 
resultat jämförs i huvudsak med en grupp på 20 länder, framförallt medlemmar i OECD och 
EU. Jämförelser med TIMSS 1995 görs med en grupp på 16 länder som deltagit i båda 
undersökningarna och som på ett godtagbart sätt uppfyllt kraven för urval och deltagande 
(Skolverket, 2004).”  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Matematik är en viktig del av livet. Vi kan egentligen inte välja bort den därför att vi varje 
dag, eller varje stund, hamnar i olika situationer där vi gör beräkningar, systematiserar 
information och tar beslut. Och detta är just vad matematik i stor utsträckning handlar om, 
beskriver Björn Adler (2001).  
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”Skolverket menar att skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan 
skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 
samhället behöver”. Lpo 94 – 
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjlighet 
att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för 
att eleverna skall tillägna sig kunskaper.” 6 | Lpo 94 
 

De mål och kunskap som Lpo talar om, har inte uppnåtts i alla delar i undervisningsprocessen. 
Allt går inte perfekt fram och någonstans finns brister, som gör att problemen dyker upp så 
som matematiksvårigheter.  
 
I Lpfö-98- framhålls vikten av att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta. Detta 
är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt.  
 
För mig är utforskandet av detta ämne mycket intressant, inte minst för att jag själv har jobbat 
som matematik- fysiklärare från årskurs 7 till B kursen i gymnasiet i ca 7-8 år innan jag kom 
till Sverige. Det var först några år efter min ankomst till Sverige som jag fick kännedom om 
ett problem som heter matematiksvårigheter. Jag läste då några debattartiklar, studier, 
undersökningar och såg några TV-dokumentärer om detta problem. Till detta fick jag lägga 
ett pressmeddelande från skolverket som hävdade att ”det finns stora skillnader i resultat 
mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund. Störst är skillnaden mellan infödda 
elever och elever med utländsk bakgrund som är födda utomlands. Men även elever med 
utländsk bakgrund som är födda i Sverige presterar som grupp sämre än infödda elever.” 
Skolverket (2003).”  
 
Enligt rapporten har barn med utländsk bakgrund allt sämre betyg jämfört med barn/elever 
med svensk bakgrund.  Men i de studierna finns det brister om vilka utländska barn skolverket 
avsåg, exempelvis vilken utbildningsbakgrund som deras föräldrar hade. Vilken form av 
utbildning, som akademisk bakgrund eller om de var analfabeter?  
 
Därför tänkte jag undersöka hur det står till med frågan om matematiksvårigheter hos några 
barn/elever, med irakisk bakgrund, som går idag i skolan i Sverige. Samtidigt vill jag 
undersöka skillnaderna mellan antalet matematiktimmar i Sverige jämfört med Irak?  

 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
Många internationella och nationella studier visar att svenska barn presterar sämre i 
matematik än 20-landsgenomsnittet som deltagit i TIMSS 2003 undersökning.  Det finns 
många källor till forskning inom det området som jag har valt att skriva om. Men eftersom 
min studie är ganska allmän och talar om matematiksvårigheter i allmänhet så kan jag 
framhäva några källor som berör det området.  
 
Björn Adler (2001) har skrivit och utforskat olika sorter av matematiksvårigheter. Han delar 
in matematiksvårigheter till fyra olika typer av svårigheter: Allmänna matematiksvårigheter, 
Akalkyli, Pseudo-dyskalkyli och Dyskalkyli.  
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Allmänna matematiksvårigheter, i det fallet har eleven ofta svårigheter i andra teoretiska 
ämnen också och inte bara i matematik. Eleven behöver här mer tid än de andra eleverna för 
att förstå ämnet. Dessa barn/elever behöver särskilt stöd samt mycket långsamt undervisning 
och till och med från början en lägre nivå vad gäller metod och material, än de andra. Hur 
känner man igen svårigheten hos eleven? Hur börjar svårigheterna? När man är på skolan så 
lär man sig läsa, skriva och räkna. Då upptäcks de barnen som har svårt med att skriva siffror 
och räkna redan från starten. Det kan vara både svårt att skriva siffror eller att förstå logiken 
bakom ett tal dvs. vad det talet innebär. T ex när vi säger talet ”5”, förstår de inte att det talet 
representerar fem saker.   
 
Akalkyli är en annan sort av matematiksvårighet. Eleven brister i detta fall i förmågan att 
räkna tal, t ex addera väldigt enkla tal. De eleverna har svårigheter med inlärningen som kan 
bero på någon hjärnskada eller annan sjukdom som har påverkat hjärnan. Problemet kan man 
gissa hos barnen/eleven när man trots mycket övningar inte kan lära sig den grundläggande 
principen för räknandet.  
 
Pseudo-dyskalkyli, beror på dåligt självtroende eller det som kallas känslomässig avspärrning, 
alltså eleven i detta fall har negativ tänkande på sig själv och antar att hon/han absolut inte 
kan lära sig någonting. Den eleven tror att han/hon är dålig begåvad, ofta tycker att andra 
tycker synd om henne/honom. Dessutom tycker sådana elever att alla andra mobbar dem. Det 
är därför de ofta inte vill avslöja sina känslor, eller svara på frågor och delta i åsiktsutbyten 
och diskussioner. 
    
 
 

1.2.1 Dyskalkyli och dyslexi 
 
Dyskalkyli: barn/elever med detta problem är normalbegåvade. Men man kan märka att de 
barnen har ofta ”en ojämnhet i sina insatser på begåvningstest”. Björn Adler (2001) menar att 
”i grunden beror inte svårigheterna på känslomässiga faktorer utan kan härledas till problem 
med vissa speciella tankeprocesser. Han har nämnt automatiseringssvårighet som en viktig 
förklaring. Det kan också handla om språkigsvårigheter. Dessa kan visa sig i problem med att 
förstå talbegrepp. Förståelsen av tal och begrepp, eller som symboler, kan svikta trots god 
begåvning i övrigt. Ytterligare en variant av dyskalkyli berör planeringssvårigheter där barnet 
får problem med själva genomförandet av räkneoperationen. Han får då svårt att själv, på 
egen hand, ”hålla den röda tråden” när han löser en räkneuppgift. ”    
 
Många studier visar att elever som har svårt med läsning också har svårt med att räkna. Men 
det kan inte stämma generellt, det är annorlunda från en individ till annan, faktiskt finns det 
barn/elever som har svårt med att läsa och skriva men ändå kan räkna matematik. På Frans 
Schartaus gymnasiums webbsida, har tre ledande svenska experter, professorerna Lennart 
Carleson, Johan Håstad och Ari Laptev (2003-02-24) skrivit en artikel om 
matematiksvårigheter, de menar att ”undervisningen måste reformeras, situationen för 
matematikundervisningen på alla nivåer har försämrats allvarligt under senare år. I skolan 
saknas kompetenta lärare som kan göra ämnet levande och väcka elevernas intresse. De 
svenska universitetslärarna i matematik har de sämsta forskningsvillkoren i EU och många 
flyr utomlands. Prov bland nybörjarna på KTH:s civilingenjörsprogram visar att kunskaperna 
i dag är betydligt sämre än 1997.” L. Carleson, J. Håstad och A. Laptev (2003-02-24). 
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Malmer (1999, 2002) beskriver att ”personer som har svårt att läsa, skriva och räkna har 
procentuellt kanske inte blivit fler än förut men konsekvenserna av deras handikapp medför i 
dagens högteknologiska samhälle en svårare situation. Det är därför nödvändigt och angeläget 
att så tidigt som möjligt vidta åtgärder för att underlätta och om möjligt avhjälpa sådana 
brister. Vidare hävder Malmer att det allra mest ekonomiska är att försöka förhindra att 
svårigheter uppstår. Friskvård är som bekant billigare än sjukvård! Orsaker till att elever har 
eller får matematiksvårigheter är av naturliga skäl viktiga frågeställningar”.  
 
Malmer diskuterar i sin bok ”Bra matematik för alla” Nya Zeelands läsprogram.  Efter 
skolstart vid fem års ålder görs en individuell bedömning ifall eleven efter ca ett år uppvisar 
en påfallande långsam inlärning. Om så är fallet varpå sätts det in specialhjälp med 30 
minuter varje dag under 12-20 veckor. Detta kallas för Reading Recovery (RR-program) och 
baseras på: 
. En förebyggande modell 
. Ett tidigt ingripande  
. En begreppslig utmaning till ”vad är möjligt?”   
 
Det finns flera studier och olika forskningar om dyskalkyli och dyslexi. När det gäller räkna 
svårigheter (Lundberg & Sterner 2009) menar att” räknesvårigheter är ofta resultatet av en rad 
samverkande faktorer som bristfällig stimulans under barndomen, bristfällig allmän 
begåvning, uppmärksamhetsstörning, dyslexi, oregelbunden skolgång och kanske framför allt 
otillräckligt undervisning med olämplig progression och abstraktionsnivå. Forskning indikerar 
att dyskalkyli emellertid kan vara en faktor att räkna med. En kritisk granskning av begreppet 
visar emellertid att det ingalunda är väldefinierat och väl avgränsat”.  
  
Vidare (Lundberg & Sterner 2009) de tycker att något äldre barnen i skolan lätt hamnar i 
svårigheter när de skall lösa ordproblem (benämnda tal). Samt beskriver de om en stor 
undersökning som behandlar detta område. En grupp elever som bedömdes ha 
räknesvårigheter fick möta och lära sig att identifiera ett antal typ problem.  
Frisk (2009) berättar att många dyskalkyliker upplever subtraktion som betydligt svårare än 
addition. Det beror bland annat på att man kan tänka på många olika sätt när man utför en 
subtraktionsberäkning i huvudet och att subtraktion förekommer i flera olika typer av 
situationer i vardagen. Det är viktigt att elever får träffa på olika situationer så att de lära sig 
att känna igen och identifiera situationer i olika sammanhang där subtraktion ingår.  
 
Några matematik-fysiklärarna som jag har träffat de A. A., R. T. och M. T. som undervisar på 
olika nivåer från grundskolan till gymnasiet, delar S. Frisks uppfattning när det gäller 
dyskalkyli och tycker att addition är betydligt lättare än subtraktion för eleverna.     
 
Lundberg och Sterner (2004) menar att ”för att lära sig namn och termer krävs att man kan 
bygga upp varaktiga och precisa inre ljudmässiga (fonologiska) föreställningar om orden. 
Fonologiska problem är karakteristiska vid dyslexi. Det kan innebära att en elev med dyslexi 
kan få problem med matematiken i första hand därför det är så svårt att hålla isär och komma 
ihåg alla matematiska termer och begrepp”. Vidare de tycker ”att en bakomliggande faktor 
som skulle kunna förklara sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter kunde 
vara allmän intelligens. Om den allmänna kognitiva förmågan är låg blir det naturligtvis svårt 
att lära sig komplicerade saker. Både läsinlärning och matematikinlärning kan inrymma 
oöverstigliga kognitiva hinder.” 
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Malmer (2002) beskriver att det finns många bakomliggande orsaker till 
matematiksvårigheter, men att en stor del av svårigheterna kommer ifrån undervisningen.  

”Undervisningssituationen bör helt naturligt utformas så, att elevernas möjligheter – utifrån 
individuella förutsättningar – tas tillvara. Detta innebär också att uppläggningen i sig måste 
inrymma rika tillfällen till nya upptäckter och vidgade erfarenheter. En noggrann och 
systematisk planering är speciellt viktig för de svagare eleverna. Här behöver läraren mera 
målmedvetet leda barnet fram till uppgifter, som det har förutsättningar att klara av. I annat 
fall kan ett redan dåligt självförtroende ytterligare urholkas med kanske svårbotade skador 
som följd” (Malmer, 2002, s. 16). 
 
Malmer, 2002, s. 21 beskriver att ”under 80-talet upplevde vi den s.k. IEA- undersökningen 
(International Association för Evaluation of Educational Achievement), som påvisade att 
svenska elevers prestationer var genomsnittligt sämre än motsvarade elevgrupper i flertal 
andra länder.  Detta resultat upplevdes onekligen chockerande och en ”haverikommission” 
tillsattes, vilket resulterade i omfattande fortbildningsinsatser.  
Den tydliga målstyrning som präglar Lpo 94 kan ses mot en bakgrund av misslyckanden 
under 80-talet. Om vi ser på dagens undervisning, så är naturligtvis barns/elevens inlärning, 
skicklighet och kompetens olika från individ till individ. En del elever behöver kanske mer tid 
att lära sig än de andra. Då bör man hitta en mer individanpassad undervisning.  Kursböckerna 
består av uppgifter på olika nivåer som troligen passar alla elever, med hänsyn till den 
olikheten. Men om det inte fungerar så bra för en del som har svårigheter, bör man ha en 
annan alternativ bok för dem”. Malmer & Adler (1996), Ljungblad (2001) och Malmer & 
Adler (1996) 
 
 

1.2.2 Tala matematik och undervisningens utformning 
 
Man möter idag ofta uttrycket konstruktivism, varmed man avser att kunskap konstrueras av 
den lärande själv i en aktiv och skapande process. Det är lärarens uppgift att utforma 
inlärningstillfällen där detta kan ske ” Lpo 94”.  
Malmer, 2002, s. 25 beskriver att eftersom elever är på olika nivåer i kunskap och 
erfarenheter då ”innebär detta att läraren måste vara flexibel och ha beredskap att variera både 
svårighetsgrad och representationssätt och för detta krävs gedigna kunskaper. Men det finns 
vissa grundläggande principer som man som lärare kan försöka att ta hänsyn till då det gäller 
samspelet mellan lärare och elev och elever inbördes”. 

Hur många är två?  
”Jimmy ger exempel på Jims svårigheter med tidsuppfattning: vi kan säga till barnen att i 
eftermiddag ska vi äta kakor. Då förstörs hela dagen för Jim, som inte kan räkna hur lång tid 
det är till eftermiddagen. En överraskning måste komma direkt. Det går inte säga att på fredag 
ska vi åka till Ystad, för då frågar han hela tiden när vi ska åka.   
Häromdagen serverades ärtsoppa i matsalen och barnen fick veta att de skulle få ta två mjuka 
bröd och två ostkakor plus knäcke bröd som alltid står på brödet. Jim tog en hård brödbit och 
en ost skiva. Man får ta två, va? Sa han. Anne bekräftade. När han ätit upp mackan frågade 
han igen: man får ta två, va? Ja, men du har redan tagit en så du får bara en till, sa Anne.  Men 
man fick ju ta två! Protesterade Jim.  

Till slut förstod Anne att han bara kunde kombinera ostregeln med det mjuka brödet. Att man 
lade ost på sin hårdbrödmacka var en helt annan sak, enligt Jims sätt att resonera. Han har 
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svårt att förstå sig på pengarna. För hundra kronor kan man köpa hundra saker, tycker han 
vare sig det är bilar eller godis och fullständigt obegripligt är det att tio enkronor får plats i 
den lilla tiokronan!”. Roos (2006). 

   

1.2.3 Lärarens språk och matematikundervisning 
   
Oavsett på vilken nivå man läser matematik, så påverkar lärarens språknivå och förklaring alltid 
inlärningen. Den kan samtidigt påverka matematiksvårigheter. . Löwing & W. Kilborn (2008), 
menar att det är därför viktigt att lärarens språk vid undervisningen tar hänsyn till elevers ålder, 
kunskap och språknivå. Om språket inte passar eleverna viket händer ofta, kan inte eleverna förstå 
innebörden av lärarens förklaringar och instruktioner, är inte lätt komma fram till det om man inte 
är engagerat sig som lärare. Det är i sig en konst att pedagogerna måste känna sina elever och 
deras språkstruktur väldigt väl för att kunna kommunicera, förstå, och samtala med varandra.   
 
Löwing (2004) menar att” kommunikationen i klassrummet är komplex eftersom den 
samtidigt följer flera, helt olika mönster beskriver, på en övergripande nivå används ett 
allmänt reglerande språk för att kommunicera frågor som ordningen i klassen, sen ankomst 
och schemafrågor. Detta sker i huvudsak på ett vardagsspråk. På en mer ämnesriktad nivå 
används ett metodisk reglerande språk för att ge eleverna arbetsuppgifter för dagen, t ex 
beskriva vilka uppgifter som skall utföras och hur de ska redovisas, vilken arbetsform och 
arbetssätt som skall använda eller hur läxan ska se ut. Dessutom det undervisade språk som i 
sin tur innehåller ett flertal olika språkliga element samtidigt. Det undervisade språk under en 
matematiklektion bygger i grunden på ett vardagsspråk men innehåller samtidigt en rad 
mycket speciella ord och uttryck som har en helt annan precision och betydelse än liknande 
ord i vardagsspråket”.   
 
 

1.3 Frågeställningar 
 

1) Hur skulle elever/lärare förklara vad matematiksvårigheter är? 
2) Vad är de bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheter? 
3) Vilka faktorer bör beaktas extra för att minimera och bemöta problemen 

matematiksvårigheter?  
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2 METOD  
 
 
För detta arbete tog jag kontakt med några lärare och andra pedagoger för att dra nytta av 
deras erfarenheter genom enkätundersökning och intervjufrågor. Sedan började jag ta reda på 
vilka elever som haft någon svårighet i matematik. Detta gjorde jag genom 
enkätundersökning, intervjuer och ljudinspelningar.  
Jag har också haft särskilda enkäter och intervjufrågor till lärarna för att ta reda på vilka 
svårigheter de känner till hos eleverna undervisningen i olika årskurser.  
Fördelen med enkätundersökningar i jämförelse med intervjuer är att det går mycket snabbare 
och tar kortare tid.  
 
Johansson B. & Svedner O. (2006, s. 42) menar att ”kvalitativ intervju är viktigast att känna 
till, eftersom den, tillsammans med kvalitativa observationer, är den primära metoden för att 
få fram den information man vanligen söker vid examensarbeten inom lärarutbildningen. 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 
möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjligheter att ta upp allt hon 
har på hjärtat. Eftersom t ex pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för 
att förstå t ex vad som sägs, brukar man ofta spela in dessa intervjuer på band for att sedan 
skriva ut dem ordagrant, helt eller i vissa delar.”    
Vid den öppna diskussionen med eleverna koncentrerade jag mig mest på elever som hade 
svårigheter i matematik.  
När det gäller kunskapstestet i Sverige så här gick till: av två grupper nior som vi har i den 
skola har vi valt en grupp, där gjorde jag min VFU. Innan testet började, förklarade den lokala 
lärarutbildaren för eleverna att samma kunskapstest har gjorts i skolår nio i Irak. Han 
förklarade också att det därför var viktigt att de tog detta kunskapstest på allvar, och svarade 
bäst de kunde. När det gällde tiden så hade de ungefär två timmar på sig att svara på frågorna. 
Antalet elever i det klassrummet som deltog i kunskapstestet var 23 elever. Kunskapstestet 
utformades av den lokala lärarutbildaren.  
Så här gick kunskapstestet i Irak till: i skolår nio i den skolan i Irak har de ungefär 50 elever. 
Då förklarade testansvarig lärare att man hade en kunskapstest, som skulle göras av ungefär 
15-16 elever (killar). Därför valde läraren själv en hel rad i klassrummet att göra det testet, 
utan någon frivillighet.  
 

2.1. Kontakten med skolan i Irak 
  
Med tanke på att jag hade jobbat ca 8 år som lärare i Irak- Kurdistan och att jag fortfarande 
har en del av mina kollegor kvar där i skolan, var det inte omöjligt att göra kunskapstesten där 
och följa resultatet. När jag kontaktade skolan i Irak några gånger i slutet av september och i 
början av oktober 2009, fick jag höra att skolan inte hade kommit igång på riktigt än eftersom 
de höll på att flytta till en annan byggnad. Men de sade att det ändå var OK att genomföra 
kunskapstestet från både rektorns och lärarnas sida.  
  
Då började jag översätta kunskapstestet – frågorna från svenska till arabiska (inte till kurdiska 
för att det finns några skolor i Kurdistan som fortfarande läser på arabiska). Översättningen 
tog ungefär två-tre heldagar för mig. Under tiden fick jag problem med att skriva tal 
(siffrorna) på arabiska. Det programmet hade jag inte i min dator.  Se bilaga 8, 9. 
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Jag tog kontakt med den testbevakande läraren (som själv inte undervisar skolår nio, utan 
undervisar bara skolår B och C på gymnasiet) men han gick inte med på att ha siffrorna på 
svenska. Då fick jag ett extra jobb att skriva ut testfrågorna utan siffror först, fylla i dem på 
arabiska för hand och skanna in det sedan, och då blev det bra. Se bilaga 10. 

2.2 Urval 
 
Från början hade jag planerat att dela ut 100 enkäter till elever och ha ljudintervjuinspelning 
med tio till femton barn/elever. Dessutom skulle jag dela ut enkäter till tio till femton lärare 
samt ljudintervjuinspelning med dem. Men när jag började utdelningen av enkäterna, blev det 
mycket mer än jag hade tänkt på från början. I en kommun hade jag två grupper, om totalt 42 
lever, från årskurs fyra och fem. I en annan kommun, fick jag dela ut 78 enkätundersökningar 
bland elever i årskurs sju till nio. Dessutom har jag intervju- och -ljudinspelningar av nio 
elever från årskurs nio.  
 
För att kunna ta reda på orsakerna till matematiksvårigheter i grundskola senare år eller på 
gymnasiet behöver man undersöka problemen redan i de tidiga åldrarna. Därför tyckte jag att 
en del av studien borde genomföras i årskurs fyra och/eller fem. För att studien ska ge en 
någorlunda mångsidig bild av matematiksvårigheter har jag samlat material i fyra olika städer.  
 
Alla metoderna som används i detta arbete berör både eleven och läraren som har deltagit i 
undersökningen/intervjun som jag nämndes ovan. Utifrån deras perspektiv, idéer och framför 
allt deras upplevelse och/eller synpunkter på matematiksvårigheter, försöker jag se hur 
problemet kan avhjälpas.  
I en annan kommun på en gymnasieskola delade jag ut 28 enkäter till två elevgrupper samt sju 
gymnasielärare. Dessutom intervjuade jag fem gymnasielärare i samma skola. Alltså totalt har 
jag delade ut 148 enkäter bland elever från årskurs 4-5 till år ett på gymnasiet.    
 
När det gäller jämförelse mellan Irak och Sverige, har jag gjort en kunskapstest vilken berör 
alla områden inom skolår åtta (både i Sverige och i Irak), utom en fråga som inom området 
statistik, jag har tagit bort den för att i Irak inte ännu har läst statistik. Men eftersom barn i 
årskurs åtta både i Sverige och i Irak fortfarande inte har uppnått målen i matematik, har jag 
därför gjort samma kunskapstestet på 23 elever i Sverige och 33 elever i Irak av både könen 
elever i skolår nio. Se bilaga 6 och 7.  
Dessutom när det gäller Irakiska elever som läser i skolan i Sverige, i en annan kommun 
intervjuade jag en grupp elever som bestod av fem elever av både könen från gymnasiet vilka 
läser olika program.  
  

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 
I denna studie har jag valt att utföra kvalitativa intervjuer med-ljudinspelningar samt enkäter. 
För att uppnå studiens syfte, skulle jag vilja undersöka attityder hos elever och lärarna.   
När jag hade bestämt mig för min studie och dess tillvägagångssätt, träffade jag min 
handledare och diskuterade med honom hur studien skulle genomföras. Sedan skickade jag ett 
brev till föräldrarna och delade ut enkäten och intervjufrågor till både elever och lärare. 
Veckan därpå efter att jag hade fått tillstånd både av rektorn och föräldrarna, började jag med 
intervjuer och ljudinspelningar med både eleverna och lärarna med hjälp av min lokala 
lärarutbildare.   
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Jag har intervjuat ett antal lärare som undervisar från årskurs fyra i grundskolan till kurs C på 
gymnasiet. En del med ljudinspelning alltså nästan alla kurser och nivåer inom skolan i tre 
kommuner i Sverige. Enkätundersökning har också hört till studien.  
 

2.4 Procedur 
 
Eftersom jag inte fick filma eleverna, då vid alla tre skolorna behövdes bara rektors tillstånd 
när det gäller enkätundersökningen, och det gick allt utmärkt för både eleverna och lärarna. 
Dessutom besökte jag två av skolorna och pratade med de tre lokala lärarutbildarna på de tre 
skolorna. Det var de skolorna som jag var ute i under min verksamhetsförlagda utbildningen.  
Jag diskuterade både enkätundersökningarna och intervjufrågorna med lärarna innan jag 
delade ut dem. De tyckte att frågorna var ok. När det gäller intervjufrågorna till eleverna, 
behövde jag bara att informera föräldrarna om det. Innan undersökningsstarten skrev jag ett 
brev till föräldrarna om vad jag höll på med och delade ut det bland eleverna. Men sedan så 
fick jag veta att det borde räcka med bara informationsbrevet till föräldrarna, eftersom jag inte 
fick filma eleverna. Då fick jag tillåtelse från rektorn att det är ok med ljudinspelning.  
 
Då började jag med gruppintervjuer först. Första gruppen var på 23 elever skolår nio, den 
andra 31 elever skolår åtta och den tredje var 24 elever skolår sju. Efteråt delade jag ut 
enkäterna som de fyllde i och lämnade tillbaka på plats. Innan jag lämnade enkäterna till 
eleverna förklarade jag syftet med undersökningen, samt att det är helt frivilligt att delta. Jag 
betonade att de kunde få pappret av mig men att man inte var tvungen att fylla i och lämna det 
tillbaka. Några dagar senare genomförde jag de individuella intervjuerna med nio elever som 
spelades in. Vid varje intervju, frågade jag eleverna återigen om det var ok att jag spelade in 
intervjun på ljudband trots att jag hade fått tillåtelse av rektorn och via informationsbreven jag 
hade lämnat till föräldrarna tidigare. Alla tio eleverna som jag har valt att intervjua, gick med 
på ljudinspelningen utom en. Han ville inte ha sin ”röst” inspelad på band. Därför blev det 
ingen ljudupptagning i det fallet, utan jag skrev ner svaren.   
Vid intervjuerna hade jag en ganska öppen diskussion. Vi gick över de begränsade 
intervjufrågorna och jag ställde andra frågor när jag fick veta att någon har svårigheter i 
matematik.   
 
När det gäller enkätundersökningar och intervjuer på gymnasieskolan, fick jag hjälp av den 
lokala lärarutbildaren som hjälpte mig att komma i kontakt med lärarna. Det blev sex 
personer, både manliga och kvinnliga lärare (tre män och två kvinnor), som undervisar 
antingen matematik eller matematik-fysik från kurs A till C på gymnasiet. Bland lärarna är det 
bara en lärare som endast har ungefär fem års erfarenhet av undervisning; resten har mellan 
tio till fyrtio års erfarenhet som lärare. Utdelningen av enkätundersökningen till eleverna 
skedde i två grupper på kurs A. Inga elever blev intervjuade på den gymnasieskolan. Istället 
har jag intervjuat fem elever, varav fyra tjejer och en kille, vilka studerar olika program på 
gymnasiet i en annan kommun. Dessa elever tyckte alla att matematik är ett roligt ämne och 
ingen av dem hade haft några svårigheter i matematik under skoltiden.  
När det gäller lärarintervjuerna hade jag bokat tid i förväg med en del. Några lärare fångade 
jag under deras lunchrast när jag var på besök i deras skola. Vid varje intervjutillfälle 
presenterade jag mig och syftet med intervjun för de intervjuade.  
 
I en annan kommun intervjuade jag en grupp elever som bestod av fem elever av både könen 
(4 tjejer och en kille) från gymnasiet vilka läser olika program. De eleverna är från Irak och 
Afrika. Alla dessa fem elever tyckte att matematik är ett roligt ämne, samt att de inte har haft 
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några svårigheter i ämnet. Då var det inte längre någon mening med att fortsätta med resten av 
frågorna i intervjun, eftersom jag ville undersöka om de har matematiksvårigheter  
 
 

2.5 Analysmetoder   
 
H. Martin, R. Björn & R. Peter (2006, s. 48) menar att ”kvalitativ data utgörs av ord och 
beskrivningar, och att räkna medelvärden och variant på sådana låter sig inte göras. Däremot 
är existensen av ord, begrepp och beskrivningar viktiga i den kvalitativa analysen, och i vissa 
fall även frekvensen.” Materialet som jag har samlat är underlag för en kvalitativ diskussion. 
Materialet har jag samlat i form av intervjuer och enkäter.  
Enligt det resultatet som jag kommit fram till jag har lagt mest vikt vid berättelserna, och 
analyserat hur de förklarat matematiksvårigheten, och hur elever och lärarna upplever den 
situationen. Sedan fokuserade jag på vilka åtgärder lärarna tog till när de mött elever med den 
problematiken. Dessutom har jag använt detta för att identifiera de viktigaste/mest intressanta 
frågorna.  
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3 RESULTAT 
Jag tänker redovisar resultatet genom att utgå från mina frågeställningar som är återgivna i 
början av studien. 
 

3.1 Hur skulle elever/lärare förklara vad matematiksvårigheter är?  
 
Jag har fått olika förklaringar på frågan. När det gäller lärarna så är deras svar beroende av 
deras yrkeserfarenhet som lärare. Självklart har de olika undervisningserfarenhet. En del har 
undervisat ungefär i fem år, men en del från tio till femton år, samt några har undervisat och 
jobbat med barn/elever i fyrtio år både som skolledare och som lärare. Det beror också på 
vilka elever de har mött. Alla lärare hade något att säga om detta problem, allmänt eller i 
något speciellt område inom matematik. När det gäller eleverna så fanns det en del som inte 
kunde utrycka vad matematiksvårigheter är.  
En del hade svårigheter och tyckte att matematik är ett tråkigt ämne, men när jag frågade vad 
som var svårt i matematiken, hade de inte någon förklaring. Därför blev det svårt att mäta 
matematiksvårigheter hos eleverna. Jag fick däremot ta reda på ganska mycket allmänna 
svårigheter hos olika elever. Jag har inte undersökt detaljerat de olika typerna av svårigheter 
som Björn Adler (2001) pratar om och delar in de till fyra olika delar, för att min uppsats 
syftar till matematiksvårigheter i allmänhet.   
Alla lärare i studien känner mer eller mindre till detta problem hos en del av sina elever. 
Följande kom fram ur diskussionerna och intervjuerna med lärarna: 
Det finns elever som har svårt med koncentration i klassrummet och inte kan räkna när alla 
sitter och en del av eleverna pratar eller diskuterar. Då är den bästa lösningen att man samlar 
de barn/elever som har svårt att koncentrera sig att sitta i ett annat lugnare rum. I de skolorna 
som jag har besökt fanns det alltid en stödlärare som hjälper de eleverna. Men ändå ser man 
ibland, bland de eleverna att det finns någon/några som bara vill slösa tiden och prata med 
varandra och inte har lust med att räkna matematik. Det är viktigt då att ha tålamod med 
den/de eleven/-rna och försöka pröva vilken metod man ska använda för att vara dem på 
spåret. Den möjligheten som finns i skolorna i Sverige är väldigt viktigt att man kan utnyttja. I 
många andra länder, i alla fall det som jag känner till i Irak, är inte sådana möjligheterna 
tillhanda. Med sådana förutsättningar kan tyckas att svenska elever borde ha lärt sig bättre. 
Jag kommer att berätta kort i diskussionsdelen hur skolan och inlärningsprocessen ser ut i mitt 
ursprungliga land Irak.   
Men de flesta av eleverna hade svårt att uttrycka vad det är för svårigheter som de har. Flera 
av dem hade uttryckte ”matematik är svårt” utan någon mer förklaring, och utan att berätta t 
ex vilka områden inom matematik som är svåra.  Dessutom har jag intervjuat elever som 
tycker att matematik är ett roligt ämne. Det var svårt liksom att mäta problemen hos flera av 
eleverna 

 

3.1.1 Vad de intervjuande personerna har sagt och tyckt?  
 
De intervjuande personerna hade olika åsikter om matematiksvårigheter, beroende på deras 
personliga erfarenheter eller på de elever de mött med matematiksvårigheter. Men i allmänhet 
fick jag fram viktiga saker av de intervjuade lärarna tycker jag. De som har en lång tids 
erfarenhet, vilka ser brister både i systemet och lärarprogrammet. Bland de intervjuade lärarna 
finns det en lärare som är författare till en matematiklärobok. Han tog upp tre viktiga orsaker 
till matematiksvårigheter utifrån sin femtonåriga erfarenhet av yrket och sin uppfattning som 
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gymnasielärare. Han är väldigt engagerad i frågor som berör undervisningen, utbildningen 
och pedagoger. En annan intervjuperson är matematikläraren ”A. E.”, lärare i en 
gymnasieskola med 40 års undervisningserfarenhet. Han tycker att vi nu för tiden serverar allt 
för mycket för eleverna med allt möjligt och att denna servering ledde till att 
barn/ungdomar/elever anser att de inte behöver kämpa själva, ”anstränga sig” eller/och ta på 
sig något ansvar.  
 
”R. T.” med iranskt ursprung, som jobbat som lärare i sitt tidigare hemland också, tycker att 
en av de största orsakerna är att antalet matematiktimmar i veckan är för få. Vidare berättar 
han att i sitt hemland har de sex arbetsdagar i skolan, och antalet matematiklektioner i veckan 
är fem-sextimmar. I Sverige däremot undervisar han bara matematik i 2-3 timmar i veckan. 
Han menar att ”antal timmarna för matematik är ganska få”.  
 
På frågan hur det går att ha fem-sextimmars matematiklektioner inom en vecka svarar R. att 
skolan inte tidigare hade ämnen som; hemkunskap och musik.”Vi jobbade från början, i tidiga 
år, ganska mycket med matematiska termer, så man lärde sig ända från början. 
Multiplikationstabellen var väldigt viktig från och med trean. Vi hade också ett annat system. 
Om man inte kommit upp till målen, då fick man inte gå vidare. Detta innebar att man fick gå 
om årskursen även i ettan eller tvåan, och det var inte tabubelagt. Men här skickar man upp 
eleverna bara. Ibland vet man att den eleven har svårigheter och ligger precis vid gränsen, och 
inte klarar av den där. Då föredrar man att gå vidare istället för att göra om det. Jag vet inte 
vad detta bero på; om det beror på systemet eller på något annat?” (Ur intervjun med R.) 
 
Vidare R menar att man går om en årskurs i Iran är accepterat mer eller mindre både från 
eleverna och föräldrarnas sida. Istället för att gå vidare är det acceptabelt i Iran och ”kanske i 
många andra länder också”, att man måste gå om årskursen, om man inte når målen. ”Går 
man om kursen förstår man bättre och blir duktigare. Hur kan man bara skicka upp eleven 
vidare om man inte har lärt sig grunderna i ett ämne?” Jag har sett elever som går årskurs 
åttan – nian vilka inte kan multiplikationstabellen och har svårt att räkna. Dessa barn kommer 
att få det ännu svårare att förstå matematik när de bli äldre.  
När det gäller fördelar och nackdelar av att använda miniräknings, som jag tycker att den är 
ett annat problem som orsaker matematiksvårigheter om den släps tidigt till eleverna. R 
berättar att först vill jag säga att jag är mycket för miniräknare som hjälpmedel. Men jag 
tycker inte att man ska släppa den lös. Miniräknare passiviserar eleverna. Den gör att de inte 
behöver tänka själva utan de lyder och förlitar sig helt och hållet på miniräknaren. Den höjer 
inte deras matematikkunskaper i alla fall. Dessutom ska man också komma ihåg att om de inte 
kan funktionerna på den lilla apparaten har de inte den kunskapen heller. När det gäller 
närvaro på lektionerna… de kommer in, femtio minuter en lektion, intensiv fem-tio minuter 
genomgång i börja av lektionen. De går ut när som helst. Som lärare har jag inte rätt att låsa 
dörren. Om man skulle behöva gå på toa, dricka vatten eller sånt, borde de göra det under 
rasten och inte under lektionstid. Så hade vi det i Iran men så är det inte i Sverige. Förutom 
akuta behandlingar var tandläkarebesök och sådant helt förbjudet under skoltid.  
   
Vidare R. tycker att det är många lektioner som försvinner till följd av olika aktiviteter som 
friluftsdag, orienteringsdag, studiedag osv. Vilka insatser har man då för dessa elever? Han 
tycker att det finns en del insatser, eftersom vi inte får behålla eleverna efter skoltid har vi 
matematikstuga med två matematiklärare. Men det kommer ändå bara fyra till fem elever av 
sjuttio – åttio elever. I första hand kommer de som är intresserad av matematik och de är 
duktiga på matematik. De svaga eleverna, vi ringer hem till föräldrarna, vi tjatar om det, men 
de kommer inte. Lite längre skoldag kan vara bra lösning så att man hinner med en lektion till.  
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En annan sak som kan vara bar är mera samverkan mellan lärarna om matematiksvårigheter. 
Matematiklärare träffas nästan aldrig i det här landet varken på riks-, regional-, eller 
kommunnivå. Det vore kul att för ämneslärare om vi skulle träffas och utbytta 
matematikkunskaperna, och inte bara, vad vi ska göra för att bota matematiken i det här 
landet. Vi bör utöka antalet träffar mellan matematiklärarna från lågstadiet till gymnasiet för 
att prata om matematik och samarbete.  
När det gäller miniräknare som jag och några lärare tycker att den är orsaker 
matematiksvårigheter. L. matematik-engelskalärare kurs A, och R håller med samt delar ord 
med varandra. De beskriver att, släppa inte lös miniräknaren tidigt. Istället för den är viktigt 
att låta eleverna att laborera matematik, försök införa matematiska termer, vi har elever som 
inte kan räkna summan av 2 och 3. Men om du säger 2 + 3 då säger de fem direkt. Och sedan 
om möjligt utöka antalet matematiktimmar. En annan viktig sak att tänka på är skolåldern. I 
Iran, Irak och många andra länder börjar barn skolan vid sex årsålder och inte vid sjuårsåldern 
som i Sverige. Det händer att man bli antagen från med 5 och inte precis har fyllt sex år.  
 
Jag anser att olika pedagoger och forskningar har olika åsikter om man skall ha mera 
matematiklektioner istället för andra ämnen, t.ex. musik eller idrott och sådana ämnen.  
 
T. matematiklärare kurs A-C på gymnasiet  
Elever har svårigheter med några bitar av matematik. Hon tycker att största problemet är:  
Man förstår inte logiken bakom t ex när vi säger ett tal som 5 eller 8 de förstår inte att detta tal 
presenterar fem eller åtta saker, man förstår inte reglerna. De ser det inte att allt hör ihop. Hon 
undervisar som matematiklärare sedan 1997. När det gäller insatserna håller hon med Jan 
Björklund att insatser måste sättas in från lågstadiet, där ska man ha mer koncentration. Jan 
Björklund har rätt, insatserna måste sättas in i grundskolan menar hon. Hon tycker att man 
måste få hjälp så tidigt som möjligt, om man kommer till gymnasiet är det för sent. Man ska 
börja om från tal förståelse. Insatserna måste läggas på grundskolan för problemen blir större 
om man väntar till gymnasiet för att sätta in insatser.  
 

3.1.2 Vi som lärare kan bara öppna dörren, eleverna själva får komma 
in  

 
På samma gymnasieskola har jag intervjuat T. O., matematik-fysiklärare som dessutom är 
författare och samarbetar med Skolverket när det gäller de nationella proven. Jag hade en 
diskussion med honom kring matematiksvårigheter, samt en bandad intervju. Han menar att 
en forskning visar att: den delen i hjärnan som har ansvar för matematik, måste aktiveras. Han 
koncentrerade på några av de viktigaste orsakerna till matematiksvårigheterna. Han menar att 
det första problemet är att de flesta som undervisar matematik, inte är matematiklärare. De 
kan vara SO-lärare eller lärare i något annat ämne men de är inte behöriga matematiklärare. 
Dessutom är lärarutbildningen riktig dålig, samtidigt som de blivande lärarna läser väldigt få 
matematikpoäng. Vidare tycker han att man inte lägger så mycket tid på matematik, och att 
motivationer av ”eleverna”.  
 
När det gäller påverkning av tidigare prestationer, som är en undersökningsfråga på enkäten; 
T. O. gör en kraftiga diagnos, för känna igen vart elevernas kunskap ligger. Även han säger 
att eleverna uttrycker att ”matematik är jobbigt och svårt”.  
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3.1.3 Vad kan vi göra för att lösa detta problem?  
 
T. O. berättar att bör elevernas kompetens utvecklas, genom att eleverna ska själva tycka om 
matematik. Vi kan inte göra allt. Vi kan bara öppna dörren så de själva får komma in. Väcka 
kraften ganska tidigt hos eleverna för att de ska tycka om matematik från början att det är ett 
roligt ämne. 
– Bråktal är problem som en del av eleverna inte kan när de går i årskurs A eller B i 
gymnasiet. Ur elevers perspektiv måste man göra matematik roligare och kul, jobba med 
matematik, tala matematik som vi är väldigt dåliga på. Vi måste få betydligt fler elever som 
kan prata matematiska termer.  
 
H. som är matematiklärare på gymnasiet:  
Hon menar att svenska elever har en dålig grundkunskap i matematik, att förstå mönster. En 
del av elever har kanske inte en tal-linje i huvudet. Samt hon delar ord med T. O. Och R när 
det gäller få antal matematik lektioner, hon menar att insatsen i matematik är bara 2-3 
lektioner i veckan ibland 80 min, 2x80 min i veckan. Mycket grunder behöver repeteras, det 
är därför man bör sätta in mera insatser under tidigare år. Uttryck som hon hör av sina elever i 
samband med matematik brukar vara: ”Varför ska jag lära mig”, ”vad ska jag ha den till”. De 
tycker att matematik är ett icke relevant ämne i deras liv.   
Som andra intervjuade, delar hon uppfattningen att det är eleverna i lägre ålder som man 
måste koncentrera mest på. Eleverna idag är väldigt dåliga på multiplikationstabellen. Hon 
menar att man måste prata matematik väldigt tidigt. De som jobbar i grundskolan måste vara 
utbildade matematiklärare. Vissa av dem är behöriga i andra ämnen men inte behöriga i 
matematik.  
 
A. E. anser att lärare serverar allt för mycket för eleverna utan att de själva anstränger sig. I 
andra länder kanske hos dig i ditt land kanske du tänker; vilken jäkla tur jag har som kan gå 
till skolan och lära mig någonting! Här sitter jag hemma och spelar dataspel då det är roligare.  
Det enda instrument vi har om de har skolkat är att meddela CSN så att de ”inte ska få 
studiemedel”.  

3.1.4 Elever enkätundersökning och intervjufrågor  
 
Det var inte så lätt att göra en kvalitativ mätning hos vissa av eleverna när de inte kunde eller 
ville uttrycka sig om problemet. Då blir det svårt att mäta vilka problem de har i matematik.    
En del tycker att matematik är ett roligt ämne. Mer än hälften tycker att matematik är ett svårt 
ämne. De som har svårt i matematik har svårt att utrycka sig vad som är svårt med matematik. 
De bara tycker att matematik är svår utan mer förklaring. En del har skrivit att det bara är 
några områden inom matematik som är svårt, inte hela. Bland de eleverna har några påpekat 
att bråktal, procent och geometri är de områden som de har svårt med.  
 

3.1.5 Brist på matematiska termer bildar till matematiksvårigheter  
 
Alla intervjuade lärare har berättat att de upplever att det är många elever som har 
matematiksvårigheter idag. Nästan alla tycker att det logiska tänkandet bakom matematiken 
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saknas hos barn/eleven. Bristande grunder och koncentrationssvårigheter hos enskilda elever 
uppfattas som en märkbar orsak till matematisksvårigheter av de intervjuade.  
 

3.1.6 Vilka insatser krävs för att avhjälpa matematiksvårigheter?  
 
Flertalet lärare nämner extra stöd och kartläggning av bristerna vid starten av varje läsår för 
att se vad varje individ behöver för stöd. Dessutom ska man ha olika strategier och 
individanpassa undervisningen för att kunna hjälpa eleverna menar de. När det gäller vilka 
uttryck matematiksvårigheter har tagit sig bland elever, som lärarna bemöter; uttrycker en del 
att det är dumt med matematik, vissa ”stänger av” när man pratar matematik; ”Oj, inte 
matematik igen, jag kan inge matematik den är för svår.”  
 
En lärare som undervisat i femton år tycker att eleverna bör uppmuntras i sitt egna sätt att lösa 
t.ex. läsuppgifter. Viktigt är att poängtera att svårigheter inte handlar om att man är dum, utan 
om tidigare förvärvade kunskaper. Många behöver hjälp med struktur av hur man går tillväga 
för att lösa en extra uppgift typ en ”mall”.  Jag har observerat också att några av lärarna talar 
om behovet av förändringar i lärarutbildningen, och om elever som behöver extrastöd både i 
skolan och från föräldrarna.   
När det gäller enkätintervjufrågan till lärarna om vilka metod använder ni vid undervisningen, 
visar svaren att nästan alla använder den traditionella undervisningsmetoden.  
 
Vid intervjun med tio elever i årskurs nio tyckte en del matematik var ett svårt ämne, andra 
tyckte inte att det var så svårt. De som tyckte att matematik var svårt, kunde inte uttrycka vad 
som var svårt i matematik, eller vilket område som är svårt. Några påpekade att de hade svårt 
i några områden t ex bråktal, geometri och procent osv.   

 
Det svårast i samband med undervisningen är kartläggningen av svårigheten hos eleven. Det 
är det första steget som är svår. Sättet att åtgärda problemen är inte lika svåra. Därför är det 
väldigt viktig att bara behöriga lärare undervisar matematik. Med tanke på att 
matematiklärarna har läst ganska mycket olika matematikkurser, de är pedagoger och de 
känner väl till (eller borde de känna till väl) svårigheterna hos barn och ungdomar, och de 
borde kunna hur man hanterar problematiken.  

     
Ibland behöver man veta om den elev som har problem i matematik, har problem med andra 
ämnen också. Då gick jag och frågade om just den elevens situation i andra ämnen. Då var det 
på olika sätt, så en del hade svårt med andra ämnen och inte bara i matematik. Då, enligt 
Björn Adler (2001), hamnar den eleven i allmänna svårigheter p.g.a. svårighet med 
kategorisering. Men en del var ganska duktiga på andra ämnen och hade bara svårigheter i 
matematik. Då håller jag med den undersökningen som T. O. pratar om, och den var om en 
studie som visar att en del av hjärnan som har ansvar för matematik, behöver aktiveras. Alla 
människor som är normalbegåvade, kan räkna matematik mer eller mindre. Dessutom är den 
beroende arbetsprestationen i matematik, hur mycket personen själv övar och satsar tid på 
matematik. 

  
De flesta av eleverna som har svarat på enkätfrågorna, har skrivit att de inte har svårigheter i 
matematik. T. O. menar att en viktig del av problematiken beror på få matematiklektioner i 
skolan då detta leder till att man inte kan hinna förklara eller ta så många som möjligt av de 
viktiga uppgifterna på tavlan. Som mest lär sig man, när alla är tysta och koncentrerar sig på 
vad läraren förklarar för dem. En stor del av lektionerna som är bara mellan två-tre timmar i 
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veckan, blir det självräkning, och en del av eleverna vill inte fråga läraren t ex när dem fastnar 
i en fråga. Då kommer det att bli mer och mer otydlighet och frågetecken hos eleven om det 
området. Dessutom blir man orolig och trött på ämnet, då kanske man inte vill närvara på 
lektionerna om man inte förstår vad som händer i klassrummet. Förutom detta anser man då 
att ämnet är tråkig och jobbigt. Det är inte konstigt att tycka så, om man inte förstår vad ämnet 
handlar om, om man inte kan lösa något problem, då blir det svårt att komma på rätt spår.    
      
   

3.2 Vad är de bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheter?  
 

Jag presenterar en del av de intervjuade lärarna har berättat om bakomliggande orsaker till 
matematiksvårigheter.   
T. O. som är matematik-fysiklärare på en gymnasieskola har sammanfattat vad 
matematiksvårigheter är i följande tre punkter:  
1- För lite tid till matematik.  
2- Obehöriga lärare. 
 3- Lärarutbildningen 
 
Vid verksamhetsförlagda utbildningen, har jag både samtalat med några av lärarna och själv 
sett att i vissa klassrum sitter ungefär trettio elever. En sådan klass går det inte så lätt att 
kontrollera av bara en lärare. I vissa klasser räcker det med bara tre-fyra elever som inte tar 
sitt ansvar eller inte visar respekt för skolregler eller mot sina lärare för att tiden ska 
försvinna. Hur ska då den läraren hinna hjälpa alla andra som vill jobba med sina uppgifter. 
Alltså jag menar att för många elever i klassrummet är också en orsak till 
matematiksvårigheter. Förutom svårigheten med kontrollen av klassen blir det jätte svårt att 
för läraren att ha koll på alla sina elever, gå runt, svara på deras frågor och hjälpa alla som 
behöver hjälp i sin takt. Det är klart att problemet blir extra tungt och större för de elever som 
har svårt med matematik.  
 

3.2.1 Praktiska svårigheter   
 
Lärarutbildningen: T. O. menar att en av orsakerna till matematiksvårigheter är att 
lärarprogrammet inte är riktigt bra. Han tycker att läraryrket kräver mycket mer än 
lärarutbildningen idag ger till lärarstudenterna. Det är därför han betonar att lärarprogrammet 
bör ses över; det ska vara så att det täcker alla områden inom läraryrket fullständigt.    
 
Timplan, mindre tid till matematik, ett antal lärare betonar att de idag har väldigt få timmar 
matematiklektioner. Man vet inte hur man kan anpassa tiden med kursmålen, eftersom t ex i 
årskurs 7-9 har de bara två eller högst tre matematiklektioner, menar en del av lärarna. Vid 
svaret på en fråga som jag ställdes till T., A. och R. som är matematik-fysiklärare (på 
gymnasiet respektive årskurs 7-9) menar de att för att kunna lösa en del av problematiken 
måste man ha ett fler matematik timmar. Och hur gör man då? R. tycker att genom att 
förlägna skoldagen en timma eller att minska antalet timmar i andra lektioner. Annars är alla 
ämnen viktiga. Frågan är vilka lektioner vi kan ta bort och ersätta med matematik istället? 
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3.2.2 Motorisk utveckling och inlärning 
 
För att inlärningsprocessen ska vara lyckad, så skall människans kroppsdelar fungera som 
vanligt. Dessutom behöver man aktivera alla de kroppsorganen. Hur kan man lära sig utan 
motorisk utveckling och olika rörelser? Alltså jag menar alla dem lektionerna som vi har 
redan i skolan är viktiga och det går inte att bortse fån någon av dem. Kroppen är en helhet 
som består av olika organ. Alla ska funka för att man ska kunna leva och lära sig. G. Langlo, 
K. Hansen & C. Annerstedt (2002, s. 60) menar att ”synliga resultat av motorisk utveckling 
och inlärning är att barn gradvis tillägnar sig färdigheter som att krypa, gå, springa, hoppa, 
kasta, klättra, rita, skriva osv. Bakom dessa färdigheter ligger emellertid processer bundna till 
tillväxt och mognad i samspel med yttre miljöstimulerade erfarenheter och lärande”.          
   

3.3 Vilka faktorer bör beaktas extra för att minimera och bemöta 
problemen matematiksvårigheter? 

 
Med hänsyn till mina intervjuer och diskussionerna med pedagoger/lärarna så kan jag säga att 
det i undervisningssystemet saknas viktiga pedagogiska faktorer som behöver omformuleras. 
Detta har jag kommit fram till genom mina observationer, mina undervisningslektioner i tre 
olika skolor, och min deltagande observation av åtta lärares undervisning från årskurs sju – 
nio och på gymnasiet.  
Jag har också en sjuårig yrkeserfarenhet som matematik-fysiklärare från mitt hemland i Irak. 
Så anser jag en del brister samt förslag och kritiker av olika pedagoger som jag har intervjuat 
de. Så härmed vill jag tala om, samt har några noteringar som jag tycker det är allvarligt att 
tänka på när det gäller undervisningsprocessen i allmänhet och speciellt när det gäller 
matematikundervisning.  

3.3.1 Vi serverar för mycket, vi är för snälla!  
 
Vid de öppna intervjuerna med några av lärarna, berättar de att en del av svårigheterna hos 
eleven beror på att vi är för snälla och att vi serverar för mycket. Då behöver eleven själv inte 
anstränga sig och kämpa. En del av lärarna tycker att många elever sitter vid datorn och 
spelar, istället för att studera. Men man får inte glömma bort lärarens bristande roll i 
inlärningsprocessen. En ny studie visar att många lärare inte ens följer kursplanen för 
matematik. Sveriges grundskolor har fått hård kritik i en ny rapport från Skolinspektionen. 
Åsa Hammar (Skolvärlden nr. 16, 2009, s.7). ”Färre än 20 procent av lärarna vi intervjuade 
behärskade verkligen kursplanen, säger hon. Lika många hade i stort sett obefintlig kunskap 
om dess innehåll.  
Kursplanerna är inte riktigt lätt att förstå, och det behövs sysselsättning för att förtydliga dem, 
menar Monica Gillenius. Det borde verkligen lärarna få tid att göra tillsammans. Den tiden 
måste rektorerna släppa till. Rektorerna bör ta sitt undervisande skyldighet och skapa 
strukturer för samtal om pedagogik och matematik, säger hon. Och då handlar det mindre om 
resurser och mer om prioriteringar.” http://www.skolvarlden.se (hämtat torsdag 15 oktober 
2009). När man pratar om en timmeslektion, blir det ofta ingen effektiv hel arbetstimme. En 
del kommer för sent, en del glömmer bort sina mappar eller andra hjälpmedel. När som helst 
och när de vill, kan de gå ut, eller gå på toa osv. Läraren får inte och har inte rätt att stänga 
dörren. För att planeringen ska funka så bra som möjligt, så måste både eleverna och lärarna 
samarbeta med varandra. Det går inte att applådera med en enda hand. Lärare och elever 
måste ta sitt ansvar båda två, för att inlärningsprocessen ska fungera.  

http://www.skolvarlden.se/
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Enkätundersökningen och intervjuerna med eleverna visar inte tydligt elevernas syn på 
matematiksvårigheter eller vad som ligger bakom det. Då blev det inte så lätt att mäta 
problemen ur deras synvinkel. Alltså det fanns olika förklaringar och uppfattningar till detta 
hos eleverna. En del tyckte att matematik är ett svårt ämne, ett tråkigt ämne eller man fattar 
ingenting. Andra tyckte tvärtom och betraktade det som roligt.  
 

3.3.2 En jämförelse mellan Sverige och Irak igenom en kunskapstest, 
när det gäller matematiksvårigheter. 

 
I introduktionen i mitt projektplan har jag skrivit att jag kommer att göra en jämförelse mellan 
Sverige och Irak när det gäller matematiksvårigheter, genom ett kunskapstest. I samverkan 
med min lokala lärarutbildare bestämde vi om en kunskapstest i skolår nio. Kunskapstestet är 
det lokala målen i matematik till skolår åtta, men på grund av att skolan nyligen har börjat, så 
eleverna på årskurs åttan inte har uppnått åttans mål. Eleverna i årskurs nio hade redan läst 
kursen och uppnått åttans lokala mål. Det är därför jag har gjort den kunskapstestet i skolår 
nio.  
 
Resultaten av detta kunskapstest visar att antalet godkända elever var 19 elever 4 elever fick 
icke godkänd medan en låg väldigt nära gränsen (alltså 41 av 81).  Se diagrammen s.20.  
 
Eftersom pojkar och flickor inte går tillsammans i samma skola i Irak, efter skolår sex (ibland 
från och med årskurs ett), gör då samma testansvariga lärare samma sak i en annan flickskola 
med ungefär 15-16 tjejer. I båda skolorna har rektorn besökt klassrummet för att kolla hur 
testet gått till, samt alla tre har undertecknat varje testpapper som eleverna har lämnat. När jag 
frågade de testansvariga lärarna om de har förklarat för eleverna att det kunskapstestet skall 
göras i Sverige också för att jämföra elevernas kunskaper i båda länderna, då svarade han att 
de inte hade gjort det.  
 
De förklarade att de ville eleverna skulle se det som ett vanligt test. Han menade att det skulle 
påverka testet om eleverna visste om att det var ett jämförande test.     
Eleverna hade bara en timma och fyrtio minuters tid på sig att svara på frågorna. De inte hade 
samma tid på sig i Irak, och det beroende på skolans situation i Irak. Men jag ville gärna att 
eleverna både i Irak och Sverige har samma tid på sig till kunskapstestet. Antalet elever som 
deltog i kunskapstestet var 33 elever. Antalet godkända var 30 elever, och icke godkända 3 
elever. Se diagrammen s.19. 
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Kunskapstests resultaten i Irak
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Fig. 1. Diagrammen visar hur många elever som deltog på kunskapstestet i Irak.  
samt antal godkända och icke godkända elever.  
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Kunskapstests resultaten i Sverige
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Fig. 2. Diagrammen visar hur många elever som deltog på kunskapstestet i Sverige.  
samt antal godkända och icke godkända elever.  
 

 

3.3.3 Fakta och resultatutvärdering  
 
 
 

 
 
 
Innan jag går igenom mer detaljer om kunskapstesterna, vill jag ge en kort bild av 
skolsituationen i Irak. Bilderna ovanför berättar kanske för mycket om barn/elevens situation i 
Irak, kanske mer än jag kan säga och skriva om vad den handlar om. Den bilden tog jag själv i 
staden Kirkuk i Irak, vid ett projektarbete i samarbete med Sida och Olof Palme center, när 

Fig1. En lärare med sina elever på grundskola i Kirkuk- Irak 
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jag besökte skolorna. Sedan hade jag många möten och diskussioner med både stadsdirektör 
och skolchefen i Irak – Kirkuk, om skolväsendet och skolsystemet.   
  
 
Vi som bor i Sverige, vet hur skolan/ett klassrum ser ut i Sverige. Ni får själva bedöma hur 
stor skillnaden är. Idag finns det skolor som har mycket stora materiella brister i Irak. Men det 
gäller givetvis inte alla skolor, inte de skolor som ministrarnas eller makthavarnas barn går i. 
Där är situationen någon annan än det som ses på bilderna ovan, de har stora brister på 
material.  
 

   
 

 

 
 

 
 
På bilden ovanför till vänster, i det klassrummet finns ungefär 100 elever. I vanliga fall finns 
det många skolor som har mellan 55 till 65 elever i ett klassrum.  
 
När man går igenom kunskapstesterna både i Irak och i Sverige, ser man att antal godkända 
elever i Irak är högre än antal godkända elever i Sverige. Däremot har tre svenska elever fått 
77, 74 och 70 av 81. Alla tre fick högre poäng än de irakiska eleverna. Högsta poäng bland de 
irakiska eleverna var 71, 67 och 67 av 81, och högsta poäng bland de svenska eleverna är 77 
av 81.  
I Irak ofta efter skoltid måste nästan hälften av eleverna i varje klassrum på något sätt jobba 
för familjens försörjning. En del av dem jobbar som gatuförsäljare, skoputsare, hjälpa till 
föräldrarna eller om de bor i ett samhälle (en by) då hjälper de familjen med trädgårdsarbete 
eller liknande jobb. Det är en mindre del av klassrummet som är från rika familjer och inte 
behöver jobba för familjens levebröd. I allmänhet är det inte så många som kommer hem och 
kan sitta vid datorn och bara chatta, spela eller lyssna på musik. Den möjligheten finns det 
ofta inte där för barn/elever/ungdomar.     
 

 

 
 
 
 

Fig.2. Bilden till vänster är ett klassrum i en skola i ett samhälle nära staden Erbil i 
Kurdistan- Irak. Bilden till höger visar elever på nationella provet i Irak.   
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
Utifrån de data som jag har insamlat och granskat så kan jag sammanfatta att det finns några 
orsaker till matematiksvårigheter. Tidsbrist och få matematiklektioner är orsaker till 
matematiksvårigheter som många av mina intervjuare sätter fingret på. Vi har en skolvecka 
med bara två eller högst tre matematiklektioner i veckan, för t ex årskurs sju till nian. Detta 
innebär att här är det en stor brist om matematiklektioner jämför med andra länder t ex Irak, 
Iran och några andra länder, där man har fem till sex matematiklektioner i veckan. Men i 
Sverige skolår sju till nio har de två till tre timmers matematik i veckan.  
 
I Sverige vissa lärare använder fortfarande samma traditionella undervisning som förr. Alltså 
det sker bara en kort undervisning eller genomgång på tavlan och sedan får eleverna börja 
räkna själva. Här kan man jämföra t ex med andra länders matematikundervisning, eftersom 
har jag jobbat som matematik-fysiklärare tidigare i Irak, och har undervisat båda ämnena i 
Sverige. Jag anser att trots det tröttande inlärningssystemet i Irak, är ändå den 
matematikundervisningen mer nyttig för eleverna än den traditionella undervisning som sker i 
Sverige. I det irakiska systemet eleverna är mer aktiva under lektionstid och har en del av 
inlämningar både muntligt och skriftligt nästan varje dag i matematik. Nästan varje dag måste 
eleverna redovisa, matematikuppgifterna på tavlan för läraren.  
 
I Irak läraren själv kan bestämma hur mycket vikt ska läggas på varje uppgift, lösningar 
eller/och inlämningar. Den aktiviteten räknas som en viktig del av kursmålen. Det finns 
självklart både fördelar och nackdelar med den undervisningen. Nackdelen ur elevernas 
synvinkel är att de känner sig belastade och tvungna att lösa så många uppgifter varje dag, 
eller många gånger i veckan. Vissa tycker också att det är pinsamt att stå framför tavlan och 
räkna uppgifter. Hade det varit frivilligt så skulle säkert inte många vilja göra det. Men ur 
lärarens synvinkel tyckte jag och mina kollegor att det bara var bra. Man får mer 
självförtroende, mera kunskaper och mer utveckling av ens kompetens, tycker jag.  
För att när man som elev sitter själv och räknar, och om man fastnar, då kanske man inte 
vågar fråga läraren och be om hjälp hela tiden. Läraren kan inte heller hinna med att hjälpa 
nästan trettio elever. Dessutom vet man inte heller alltid om man har gjort rätt eller fel, om 
någon inte går igenom och ser vad eleven har gjort.   
 
En annan orsak till matematiksvårigheter och som bekräftades av intervjuerna med lärarna, är 
obehöriga lärare som undervisar matematik.  
 
Enligt skolverkets inspektionsrapport, (2005:82, Höstterminen 2005) av 42 lärare i en skola i 
Södertälje kommun (Wasaskolan) var 10 obehöriga. Rektorn där menade att ”det var svårt att 
få sökande med rätt behörighet vid den senaste rekryteringen 2005, då var skolan tvungen att 
tillfälligt anställa fem obehöriga personer, två av dem har dock endast en mindre uppgift som 
skall genomföras innan de får en lärarexamen”.  
Utbildningsministern Jan Björklund menar att ”det är dags att Sverige och det svenska 
skolpedagogiska etablissemanget börjar ta dessa utvärderingar på allvar. Trots att trenden i 
mängder av internationella, och inhemska, utvärderingar är mycket nedslående för Sverige 
som kunskapsnation tar allt för många skolpolitiker, skolforskare och lärarutbildare saken 
med ro. Men nu finns resultaten svart på vitt. Skolverket redogör i sin rapport för en 
signifikant nedgång i matematik och naturorientering (NO) sedan den förra mätningen. I 
matematik ligger svenska elevers resultat under genomsnittet för EU- och OECD-länderna. I 
NO ligger vi precis på snittet. I båda dessa ämnen har Sverige allt färre högpresterande elever 
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och allt fler lågpresterande”. Utbildningsministern Jan Björklund, om Timss-mätningen, 
2008-12-09, Newsmill. 
När det gäller obehöriga lärare Sture Bryggman som är skolchef i Luleå kommun hävdar att 
”Självklart strävar vi efter att ha så många behöriga lärare som möjligt. Men ibland uppstår 
praktiska svårigheter: det blir jobbigt för lärarna om de ska åka till olika skolor för att 
undervisa i några timmar. Det blir också jobbigt för eleverna som får träffa många lärare.  
– Det är därför som vi har arbetslag. Då kan andra lärare på skolan gå in och undervisa några 
timmar i ämnen som de inte har någon utbildning i. Men genom arbetslaget fungerar det, 
säger Sture Bryggman.” www.kuriren.nu ,  
 
Dessutom har jag fått som svar till mina frågor vid intervjun med några lärare, att i dagens 
skola serverar vi alltför mycket för eleverna och att vi är för snälla. Detta leder till att eleverna 
själva inte behöver anstränga sig, kämpa och ta något eget ansvar. Miniräknare var ett annat 
problem som många av lärarna har pratat om. Några lärare är för den som ett hjälpmedel, men 
jag tycker inte att man ska släppa den tidigt till eleverna. Jag tycker att det ska förbjudas i 
grundskolan, eller i varje fall inte tillåtas förrän skolår nio och/eller fr o m A-kursen på 
gymnasiet för att eleven ska lära sig att lita på sig själv och på sina matematikkunskaper, och 
inte på den apparaten.  
 
I kursplanen i matematik ingår som mål efter både skolår 5 och 9 att eleverna ska kunna 
använda miniräknare i olika situationer. Nämnaren TEMA (2003).”     

Jag delar inte ”kursplanen i matematik”-s uppfattning om att eleverna ska använda 
miniräknaren så tidigt. Hur kan man lära sig t ex multiplikationstabell om man har med sig en 
miniräknare, som man bara knappar in siffrorna på och får resultatet? Då tänker eleven kanske 
varför ska jag kunna multiplikationstabellen utan till? I några andra länder är det förbjudet 
helt och hållet att använda miniräknare, i Irak t ex, det är förbjudet innan gymnasiet. Men i 
gymnasiet finns det några formler som eleven inte behöver kunna utan till, då har eleven rätt 
att använda den, men inte för att dela tal, multiplicera eller addera etc.  
 
Jag tycker att närvaro på lektioner bör kontrolleras så att försena ankomster inte accepteras av 
eleverna. Jag tycker att läraren borde ha rätt att stänga dörren när lektionen börjar. 
Förseningar kan vara acceptabla om eleven kommer från en annan stad, är sjuk, har akuttid 
hos läkare osv. Men inte ofta, dvs. det ska inte gå att man går ut ur klassrummet när som 
helst. Som jag påpekat ovan, om man skulle behöva gå på toa, dricka vatten eller 
motsvarande, då skulle man göra det under rasten och inte under lektionstid. Förutom 
akutsjukvård, skall tandläkarbesök och sådant under skoltiden förbjudas helt tycker jag, precis 
som det är i till exempel Irak och Iran.   
  
Matematiksvårigheter i allmänheten är ett stort område. Dessutom är svårigheterna av olika 
typ. En sådan problematik som landet har haft i ungefär tio-femton år, går det inte att täcka 
med en uppsats. Jag är väldigt intresserad av att utforska matematiksvårigheter vidare. Då 
började jag studien på det sätt som bäst kunde svar på mina frågeställningar. Det mesta av 
enkätundersökningar, öppna intervjuer och bandade inspelningar både med lärare och elever, 
gjorda i tre skolor i tre städer, har jag gjort själv. Bara två intervjuer och en liten del av 
enkäterna har jag gjort med hjälp av en lärare, som också är författare, och ser mycket 
alvarligt på att det finns elever med matematiksvårigheter i skolan idag.  
Utöver detta finns tidigare forskning och litteratur omnämnd i studien som också bekräftar de 
problem som denna studie tar upp.  
Malmer hävder att det allra mest ekonomiska är att försöka förhindra att svårigheter uppstår. 

http://www.kuriren.nu/
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Jag delar Malmers syn när hon uppger att ekonomiska skäl kan stå bakom 
matematiksvårigheter, om jag har uppfattat henne rätt. Jag tycker inte att det satsas tillräckligt 
med resurser och personal för detta vilket medför att förebyggande insatser saknas. Dessutom 
kan det bero på att man inte följer läroplanen riktig och problemet med obehöriga lärare som 
undervisar.  
 
Det är lärarens ansvar att göra sitt bästa, satsa tid och koncentrera sig på de elever som 
behöver mer tid att förstå under lektioner. Man måste då fråga sig om kan ha en så långsam 
undervisningstakt när man också har andra elever i klassen. Ska de fastna på ett 
specialområde tills eleverna med svårigheter kommer i fatt till den nivån och uppnår målen? 
Eller ska det vara kunniga speciallärare som tar hand om dessa specialinsatser med andra 
verktyg och alternativa material? Vad händer då man skickar upp en elev som inte klarat av 
målen? De barnen kommer att vara än mer krävande när de går upp till följande årskurser.  
Jag tycker inte att barn/eleven ska skickas vidare till nästa grupp förrän det har goda 
färdigheter. Det man bör tänka främst på är de grundläggande färdigheterna och inte barnets 
ålder.  

 

4.2 Olika förklaringar om matematiksvårigheter 
  
A. A. som är matematik-fysiklärare tycker att huvudproblemen som orsakar 
matematiksvårigheter börjar från tidiga år. Han påstår att det mest handlar om de matematiska 
begreppen, alltså att det är matematikspråket som barn/eleverna har svårt med. De begriper 
inte vad kvoten eller produkten betyder, det är grundläggandematematik som ligger bakom 
dessa svårigheter, tycker han. Om en elev inte kan multiplikationstabellen, inte har 
taluppfattning som tal i positionssystemet, t ex vad tiondel är, då kan man inte de fyra 
räknesätten och kan inte logiken bakom ett matematik tal.  
 
Vi möter nya elever varje år, vi gör massa prover och diagnoser för att kunna förstå vilken 
nivå eleverna ligger på i matematik.  För att kunna lösa dessa problem, måste jag säga först att 
matematik är ett roligt ämne. Det är inte ett torftigt eller tråkigt ämne, som många elever 
uppfattar. Om man inte förstår matematik då tycker man att matematik är svårt. Det är 
självklart att man måste ta till olika matematikmetoder, förklara matematik enklare och göra 
så att matematik bli roligare.   
Det är bra att man knyter matematik till vardagslivet, den matematik som vi använder varje 
dag hemma, i skolan eller i affärer och allt möjligt då man möter siffrorna hela tiden. Om vi 
tar bort siffrorna så hur kan vi säga klockan är si eller så mycket, eller att jag slutar jobba 
klockan fjorton och sedan tar bussen hem tjugo över fjorton. Vi ser hur omöjligt det blir att 
uttrycka sig i vardagslivet utan siffrorna.  
 
Detta innebär alltså att vi pratar matematik hela tiden. Samhället, skolan och livet är mer 
komplicerat nu jämfört med för tjugo år sedan. Det var inte samma sak som idag.  Då var livet 
enklare. Då fanns det inte datorer att sitta framför långa tider som barn gör idag och slösa bort 
en massa tid med olika spel. Separationer är ett annat stort problem idag. Det påverkar barnen 
när de inte vet vad de ska välja och hos vem de ska vara; ena veckan hos mamma och den 
andra hos pappa. Det händer inte så sällan att saker hämnar mellan stolarna i en sådan 
livssituation och då finns det inte någon vuxen som ska ta riktigt ansvar och visa vad som är 
rätt och vad som är fel.  
Det finns också brister i skolsystemet vad gäller beteenden. Vi är snälla för mycket. Barnen 
får ibland göra vad de vill. Man tolkar demokrati som om det betyder att eleverna får 
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bestämma själva helt och hållet vilket är felaktigt och jag tror att skolan måste vara tydligare i 
gränssättningar och bli lite strängare.   
 
En brist som jag ser på lärarprogrammet, när det gäller VFU det är att många unga studerande 
väljer lärarprogrammet utan några erfarenheter av att jobba i allmänhet och i synnerhet med 
barn. En del av dem startar sin utbildning direkt efter gymnasiet, gör uppehåll, försvinner en 
lång period, och kommer tillbaka. Det går inte att lära sig undervisning bara genom 
kurslitteraturer. Man måste lära sig hur man umgås med elever, hur man skapar kontakt. Det 
handlar om samarbete och bemötande av människor och hur skolan fungerar. Man måste 
också lära sig att leda klassen som lärare, inte att eleverna styr hela klassrummet. Han tycker 
att det är mera i praktiken, när man är ute på VFU, som man ser hur skolan fungerar i 
verkligheten. 
 
”Att lösa detta problemen är inte så enkelt utan kräver en lång process. Skolverket måste 
komma med tydligare krav på strukturer och ordning i skolan. Vi måste fråga oss hur många 
timmar eleverna har läst matematik. Tidigare var det kanske minst fyra timmar i veckan, 
medan nu för tiden har åttorna bara 150 minuter matematik i veckan. Antalet 
matematiktimmar har minskat otroligt mycket. För ett så viktigt ämne som matematik som 
man kräver eleven att få godkänd i för att kunna gå vidare till gymnasiet räcker det inte med 
dagens matematiktimmar.  Åttondeklassare är som vi vet i en speciell ålder. Det är mycket 
som händer i kroppen både fysiskt och psykiskt. De kan vara mycket ambitiösa i början men 
bli helt tvärtom, lata och helt omotiverade senare. 150 minuter i veckan kan givetvis inte ge 
dessa tonåringar det dem behöver i matematik.” Menar R. vid svaret på intervjufrågorna.  
 
Vidare R menar att Mycket mer ordning och reda, mycket mer genomgång på tavlan så att 
eleverna förstår vad det egentligen handlar om och fler förslagslösningar inte bara sitta och 
jobba utan genomgång. Vi får inte glömma bort att det finns elever som behöver hjälp utan att 
de har någon dyskalkyli eller dyslexi eller något annat problem som gör att de inte kan siffror 
eller om de har något medfött. Vi kan inte trolla bort problemet med detsamma utan det 
kräver sin tid och en lång process. Vi måste göra matematik enklare och sänka kraven lite på 
barnen och hjälpa dem så mycket vi kan. 

 
Forskning visar att matematiksvårigheter kan överbyggas med träning (ej jämförbart med 
dyslexi). Om man jobbar ganska mycket med matematik, innebär detta ofta att man aktiverar 
mer den delen av hjärnan som har ansvar för matematik. Menar T. O. vid svaret på 

intervjufrågorna 

 
När det gäller obehöriga matematiklärare och obehöriga lärare, om man tar en titt på en del av 
undersökningarna som har gjort om detta, visar det sig att en del av lärarna som undervisar 
matematik är obehöriga lärare. En undersökning som har gjort i Luleå visar att en fjärdedel av 
lärarna som undervisar matematik i Luleå hade ingen utbildning i sitt ämne. ”Det gäller lärare 
som undervisar i årskurserna 4-9. Detta framgår av en undersökning som Lärarnas 
riksförbund och Lärarförbundet gjort av dem som undervisar i matematik och NO 
(Naturorienterade ämnen) i Luleå skriver www.kuriren.nu   
 

4.3 Vad är lärarens och elevens ansvar?  
 
Utifrån mitt perspektiv på läraryrket som pedagog och mina erfarenheter och upplevelser i ett 
annorlunda utbildningssystem, undrar jag vem jag ska kritisera. Är det utbildningssystemet, 

http://www.kuriren.nu/
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skolverket, skolledningen, lärarna eller eleverna som jag ska rikta min kritik mot? Jag har 
varit själv i en del klasser och mött elever som inte har med sig sudd eller penna eller både 
och, till och med på provet och inte bara vid de vanliga lektionerna. Och det händer ofta att 
eleverna skriker hela tiden och ropar på läraren: Jocke, Anders, Reza, att jag inte har 
penna/sudd med mig. Då vill man fråga: varför sitter då du här om du inte har sudd och/eller 
penna med dig? Inte minst på provet! Vid vanliga lektioner, för min del, tycker jag att det är 
ok om man glömmer bort den någon gång i veckan eller månaden, men det är helt 
oacceptabelt att man glömmer bort den varje dag. ”När man sitter på prov och är man utan 
penna, brukar jag tolka/likna det såsom en soldat som är i ett dike framför sin fiende utan 
vapen.” Ett kurdiskt ordspråk.  
Och den stackars läraren måste springa och hämta penna till dem varje lektion. Och då är det 
de seriösa eleverna som alltid får betala för de slarviga elevernas fel. Tiden går och många 
elever sitter oroliga och väntar på att provpappret delas ut snabbt men läraren är fortfarande 
upptagen med de eleverna som inte har sina saker med sig. När provet eller lektionen är slut 
försvinner då en del av pennorna eller lämnas inte tillbaka till läraren.   
  
I PRESSMEDDELANDE  3 februari 2004- Skolverket: ”brist på behöriga lärare, lärarbrist 
och svårigheter att rekrytera behöriga lärare är ett problem i många länder. I de nordiska 
länderna är dock skillnaderna stora mellan å ena sidan Danmark som har hög andel behöriga 
lärare och Sverige och Norge å den andra som har klart fler obehöriga, dvs. lärare som saknar 
pedagogisk högskoleexamen, än både övriga nordiska och OECD-länder. I Finland är 
situationen jämförbar med OECD-genomsnittet. Obehöriga lärare finns bland både 
heltidsanställda och deltidsanställda lärare. I Norge och Sverige saknar omkring var fjärde av 
heltidslärarna i skolorna på gymnasienivå full behörighet. Bland deltidslärarna är nästan 
varannan lärare obehörig. På nära 70 procent av skolorna i Danmark och något över 40 
procent av skolorna i Finland är samtliga lärare behöriga. I Norge gällde detsamma på 
omkring en tredjedel och i Sverige på drygt en tiondel av skolorna.” www.skolverket.se 
(hämtat den 10 november 2009).  
 
I den jämförande studien med Irak genom kunskapstestet så tycker jag, att det är påfallande 
likartat resultat och ingen signifikativ olikhet. Det tyder på att det är andra faktorer än de 
materiella resurserna i fråga om antalet lärare per elev eller materiella tillgångar som är 
avgörande faktorer. Kulturella faktorer och olikheter i auktoritärt samhällsskick tycks 
kompensera brister i de materiella resurserna. Den kunskapiska testen ger inom ramen för den 
här uppsatsen inte svaret på hur elever och lärare i Irak upplever matematiksvårigheter men 
resultatet av undersökningen visar på att matematikfärdigheterna ligger på en jämförbar nivå 
mellan Sverige och Irak. Det skulle kunna anföras att Sverige har något fler högpresterande 
elever medan Irak har något fler som når godkännande nivån. 
 
Tillförlitlighet  
 
En annan sak som är viktigt att ta upp är, kunskapstestet som gjorts i Sverige och i Irak. Det 
var nästan omöjligt att under en så kort tid själv åka till Irak och göra det och övervaka 
arbetet. Eftersom vi borde ha gjort för mycket arbete igenom jättekort tid. Kunskapiska testet 
mätte enbart kunskapsresultatet i jämförelse med motsvarande test i Sverige och får mer 
bedömas utifrån relativt likartat resultat trots olikheter i samhällsskick och materiella resurser 
för de olika skolsystemen.   
Jag är en aktiv skribent och barnrättsaktivist och skriver mycket om skolsystemet och 
behandling av barn i Irak. Jag menar att jag har fortfarande koll på läroprocessen i Irak trots 

http://www.skolverket.se/
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att jag bor i Sverige sedan 7 år tillbaka. Jag bryr mig väldigt mycket om barnens inlärning 
även i mitt ursprungliga land och inte bra i Sverige. Nu har det gått åtta år sen jag lämnade 
den skolan jag undervisade i. Jag skulle gärna vilja veta vad som har hänt med elevernas 
kunskaper och förmågor i den skolan. Rektorn, biträden och fem andra lärare som finns kvar 
på min gamla skola, är bland mina bästa kollegor vilka jag fortfarande har telefonkontakt 
med. Jag tror på dem utan tvivel. Dessutom har två rektorer och en lärare som har bevakat 
kunskapstestet, skrivit under på att kunskapstestet har gått rätt till enligt provlagen.  
 
 

Förslag till vidare forskning   
 
När man slår ordet matematiksvårigheter på Google eller andra sökmotorer på Internet, 
kommer det minst 3000 olika uppsatser, avhandlingar och artiklar skrivna om detta problem. 
De senaste tio-femton åren har tiotals professorer, lärare, forskare och andra pedagoger och 
lärarstudenter forskat, skrivit och protesterat i fråga om matematiksvårigheter. Varför kan 
politiker ”regeringen/skolverket osv.” inte sätta punkt för detta problem?  
Är det så svårt att se t ex hur New Zeelands, eller Finlands skolsystem fungerar? Vad är det 
som hindrar att Sveriges skolsystem ses över? Är orsaken pengar, politikers beslut, resurser 
eller vad? När man vill tala om ”Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning” bör man 
fundera innan, är det viktigt att bara talar om detta problem utan att någon samlar in dessa ord 
och gör nytta av dem? Hur många generationer till, ska bli offer på grund av detta problem 
och vara ”analfabetiska” i matematik?  
 
Jag har sökt och läst ganska mycket om matematiksvårigheter. Dessutom anser jag att 
skolverket själv kan tillhandahålla de bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheter. 
Samma sak har gjorts av många pedagoger, vilka har påpekat och föreslagit lösningar till detta 
problematiken.  
 
Nu är det regeringens tur att handla utifrån allt det fakta som dessa studier har lagt fram om 
matematiksvårigheter. Men det räcker inte med ett regeringsbeslut utan skolan, lärarna, 
eleverna och i allmänheten, samhället måste samverka kring matematiksvårigheter annars 
kommer problemet att ligga på bordet kontinuerligt och flera generationer väntas bli drabbade 
den.   
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BILAGOR 
 
Bilga-1  Informationsbrev till föräldrarna  
 
 

Gävle, den 11 september 2009  
 
 
 

 
Till vårdnadshavare för barn på xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
Jag heter Sherzad F. Habib och är lärarstudent på Högskolan i Gävle, blivande matematik och 
fysiklärare inriktad mot gymnasiet. Hösten 2009 genomför jag mitt examensarbete som 
handlar om barns/elevers matematiksvårigheter de som i grundskola och i gymnasiet.   
För att studien få material kommer jag att vara på xxxxxxxxxxxxxxxx i två veckor som 
kandidatlärare. Jag kommer att använda enkäter, intervjufrågor, ljudinspelningar.  
 
Jag kommer endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de barn som 
fått tillstånd av vårdnadshavare att vara med i studien. Allt material kommer att bevaras inom 
arbetet och endast användas för studien. Jag ber er ändå ta ställning till om inspelningarna 
endast får användas i mitt examensarbete eller om de också kan användas i lärarutbildning 
och får presenteras på konferenser. Allt material anonymiseras.  
 
Jag ber er därför att fylla i blanketten och lämna till mig eller till läraren A. A. på xxxxxx, 
senast fredag den 18 september 2009. 
 
Om du vill veta mer om undersökningen går det bra att fråga och ringa mig på telefon 
0735715449.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Sherzad Fatih    
0735715449 
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Bilga- 2   Tillstånd till studien  
 
 
 

Tillstånd till studie om matematiksvårigheter för examensarbete: 
 
 
� Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 
 
Intervju, ljud- och videoinspelningarna får användas i examensarbetet samt i lärarutbildning 
och på konferenser. 
 
� Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 
 
Intervju, ljud- och videoinspelningarna får endast användas i examensarbetet. 
 
 
Mitt barn heter __________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift 
 
 
__________________________________________ 
 
 
Lämnas till mig eller till läraren A. A., senast fredag den 18 september 2009. 
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Bilga- 3   Enkätundersökning – elever  
 
Enkätundersökning av hur elever upplever matematikundervisningen i 

skolan (ringa in ditt svarsalternativ) 
 
Pojke   Flicka    Ålder     Årskurs  

 
1) Tycker du att matematik är ett svårt ämne?  
 

JA   NEJ 
 

Om du svarat ja på denna fråga skriv gärna på vilken sätt matematik är svårt: 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Får du den hjälp du behöver för att förstå matematik? 
 

JA   NEJ 
Om du svarat ja på denna fråga skriv vem eller vilka som hjälper dig, skolan eller hemma: 
………………………………………………………………………………………………… 
3) Brukar ni ha grupparbeten i matematik? 
 

JA  NEJ 
 

4) Brukar du lösa uppgifter på ett annat sätt än läraren eller ”matematik boken” tänkt sig? 
 

JA   NEJ 
 

5) Tycker du det är viktigt att klara av uppgifterna i matematik så snabbt som möjligt? 
 

JA   NEJ 
 

6) Tycker du att du får tillräckligt med tid för att lösa dina matematikuppgifter? 
 

JA   NEJ 
 

7) Får du uppgifter att lösa i matematik som du inte förstår varför man ska kunna? 
 

JA   NEJ 
 

8) Händer det ofta att du får läxor i matematik som du inte förstår? 
 

JA   NEJ 
 

9) tycker du att matematik är ett relevant ämne i vardagslivet?  
JA   NEJ 
 

10) Tycker att du bemöter matematiksvårigheter pga. språket? Om du skulle vilja berätta 
något mer om matematikundervisningen, kan du skriva på baksidan!  
 

JA   NEJ 
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Bilga- 4   Enkätintervju till lärare 
 
 

Enkätintervju till lärare (ringa in ditt svarsalternativ) 
 

Man    kvinna     Undervisar Årskurs  
 

1) Vilka metoder använder du vid din undervisning? T.ex. matematik utomhus, olika 
laborationer eller den vanliga traditionella undervisning. 
………………………………………………………………………………………………… 
2) Har du undervisat elever med språksvårigheter?  

JA   NEJ 
 

3) Utgår din matematikplanering från något enskilt läromedel i matematik? 
 

JA   NEJ 
 

4) Om en elev löser sina matematikuppgifter korrekt. Hur brukar du belöna dina elever? 
 

JA   NEJ 
 

5) Om en elev har svårt för en viss typ av uppgifter brukar du då ge extra läxa till denne? 
 

JA   NEJ 
 

6) Har du en bestämd uppfattning om i vilken ordning inlärningen bör ske? 
 

JA   NEJ 
 

7) Tror du att en elev som inte lyckats med sin matematikinlärning i den yngre skolåldern kan 
komma att hävda sig väl i grundskolans senare del eller i gymnasiet? 
 

JA   NEJ 
 

8) Upplever du att elever glömt kunskaper som du trodde var befästa hos dem sedan tidigare? 
 

JA   NEJ 
 

9) Brukar du ha återkommande grupparbeten i matematik? 
 

JA   NEJ 
 

10) Presenterar du lösningsmodeller (t ex olika algoritmer) till uppgifterna innan du låter 
eleverna ta itu med likartade uppgifter? 

JA   NEJ 
 

11) Händer det att elever ifrågasätter de lösningsmodeller du presenterar? 
 

JA   NEJ 
 

12) Tror du att matematikinlärningen styrs av ett specifikt centrum i vår hjärna? 
 

JA    NEJ 
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Bilaga- 5   Öppna intervjufrågor till lärare 
                                           
 

Öppna intervjufrågor till lärare om matematiksvårigheter hos elever 
 
1) Hur skulle du förklara vad matematiksvårigheter är? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Hur kan man gå till väga för att identifiera (kartlägga, beskriva) elevers 
matematiksvårigheter? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Vilka insatser kan man göra för att hjälpa elever i matematiksvårigheter? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Påverkas du av elevens tidigare prestationer i matematik när du bedömer hans/hennes 
nuvarande nivå? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5) Får du reda på elevens tidigare prestationer? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6) Vilka uttryck har matematiksvårigheter tagit sig bland elever som du mött?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7) Övriga egna erfarenheter du skulle vilja delge i ämnet…. 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8) Här kan du ge kommentarer till enkätintervjuns utformning. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga – 6    Kunskapstest –del A 
 
 

PROV I MATEMATIK ÅK 8 
Del A: varje rätt svar ger 1 poäng, bara svar krävs. 

Hjälpmedel: endast linjal 
 

Namn:________________________________________________ 
 
1   Räkna ut 

  a) 0,6 + 0,5            b) 1,35 − 0,2    c)  3 · 42        d)  
69
3  

2    Skriv med siffror 

  a) sextusen sjuttiofem 

  b) fem tiondelar 

  c) 82 hundradelar 

 

3  Räkna ut summan av 43 och 52. 

 

4 Räkna ut 

 a) 3,4 + 6,25           b) 8,75 – 2,3                c) 3 · 48     d) 
12 ,8

4  

 

5 Kombinera namn med bild.     
 a)  Likbent triangel 

b)  Rätvinklig triangel   

c) Liksidig triangel 

 
6 a) Rita en rektangel med längden 4 cm och bredden 3 cm. 
      b) Dra en diagonal i rektangeln. 

 

7  Räkna ut omkretsen. 

a)           b)                           c)  

 

 

 

 
8   Räkna ut vinkel A.  
    

    S 
    U 

   T 

3 cm 

4 cm 

2 cm 

 2 cm 

2 cm 

74° 

76° 

C 

A B 
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9   Hur stor del av figuren är färgad? 
 

a)     b)  
 
 

 

 
10  Vilket bråk är    

a) störst  b) minst                   
7

14     
3
7         

5
4          

5
6   

 

11  Hur stor del av en timme är  

a) 15 minuter  b) 20 minuter 
 

 
12  Räkna ut  

 a) 
7
8

−
2
8   b) 2 3

5
�4 1

5   c) 
1
4  av 12 st. 

 
 
13   Räkna ut 

 a) 16,85 + 7,4 b) 100 – 72,9    c) 1,85 · 6    d) 
36
5  

 
 
14   Skriv som procent 

  a) 
8

100      b) 
1
4  

 
15   Hur många procent är  

  a) 3 av 4   b) en av tio  
 c) var femte 

 

 

 

 

 

16  På ”hjärtefrågan” svarade 52 % JA, 26 % NEJ och  
 resten svarade KANSKE. Hur många procent  

svarade KANSKE? 
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17  Hur mycket är 

 a) 10 % av 850 kr   b) 25 % av 300 kr  

 c) 5 % av 600 kr   d) 8 % av 200 kr 

 

18  Så här mycket orkade några elever lyfta i bänkpress 

 40 kg    35 kg    60 kg    30 kg    35 kg 

 a) Räkna ut medelvärdet av vikterna. 

 b) Räkna ut medianen av vikterna.   

 

19 Räkna ut 
 a) 3 ⋅ 7 + 5           b) 12 + 3 ⋅ 4           c) 5 ⋅ (6 + 3) 
 
 
20 Förenkla så långt som möjligt 

 a) 5a + 3a − a b) 2x + y + 3x – y  

 
21 Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för omkretsen av figuren. 

 a)     b)  

 
 
 
 
                 
 

22 Lös ekvationen 

 a) 25 + x = 40 b)  
x

3  = 20 

 

 

Maxpoäng Del A: 54p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a 

a 

2b 

b 

2a 

4x 

5x 
3x 
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Bilaga – 7    Kunskapstest –del B 
 
                                  PROV I MATEMATIK ÅK 8 

Del B: varje rätt svar ger 3 poäng, fullständig redovisning krävs. 

Hjälpmedel: linjal och miniräknare 
 
 
1  Vilka av längderna är lika långa som 34 cm? Tre är rätt.    

 

       0,034 m          0,34 m           3,4 m           3,4 dm  

          340 mm           3,4 mm          0,34 dm  

 
2  Under friidrotts-VM 2005 sprang Susanna Kallur 100 meter häck 

 på tiden 13,05. Hennes syster Jenny sprang 2 tiondels sekunder 

 snabbare. Vilken tid hade Jenny? 
 
3 Hur långt  är det runt tomten?       

 

 

 

 

4 Räkna ut vinkel x.           
 

 
 

 
 

 
 
 
 
5  Hur mycket väger påsarna tillsammans?   
 
 
 
 
 
 
6 Vad kostar cykeln på rean?   
   
 
  
 

25 m 

60 m 

20 m 
15 m 

52° 18° 

x   

 

 

Ordinarie pris 
4 500:- 

Nu 20 % rabatt 
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7   Kim handlar för 600 kr.  
   Vilket erbjudande bör han välja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Sidan i sexhörningen är x.  

 a) Skriv ett uttryck för omkretsen av figuren. 

 b) Vad blir omkretsen om x = 5 cm? 

 c) Vad är x om omkretsen är 24 cm?  
 

 

 

9 I en triangelformad gräsmatta ABC är sidan AB dubbelt så lång  
som sidan AC och sidan BC är  8 m längre än sidan AC.  

 Triangelns omkrets är 56 m. Räkna ut längden på 
 gräsmattans sidor. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxpoäng Del B: 27 p 
Totalt Del A + Del B : 81 p              För att klara målen krävs 41 p   Lycka till!  
 
 
 
 
 

Rabatterbjudande! 

50 kr 
i rabatt 

5 % 
i rabatt 

 eller 
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Bilaga-8  Kunskapstestet på arabiska, del A 
 
 
 

ساعة وأربعون دقيقة لك" القسمين :           الوقت أسئلة ا�ختبار في مادة الرياضيات
 ). ب(و ) أ(

:  ا�سم   "الثالث متوسط "8للصف 
.............................................. 

 "أ " 
 ". أ" درجة لجميع ا�سئلة في فرع 54 لكل فرع، الحد ا�على واحدةدرجة 

  وليس تفاصيل الحلط النتيجةفقالمطلوب 
 .  أستخدام الحاسبةممنوعممنوع ا�ستفادة من حلول الكتاب أو الدفتر، وكذلك : م"حظة

 
  أربع درجات  ) :  أرجوا م"حظة ا�رقام، أحسب من اليسار الى اليمين( أحسب الناتج ) 1س

  a) 0,6 + 0,5 =            b) 1,35 − 0,2 =       c)  3 · 42 =              d)  
69
3 = 

  درجات ث"ث    . حول التعبير اللفظي الى ا�عداد) 2س
 ........................................ ست أMف و سبع وخمسون - أ

 ...................................  خمسة بالعشرة - ب

 ........................................   بالمئة82 -ج

    

  درجة واحدة ............................................. .52 و 43أحسب حاصل الجمع العددان ) 3س
 
  أربع درجات  ) :  أرجوا التركيز على ا�رقام، أحسب من اليسار الى اليمين( أحسب الناتج ) 4س

a) 3,4 + 6,25=            b) 8,75 – 2,3 =                       c) 3 · 48=                    d) 
12 ,8

4 = 

   
   

  ث"ث درجات    : ناسب ا�سم مع ا�شكال التالي) 5س

 ......................... مثلث متساوي الساقين ) أ

 ......................... مثلث ذات القائم الزاوية ) ب

 ........................ ي ا�ض"ع مثلث متساو) ج

 

  درجتان     ): بالشكل فقط(أرسم مايلي ) 6س

 ....................................... .  سم3 سم و عرضه 4المستطيل الذي طوله  )1

 .......................................  . حدد قطر المستطيل بالرسم فقط )2

 

 

 

    S 
    U 

   T 
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  ث"ث درجات    : لتاليةأحسب محيط ا�شكال ا) 7س

 

 ) ج  )ب   ) أ
   

 

 ............................................  .............................  
 

 

  درجة واحدة .....................................   . Aفي الشكل المقابل أوجد قياس زاوية ) 8س

 
    

 

 درجتان   من ا�شكال التالية؟ كم ھي نسبة الجزء المللون ) 9س
 
  )ب    ) أ

 
 

 
 

  :من ا�رقام التالية ) 10س
7

14    
3
7        

5
4         

5
 درجتان   6

 
 ......................أي رقم أصغر ) ب   .................. برأي رقم أك) أ
 
  درجتان    : كم نسبة الدقائق من الساعة) 11س
 
  =   دقيقة 20) ب    =  دقيقة 15) أ
 
 درجتان ) : أرجوا التركيز على ا�رقام، أحسب من اليسار الى اليمين( أحسب الناتج ما يلي ) 12س

  
 

 a)   حاصل الطرح
7
8

−
2
8    =  b) 3 2   حاصل الجمع

5
�4 1

5       c) 
1
4  .12 من 

   
أربع درجات ) : أرجوا التركيز على ا�رقام، أحسب من اليسار الى اليمين( أحسب الناتج ما يلي ) 13س

   

 a) 16,85 + 7,4  =           b) 100 – 72,9 =                   c) 1,85 · 6 =                     d) 
36
5 = 

 

 درجتان    %: أكتب بصيغة النسبة المئوية ) 14س

  a) 
8

100  =     b) 
1
4 =  

  ث"ث درجات    : من الحا�ت التالية% ي النسبة المئوية كم ھ) 15س

 واحد من خمسة ) ج  10 من 1) ب    4 من 3) أ

3 

cm 

4 

cm 

2 cm 

 2 cm 

2 cm 

74° 

76° 

C 

A B 
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وبقية الط"ب أجابوا ب " ك"ء"ب% 26و " نعم"من الط"ب ب % 52عند ا�جابة على سؤال معين، حيث أجابة ) 16س

  درجة واحدة   ؟ "ربما"أحسب النسبة المؤية للط"ب اللذين أجابوا ب". ربما"

.......................................................................................................................................................

.......... 

  أربع درجات     :أحسب مايلي ) 17س

 = دو�ر 300من % 25) ب   = دو�ر 850من % 10) أ

 = دو�ر 200من % 8) ء   =   دو�ر6000من % 5) ج

 

 40 كغم    35 كغم    60 كغم    30 كغم    35. عدد من الط"ب شاركوا في نقل ا�وزان التالية من مكان الى آخر) 18س
. أحسب المتوسط الحسابي ل"وزان) أ:   مايليأوجد . كغم

................................................................................. 

............................................................................................. ).الوسيط(متوسط القيمة لل"وزان )  ب
 
  رجتاند 

 ث"ث درجات ) :أرجوا التركيز على ا�رقام، أحسب من اليسار الى اليمين( أحسب الناتج مايلي ) 19س

 a) 3 ⋅ 7 + 5 =           b) 12 + 3 ⋅ 4=                    c) 5 ⋅ (6 + 3)=  
 

  درجتان   :  التالية الى أبسط ما ممكنبسط المقادير الجبرية الى) 20س
 
 a) 5a + 3a − a=    b) 2x + y + 3x – y =  

 
  درجتان    : أوجد محيط ا�شكال التالية) 21س

 a) ...............................................    b) ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
                 

  درجتان     : حل المعاد�ت التالية) 22س

 a) 25 + x = 40   b)  
x

3  = 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

a 

2

b

2

4x 

5x 
3x 
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Bilaga-9   Kunskapstestet på arabiska, del B 
 

 "ب " 
 ". ب" درجة لجميع ا�سئلة في فرع 27ث1ث درجات لكل فرع، الحد ا�على 

 . أعطاء شرح و توضيح الجواب، وليس فقط الناتجالمطلوب
 . ام الحاسبة أسخدمسموح: م"حظة

 
 ث"ث درجات    سم؟ 34أي من ا�طوال التالية يعادل نفس الطول ) 1س
 .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

       0,034 m          0,34 m           3,4 m           3,4 dm  

          340 mm           3,4 mm          0,34 dm  

 
 ثانية، ولكن أخوه زيد قطع 13,05 متر في زمن 100 أستطاع  أحمد ان يركض 2005ضي لدورة عام في سباق ريا) 2س

ث"ث درجات     ثانية، فما زمن الذي قطعه زيد؟0,2المسافة بأقل من 
  

.......................................................................................................................................................
..... 
 
 ث"ث درجات   ماھي طول قطعة أرض الموضح في شكل أدناه؟) 3س

      

 

 

 

 

................................................................................................................................................. 

 
 
 

ث"ث درجات ............................................. .  في الشكل التالي  xأحسب قياس زاوية) 4س
    

 

 
 
 
 
 
 

) غرام100=  ھيكتوغرام 1( . أوجد الوزن ا�جمالي ل"كياس بالوحدات الث"ثة المذكورة والمبينة في شكل أدناه) 5س
  

 

20 m 

25 m 

60 m 

20 m 
15 m 

52° 18° 

x   
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 ث"ث درجات   ........................................................................
 
 

 
 
 
 
 ث"ث درجات   الخصم من سعرھا؟ % 20كم ھي سعر الدراجة اMن بعد ) 6س
 
 

  
 
  

 
 

 
، لذلك أستلمت الرسالة من الشركة تبين فيھا أن شركة أرسلت دعوة لھا  $600 سيران أشترى ا�غراض بمبلغ قدره )7س

   ضات السعر،فأي من الدعوة عيلھا أن تختارھا؟  بتخفي
 ث"ث درجات 

    
 
 
 
 

....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
ضعف طول )أ ب(يمثل أض"ع الحديقة المثلثة الشكل المبين في الشكل أدناه، و أن طول الضلع )  أ ب ج(  ذا كانت ) 8س

 سم ، 56حيث أذاكانت محيط المثلث يساوي ). أ ج(  سم من الضلع 8أطول أطول ب ) ب ج(، و الضلع )ب ج(الضلع 
 .  أوجد الطول لكل ضلع

 ث"ث درجات      
 
 
 
 
 
 
 
 
 ث"ث درجات  :أذا كان طول الضلع للشكل السداسي يساوي س، أوجد ما يلي) 9س
= ة س أذكان المحيط أوجد قيم) ج .  سم5= أوجد محيطه أذا كان س) ب .أوجد محيط السداسي) أ

 .   سم24
 
 
 

 تمنياتي لكم بالنجاح
 أسم و توقيع مدير المدرسة  أسم وتوقيع المدرس المشرف  اتحشيرزاد ف
    2009أكتوبر 

 

 

 

 السعر ا�صلي
 $4500 

اMن الخصم 20%   

 دعوة الخصم

50 $ 
  من الخصم

5 % 
  من الخصم

   أو 
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Bilga- 10    kunskapstestet på arabiska i bild format   
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