
 

Beteckning:____________________ 

 

 

Akademin för Utbildning och Ekonomi 

Avdelningen för Religions- och Utbildningsvetenskap. 

 

Matematikundervisningens dilemman.   

           En fenomenografisk studie av hur lärare uppfattar varför 
vissa elever tappar lusten att lära matematik och vilka faktorer som 

påverkar studieresultaten. 
 

Ingela Stenberg 

Juni 2010 

Examensarbete, 15 högskolepoäng 

Pedagogik C 

Lärarprogrammet 

Examinator: Peter Gill 

Handledare: Paula Larsson 

 

 



 

 

 



i 

 

Sammanfattning 

Studier och forskningsrapporter visar att svenska elever har bristande matematikkunskaper. 
Antalet elever som inte når den grundläggande kunskapsnivån i matematikämnet har ökat. 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare har av varför vissa elever 
tappar motivation och lusten att lära matematik och vilka faktorer som påverkar elevers 
studieresultat i matematikämnet. Förhoppningarna med denna studie är att få en djupförståelse 
av några lärares uppfattning av vissa specifika fenomen och hur dessa uppfattningar kan 
analyseras i förhållande till aktuell forskning och litteratur inom detta område.  

Studien innehåller två delar, en bakgrund och en empirisk studie. I bakgrunden presenteras 
tidigare forskning som kopplas ihop med litteraturens teorier angående inlärningsteorier, 
lärandeprocesser och matematik samt matematiksvårigheter. I den empiriska studien 
redovisas resultaten från min undersökning. Den baserar sig på en fenomenografisk ansats och 
genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

Resultatet i den empiriska studien visar att lärare anser att matematikundervisningen är för 
individualiserad med läroboksstyrda lektioner som innehåller för få praktiska moment. 
Dessutom behövs en utökning av undervisningstiden med gemensamma diskussioner för att 
befästa kunskapen. Annars riskerar eleverna att tappa lusten och motivationen vilket kan leda 
till en bristfällig förståelse för matematikämnet. Elever i matematiksvårigheter missgynnas då 
det inte finns tillräckliga resurser i skolorna för att ge dem en god kunskapsutveckling.  

 

Nyckelord:  

Matematikundervisning, lärandeprocesser, fenomenografi, individualisering och 
matematiksvårigheter. 
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Förord 

Genomförandet av detta examensarbete har varit lärorikt och utvecklande. De senaste 
månaderna har jag många gånger känt frustration och misstro inför denna utmaning och är väl 
medveten om att jag inte hade lyckats genomföra denna uppsats utan stöd från människor i 
min omgivning.  

Därför vill jag rikta ett stort tack till min handledare Paula Larsson som med kloka råd har lett 
in mig på rätt bana då jag tappt den ”röda tråden”.   

Ett stort tack riktas även till de lärare som deltagit i intervjuerna. Trots tidsbrist i sitt dagliga 
arbete tog de sig tid att dela med sig av sina uppfattningar, vilka bidrog till resultatet i den 
empiriska delen av uppsatsen.  

Sist, men inte minst vill jag tacka Lasse och de övriga i min familj, men även mina vänner, för 
ett stort tålamod och visad förståelse då jag har försummat er de senaste månaderna.  

 

 

                                                                                                                             Ingela Stenberg 

                                                                                                                                       Maj 2010 
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1. Inledning 
Under den tid som jag har arbetat som matematik- och speciallärare på en högstadieskola har 
jag mött elever som tappat lusten och motivationen för sitt skolarbete. Framförallt 
matematiken upplevs ofta som abstrakt och eleverna känner sig stressade och misslyckade då 
de inte behärskar de olika begreppen. De flesta elever är nyfikna och studiemotiverade under 
de första åren i skolan (Skolverket, 2003). Trots detta lämnar vissa elever grundskolan utan 
godkänt betyg i ämnet matematik. 

I Dagens Nyheter (2009-12-10) läste jag följande: 

Hur man än vänder och vrider på siffrorna i TIMSS 20081 är matematiken ett svenskt 
sorgebarn. Missriktad individualisering och låga krav har gett eleverna sämre förståelse 
av ämnet. 

TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) visar att svenska elever har brister i sina 
matematikkunskaper. Resultaten i studien visar att de gör systematiska fel som orsakas av en 
outvecklad begreppsuppfattning hos eleverna. Undervisningen styrs till stor del av 
individuella studier med få matematiska samtal och laborationer där eleven ges en möjlighet 
att reflektera och befästa sina kunskaper.  

Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) hävdar att stor vikt måste läggas på skolans 
arbetsmetoder och processer. Man måste bibehålla elevernas lust att lära med tanke på 
nödvändigheten av ett livslångt lärande. Eleverna ska mötas av läroprocesser som engagerar 
och motiverar dem. De elever som saknar förståelse för undervisningen får en bristande 
problemlösningsförmågan och självtillit. I Lpo 94 (2006) står det att undervisningen ska 
anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Eleven ska känna trygghet, 
lust att lära och ges en möjlighet att utvecklas till ansvarstagande människor och 
samhällsmedlemmar. 

Persson (2001) skriver att då skolan är Sveriges största arbetsplats finns det ingen annan 
samhällsinstitution som utövar ett så stort inflytande under så lång tid som skolan gör. Detta 
ger oss pedagoger och skolan ett stort ansvar då vår uppgift är att skapa goda förutsättningar 
för elevernas kunskapsutveckling, anser jag. Även i framtiden är lärarens viktigaste uppgift att 
bidra till elevens lärande (Carlgren och Marton, 2007). Vidare belyser de att den mest centrala 
fråga i läraryrket är förståelsen för hur eleverna fungerar och skapa sig en insikt om vad som 
krävs för att de ska utvecklas till kunniga människor som är till glädje för sig själv och andra.  

 

 

_________________________                                                                                           
1TIMMS står för Trends in International Mathematics and Sience Study och är en internationell komparativ 
studie som undersöker elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. I 2007 års 
undersökning deltog cirka 425 000 elever i 59 länder, bl.a. från EU och OECD-länderna . I Sverige deltog drygt 
10 000 elever.  
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare har av varför vissa elever 
tappar motivation och lusten att lära matematik och vilka faktorer som påverkar elevers 
studieresultat i matematikämnet.   

1.2 Frågeställning 

• Vad har läraren för uppfattning av vilka faktorer som kan påverka studieresultaten i 
ämnet matematik? 

• Hur skapar läraren goda förutsättningar för att stärka elevens lust och motivation så att 
eleven når en positiv kunskapsutveckling inom matematikämnet? 

• Hur tillgodoser läraren utvecklingsbehoven hos elever med matematiksvårigheter? 
 

2. Bakgrund  
Det är viktigt att ha en god kunskap av de fenomen som ska undersökas enligt Johansson 
(2009). Detta ger goda förutsättningar för att ställa relevanta följdfrågor under en intervju 
vilket ökar möjligheten att nå nya kunskaper. Därför föll valet på att studera och analysera de 
nationella styrdokumenten, litteratur och olika undersökningar som myndigheter genomfört 
samt ta del av aktuell forskning inom området. 

2.1 De nationella styrdokumenten  

Riksdagen har stiftat skollagen (1985:1100) som innehåller bestämmelser och övergripande 
mål för hur skolan ska utforma sin verksamhet och bedriva utbildningen. Alla elever har rätt 
till en likvärdig utbildning som ska ge kunskaper och färdigheter för att de ska utvecklas till 
ansvarskännande samhällmedlemmar. Både skollagen och Lpo 94 (2006) betonar vikten av att 
undervisningen ska anpassas efter varje elevens förutsättningar och behov där hänsyn ska tas 
till barn i behov av särskilt stöd. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla och 
det finns olika vägar att nå målet. Läroplanen anger de nationella målen men föreskriver inte 
hur undervisningen ska organiseras och genomföras (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:21 
och Imsen, 1999). Varje skola ska i en lokal arbetsplan förtydliga vad dessa mål konkret 
innebär där tolkning och metodval faller på pedagogen. I upprättandet av arbetsplanen tas 
även hänsyn till Skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) där respektive ämnes syfte, 
mål och karaktär tydliggörs. 

I Skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) för matematik står det att  
 

Eleverna ska ges en möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 
situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 
problem. […] För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. 
Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 
utmaningar. (s. 26-28). 
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2.2 Inlärningsteorier  

Det finns många teorier om inlärning som kan belysa läroprocessen i ett klassrum (Imsen, 
2006). Lärande omfattar olika processer, beroende på aktivitet och lärostoff. För att få en 
helhetlig förståelse av hur inlärning går till måste man skapa sig en förståelse för flera olika 
teorier då det inte finns någon teori som ger ett färdigt koncept för inlärning.  

Behavioristisk teori bygger på att vi endast kan skapa oss kunskap om det vi direkt kan 
observera och reflektera över (Imsen, 2006). Människan ses som passiv och påverkbar, som 
med rätt stimuli och påverkan kan lära sig vad som helst. Imsen förklarar dagens 
behavioristiska inlärningsprocess som en passiv ”korvstoppning” där lärarens uppgift är att 
överföra färdig kunskap till eleven med anpassade uppgifter. Läraren är den som styr och 
definierar vad eleven ska uppnå. Enligt Magne (1998) tas det inte någon hänsyn till elevens 
inre motivation och vilja. Imsen (2006) skriver att motivationen för lärandet är den belöning 
som eleven får av läraren.  

Till skillnad mot behaviorismen ses människan enligt den kognitiva teorin som en 
självständig och aktiv varelse som bedömer och tolkar yttre stimuli innan hon handlar (Imsen, 
2006). Lärandet beskrivs som att gå från förförståelse till förståelse (Carlgren, 1999). Man 
söker svar på vad som händer när vi minns, tänker och löser problem (Imsen, 2006). 
Kognitivismen förtydligar kunskapen med bilder, språk, begrepp och abstraktioner. 
Inlärningsprocessen är både aktiv och passiv, där läraren förmedlar färdig kunskap som sedan 
bearbetas av eleven. Läraren uppgift är att hitta bra inlärningsstrategier samt förklara och 
strukturera undervisningen. Carlgren (1999) skriver att undervisningssituationer kan ses som 
ett exempel på lotsning, dvs. läraren får eleven att producera svar som denne egentligen inte 
förstår. Drivkraften i lärandeprocessen är elevens inre motivation och kunskapstörst enligt 
Imsen (2006).  

Konstruktivistisk teori bygger på att människan konstruerar sina kunskaper utifrån egna 
erfarenheter som utvecklas hela tiden (Imsen, 2006). För att nå lärande och kunskap tar man 
hänsyn till elevens hela gemenskap och omgivning.  Man utgår utifrån språket för att skapa en 
förståelse för omvärlden.  Undervisningen är aktiv och kunskapen konstrueras av eleven själv 
(Skolverket, 2003; Malmer, 2002 och Imsen, 2006). Lärarens uppgifter är att förbereda 
aktiviteterna och utveckla samspelet i klassrummet. Elevens drivkraft är nyfikenhet, ett behov 
av att hitta svar samt sin egen inre motivation (Imsen, 2006).  

 Även den sociokulturella teorin lyfter fram språkets centrala roll för lärande enligt Carlgren 
(1999), Imsen (2006), Sjöberg (2006) och Säljö (2000). Lärandet är något som ständigt pågår 
och sker igenom kommunikation och interaktion mellan individer under påverkan av den 
sociala omgivningen och kulturen. Läraren anpassar undervisningen efter elevens behov och 
skapar goda förutsättningar för lärandet genom att känna till elevens kunskapsnivå och 
tankeförmåga (Imsen, 2006; Skolverket, 2003 och Säljö, 2000). Samspelet mellan läraren och 
eleven är viktig för en positiv kunskapsutveckling (Imsen, 2006). Den sociokulturella teorin 
förespråkar en variation av pedagogiska metoder och miljöer med analytiska diskussioner 
(Carlgren, 1999; Säljö, 2000 och Sjöberg, 2006). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan 
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traditionella utvärderingar av elevers matematikkunskaper med hjälp av diagnoser och prov 
ses som ett problem framförallt för elever som har svårigheter (Sjöberg, 2006). 
Kommunikationen och den tysta kunskapen går förlorad och många elever blockerar sig på 
grund av stress.  

2.3 Lärandeprocesser och matematik. 

För att ge en förtydligande över de olika delarna i läroprocessen inleds detta stycke med en 
kort begreppsförklaring.  

Illeris (2007) förklarar lärande som den process som leder till en varaktig 
kapacitetsförändring. För att lära sig något måste man ha förmågan att erfara (kunna se något 
på ett visst sätt, förstå eller uppfatta) enligt Carlgren och Marton (2007): 

Att erfara något innebär att urskilja detta något från det sammanhang som det ingår i och 
relatera det till sammanhanget – eller till andra sammanhang. Att erfara något innebär 
också att urskilja delar av det vi erfar samt att relatera dessa delar till varandra och till 
helheten. (s. 132).  

Varje person har specifika inlärningssätt vilket kräver olika lärostilar för att gynna 
kunskapsutvecklingen anser Carlgren (1999), Illeris (2007) och Sjöberg (2006). Viktiga 
moment för lärandet är konkreta upplevelser, reflekterande observationer, abstrakt 
begreppsbildning och aktivt experimenterande (Illeris, 2007). Skolverket (2008) definierar 
begreppet ”lust att lära” som att  

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand 
och tillsammans med andra söka och forma kunskap. (s. 9). 

Begreppet undervisning förklaras av Imsen (1999) som en verksamhet med ett syfte eller mål. 
Läraren organiserar aktiviteterna och förmedlar ”något” till eleverna. Enligt den statliga 
skollagskommittén (SOU 2002:121) så är undervisning målstyrda processer som under lärares 
ledning och informationsförmedling ska vägleder eleven så att denne genom egna reflektioner 
kan omvandla informationen till kunskap.  

Kunskap ska göra världen begriplig och meningsfull, kunskap ses som ett redskap för att se 
sammanhang och kunna bearbeta och hantera världen enligt utbildningsdepartementet (SOU 
1997:21). Läroplanen och kursplaner bygger på fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Carlgren (1999) och Sjöberg (2006) belyser vikten av att använda 
en variation av pedagogiska metoder och miljöer med analytiska diskussioner för en positiv 
kunskapsutveckling. 

Matematik handlar om att göra kvalitativa och kvantitativa beräkningar och jämförelser för att 
känna igen och se mönster (Adler, 2007). Matematiken är en problemlösande verksamhet i 
ständig utveckling där kommunikation, logiskt tänkande och förståelse utvecklas med hjälp av 
bilder och språk (Adler, 2007; Sjöberg, 2006 och Skolverket, 2003). I såväl vardags- och 
yrkesliv som i samhällig och vetenskaplig verksamhet använder vi matematik.  

Stor vikt måste läggas i skolans arbetsmetoder och läroprocesser för att bibehålla elevernas 
lust att lära med tanke på nödvändigheten av ett livslångt lärande enligt Johannisson, Madsén 
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och Wallentin (2000). För att uppnå detta behövs det flexibilitet, ett varierande innehåll, 
material och arbetsmetoder med uppgifter på rätt nivå för varje elev vilket framkommer dels i 
litteraturen (Ahlberg, 2001; Carlgren och Marton, 2007; Ljungblad, 2001b; Malmer, 2002 och 
Sjöberg, 2006) men även i utredningar gjorda av Skolverket (Skolverket 2003 och Skolverket, 
2008) och Myndigheten för skolutveckling (2008). Samtliga belyser vikten av att eleven 
förstår målen och syftet med sitt eget lärande för att lättare bemöta svårigheter. För de som 
har svårigheter behöver undervisningen individualiseras, gärna med stöd av en speciallärare 
för att få en konkret och visuell undervisning. En lärarens engagemang och förmåga att 
inspirera och förmedla kunskap är viktiga faktorer för en god kunskapsutveckling. Det är 
viktigt att eleven känner att matematiken är relevant och att de kan skapa sig en förståelse för 
ämnet. Detta kan göras med hjälp av laborationer och diskussioner kring t.ex. problemlösning 
med verklighetsanknytning. Även en god arbetsmiljö med ett gott socialt klimat i 
klassrummet är viktig för att eleven ska känna trygghet och få arbetsro. En god tilltro till sin 
egen förmåga att lära och delaktighet är viktigaste faktorer för lusten att lära (Skolverket, 
2003). Vidare skriver de att i förskolan och de tidiga skolåren är elevernas glädje och lust att 
lära stark. Läraren utgår från elevens intressen och omvärld, använder konkreta metoder och 
ett omväxlande arbetssätt med tydlig återkoppling för att bibehålla ett lustfyllt lärande. I takt 
med att kraven ökar och matematiken blir mer teoretisk så ökar även elevernas olust för 
ämnet. I årskurs 4-5 börjar eleverna få en försämrad inställning till matematiken (Sjöberg, 
2006 och Skolverket, 2003). Eleverna anser att matematiken är tråkig med för lite utmaningar 
och för mycket upprepningar.  

Carlgren och Marton (2007) skriver att oavsett vilken undervisningsmetod som används så 
måste läroprocessen utvecklas effektivt. För att en pedagogisk metod ska vara meningsfull 
måste den ha ett tydligt syfte. De kritiserar den traditionella klassrumsundervisningen då de 
anser att eleverna är passiva mottagare av lärarens information där inlärningen är mekanisk 
och kortlivad. Deras åsikter kan kopplas ihop med den behavioristiska teorin som enligt 
Imsen (2006) är en inlärningsprocess med passiv kunskapsinmatning där lärarens uppgift är 
att överföra färdig kunskap till eleven med anpassade uppgifter. Inom behaviorismen finns det 
inte plats för att utveckla elevens inre motivation och vilja anser Magne (1998). Den 
traditionella undervisningen bygger på att alla i klassen arbetar på samma nivå med liknande 
uppgifter enligt Carlgren och Marton (2007). Istället förordas en konstruktivistisk syn på 
inlärningsprocessen där kunskap konstrueras av den lärande själv i en aktiv och skapande 
process (Imsen, 2006 och Malmer, 2002). Undervisningen har individualiserats och 
läromedlen har utvecklats så att läraren kan gå igenom ett nytt moment i läroboken i helklass 
varefter eleverna arbetar enskilt med uppgifter i arbetsböckerna (Carlgren och Marton, 2007 
och Sjöberg, 2006). Det enskilda arbetet har nu ökat och spridningen bland elevernas 
arbetstakt gör att de arbetar med olika områden i läroboken. Detta försvårar för läraren att 
genomföra gemensamma genomgångar av ett nytt moment och Carlgren och Marton (2007) 
anser att det inte går att ersätta lärarens undervisning med att eleverna på egen hand arbetar 
med uppgifter, hur bra de än är konstruerade. Även Kling Sackeruds (2009) studie visar en 
tydlig förändring av dagens skola där individuellt arbete i läroboken styr undervisningen i stor 
utsträckning och lärarens roll blir att hjälpa och stötta eleverna så att de kan gå framåt i boken. 
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Elever som presterar sämre tenderar att räkna många uppgifter för att ge intryck av att kunna 
matematik istället för att räkna rätt enligt Sjöberg (2006).  

TIMSS 2007 visar att svenska elever arbetar enskilt i större omfattning jämfört med andra 
länder (Skolverket, 2008). Matematiken är det ämne som utmärkte sig genom att ha få 
lärarledda genomgångar och diskussioner (Sjöberg, 2006). Tiden räcker inte till för 
individuell undervisning i den utsträckning som behövs där läraren och elev ges möjlighet till 
interaktion och den egentliga undervisningstiden har minskat (Carlgren och Marton, 2007; 
Myndigheten för skolutveckling, 2008 och Sjöberg, 2006). Sverige har i genomsnitt färre 
antal undervisningstimmar i matematik än EU/OECD-länderna enligt Skolverket (2008). 
Eleverna i årskurs 4 har hela 5 % mindre matematiktimmar jämfört med EU/OECD-länderna. 
Trots detta används upp till 24 % av matematiktiden till andra aktiviteter som 
kulturevenemang, temaarbeten eller information av olika slag (Sjöberg, 2006). Därtill tar det 
tid innan eleverna kommer igång med sitt arbete och vissa elever har en mycket låg 
arbetsinsats som bl.a. beror på bristande motivation. I Sjöbergs studie framhöll eleverna att en 
god undervisningsmiljö är viktig. De upplevde undervisningsgrupperna som stora vilket leder 
till bristande arbetsro. Detta är motsägelsefullt enligt Brozin Bohmna (2008), då TIMSS 2007 
(Skolverket, 2008) visar att de asiatiska länder som ligger i topp på listan över 
matematikkunskaper har stora undervisningsgrupper, så det svenska resultatet kan inte enbart 
skyllas på gruppstorlek. Undersökningar visar att oavsett gruppstorlek används samma 
arbetssätt här i Sverige, nämligen tyst enskilt arbete i läroböckerna. I en intervju hävdar 
Bentley (vetenskaplig ledare för en studie av den matematiska delen av TIMSS 2007) att 
skillnaderna är kulturella (Ström, 2008). Svenska lärare måste förändra sitt arbetssätt och 
eleverna behöver lära sig i vilket sammanhang olika beräkningsprocedurer ska användas.   

Beräkningar i konkreta situationer fokuseras i svenska läromedel, men i TIMSS dyker 
problem upp som kräver kombinationer av olika matematiska lösningar. Då får svenska 
elever svårigheter, menar Per-Olof Bentley. Eleverna behärskar själva beräkningen men 
kan inte anpassa beräkningsproceduren till de nya förutsättningarna i problemet. (Ström, 
2008). 

Även Johan Lithner (Intervju, 2008), professor i matematisk didaktik, anser att eleverna 
kunskapsnivå kan höjas genom en förändrad undervisning. Undervisningen har förenklats för 
att görs tillgänglig för alla vilket har lett till att den är för ytlig. Dagens utantillinlärning 
fungerar kortsiktligt och eleven lär sig utan att förstå anser Lithner. Istället behöver 
problemlösning och ett kreativt resonemang utvecklas. I dagens läroböcker bygger de flesta 
uppgifter på utantillinlärning, endast 10 % löser eleven genom egna resonemang. Då dessa 
uppgifter tillhör de svåraste i läroboken är det inte många elever som möter dem. De 
nationella proven skiljer sig betydligt från lärobokens upplägg men följer kursplanerna som 
betonar vikten av problemlösning. Hälften av uppgifterna löser eleven genom utantillinlärning 
medans resten kräver kreativ problemlösning. Detta kan förklara de dåliga provresultaten. 
Matematikundervisningen uppfyller inte målen, förmodligen på grund av tidsbrist. Elevens 
attityd och inställning har stor betydelse för lärandet. Lithner hävdar att de höga 
studieresultaten i Asien beror på att ämnet har en hög status och undervisningen bedrivs på ett 
annat sätt. 
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Asien har under många år legat i topp på TIMMS undersökningar. Vad skiljer deras 
undervisning åt från den Svenska? I Häggströms (2008) studie jämförs svensk 
matematikundervisning med den kinesiska. Resultatet visar tydliga skillnader i hur innehållet 
hanterades och upplägget på undervisningen. Den kinesiska undervisningen har stor variation, 
är välstrukturerad och systematisk med noggrann planering. Genom att skapa kontraster och 
variationer på ett systematiskt sätt ger läraren sina elever möjlighet att urskilja och erfara 
viktiga aspekter av matematikens innehåll. Detta arbetssätt tillämpas oavsett klasstorlek och 
hur undervisningen är organiserad. Singapore har ca 30 timmar mer undervisningstid per år 
jämfört med Sverige (Tan, 2009). Eleverna som har matematiksvårigheter i Singapore får mer 
undervisningstid och man använder sig av en visuell inlärningsmetod, The Model Method, för 
att visa matematiska relationer. Läroböckerna bygger på denna metod med bildliga 
förklaringar som förklarar abstrakta begrepp på ett konkret sätt. Ett begrepp lärs ut på djupet 
med problemlösande uppgifter i flera steg. Lärarkåren har hög utbildning och läroplanen har 
omarbetats så att problemlösning, tankeförmåga och kommunikation står i centrum och man 
fokuserar på att vårda en positiv attityd för matematikämnet hos eleverna.  
 
I svenska skolor är kommunikationen mellan lärare och elev bristfällig enligt Carlgren och 
Marton (2007); Myndigheten för skolutveckling (2008); Sjöberg (2006) och Skolverket 
(2008). Det förekommer att lärare har svårt att förklara så eleverna förstår. Ett annat problem 
är att elevens arbete inte följs upp i gemensamma arbetsmoment och diskussioner. 
Uppgifterna mister då sitt sammanhang och eleven riskerar att tappa intresse, lust och 
motivation men även det matematiska språket. Om läraren sätter fokus på några få specifika 
lösningsmetoder i matematik istället för att utveckla elevers eget tänkande kan det medföra att 
eleverna tror att deras eget tänkande inte duger (Ahlberg, 2001). Även lärarens flexibilitet och 
förmåga att förmedla praktiskt kunskap på ett verklighetsbaserande sätt är viktig (Magne, 
1998). Häggströms (2008) studie visar att eleverna har svårt att upptäcka det som hålls 
konstant i undervisningen. Han betonar vikten av att variera undervisningen och skapa 
kontraster så eleverna ser skillnader och likheter. Lärarens svåraste uppgift är att komma ihåg 
att ta upp det som är självklart anser han.  

 

2.4 Matematiksvårigheter. 

I Malmer (2002) kan man läsa att ordet matematiksvårigheter betyder att en elev har en 
nedsatt eller försämrad förmåga i matematik. Ordet matematiksvårigheter kan enligt Malmer 
förekomma i många olika varianter där både orsak och symptom skiljer sig åt. Ahlberg (2001) 
ger dessa förklaringar: 

• Pedagogiska/didaktiska faktorer – traditionella undervisningsmetoder, stora 
elevgrupper, brist på tid, outbildade lärare, brist på kompensationsutvecklingen och 
specialpedagogiskt stöd. 

• Psykologiska faktorer – eleven har koncentrationssvårigheter, blockeringar eller andra 
kognitiva funktionsnedsättningar. 
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• Sociologiska faktorer – eleven utsätts för en understimulerande miljö och elever med 
invandrarbakgrund kan missgynnas av skolsystemet.  

• Medicinska/neurologiska faktorer – eleven har en hjärnskada eller annan fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning.  

Malmer (2002) väljer att dela in de faktorer som orsaker matematiksvårigheter i två grupper: 
Primära faktorer som kognitiv utveckling, språklig kompetens, neuropsykiatriska problem 
och specifika matematiksvårigheter, dyskalkyli. I de sekundära faktorerna påverkas 
svårigheterna av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Vissa elever får svårigheter i samband 
med olämplig pedagogik. Eleverna får för lite tid att befästa de grundläggande begreppen och 
undervisningen läggs på en allt för hög abstraktionsnivå. Malmer betonar vikten av att stärka 
elevens självförtroende för att kunna bygga upp elevens motivation. För att inte tappa lusten 
och intresset för ämnet bör problemen uppmärksammas i ett tidigt stadium och åtgärdas med 
rätt stödinsatser. Det krävs att läraren har gedigna matematiska kunskaper, förmågan att se 
den enskilda individens behov, kunna tydliggöra och visualisera de matematiska processerna. 
Ett laborativt arbetssätt gynnar begreppsbildningen då eleven arbetar praktiskt och använder 
sina sinnen samtidigt som de samtalar om vad de lär. Detta arbetssätt har en positiv inverkan 
på elever med låg koncentrationsförmåga.  

Adler (2007) anser att känslomässiga blockeringar i kombination med brister i undervisningen 
är den vanligaste orsaken till elevernas matematiksvårigheter. Dessa elever uppfattas som 
”svaga” utan att egentligen vara det. Även Sjöbergs (2006) forskning visar att oro och ångest 
är vanliga orsaker till matematiksvårigheter och matematiken upplevs bland elever i behov av 
stöd som det mest stressframkallande ämnet. Forskare hävdar att stress är inlärningens största 
fiende och flickor påverkas i större utsträckning av stress än pojkar. Andra 
problemförklaringar är sociologiska som t.ex. hemförhållanden, socioekonomisk status eller 
annan etnisk bakgrund. Även nedsatt minnesfunktion, koncentration och läsförståelse 
påverkar inlärningsförmågan.  

2.4.1 Olika kategorier av matematiksvårigheter. 

För att ge eleven rätt stödinsatser är det viktigt att ha en tydlig förståelse och kartläggning av 
elevens ursprungliga svårigheter vilka ofta bottnar i den grundläggande matematiken enligt 
Ljungblad (2001a). En diagnostisering av en elev ska i första hand gälla matematikbeteendet 
där dennes motivation och känslomässiga reaktioner har stor betydelse för 
inlärningsprocessen (Magne, 1998). Förklaringarna till elevernas problem bör sökas ur ett 
bredare perspektiv och där lärarens erfarenhet av elevens problem inte får förbises enligt 
Sjöberg (2006). Därför är det viktigt att elevens hela situation sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv vägs in vid en kartläggning. Även Magne (1998) anser att utredaren bör ha en 
sociokulturell inriktning på sina diagnoser och åtgärder. 

Det råder även stor oenighet över hur elevers matematikproblem ska definieras viket leder till 
feldiagnostiseringar anser Sjöberg (2006). Därför är det viktigt att bilda sig en uppfattning av 
de olika kategorierna av matematiksvårigheter:  
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Allmänna matematiksvårigheter som ger en nedsatt förmåga att hantera information och 
kunskap med hjälp av sin tankefunktion (Adler, 2007). Detta påverkar deras 
problemlösningsförmåga och de uppvisar svårigheter med att förstå, tolka, fatta beslut, 
jämföra och bedöma. Eleverna är jämna i sina prestationer men ligger lägre än genomsnittet 
på ett begåvningstest. Eleven har problem med att tänka snabbt och flexibelt vilket leder till 
svårigheter inom flera områden än matematiken. Flera av dessa elever har språkliga 
svårigheter enligt Ljungblad (2001a). Adler (2007) och Sjöberg (2006) betonar vikten av en 
lugn miljö och mer tid i lärandeprocessen med återkommande repetitioner. Att arbeta 
laborativt och med förenklat material gynnar dessa elever. 

Specifika matematiksvårigheter - dyskalkyli ger en ojämnhet i elevens prestationer, dvs. de 
har en ojämn begåvningsprofil (Adler, 2007). De flesta med dyskalkyli har en typisk 
normalbegåvning och kan prestera mycket bra inom ett område, men i nästa stund kan eleven 
ha stora svårigheter att klara den mest grundläggande nivån. Detta upplevs som frustrerande 
och risken finns att eleven får fel sorts hjälp på för låg nivå. En för låg nivå kan upplevas som 
kränkande och motivationen minskar. Risken finns att eleven känner sig misslyckad och får 
känslomässiga blockeringar och kunskapsluckor. De kognitiva processer som eleverna kan ha 
svårigheter med är enligt Adler (2007) bl.a. perceptionsstörningar som ger 
uppmärksamhetsproblem, svårigheter att tolka sinnesintryck, logiskt tänkande samt nedsatt 
förmågan att automatisera sin kunskap. Nedsatt minnesförmåga ger problem med att lagra och 
bevara information samt planeringssvårigheter. Detta försvårar genomförandet av 
räkneoperationer då eleven tappar strategier som fungerar eller fortsätter att upprepa sina 
felaktiga lösningar. En nedsatt språklig förmåga försvårar begreppsuppfattning och förmågan 
att placera in nyförvärvad kunskap i minnet. Dyskalkyli är inte en diagnos som är bestående, 
utan kunskapsutvecklingen styr graden av problematik hos eleven (Ljungblad, 2001a). 
Forskningen tyder på att dyskalkyli förefaller vara ett universellt fenomen som drabbar lika 
många människor (4-6 %) runt om i världen oberoende av kultur och språk enligt Sjöberg 
(2006). Forskarna är oeniga om i vilken omfattning dyskalkyli är ärftlig och hur 
könsfördelningen ser ut.  

Pseudo-dyskalkyli orsakas av psykosociala faktorer som leder till emotionella blockeringar 
(Adler, 2007 och Ljungblad, 2001a). Eleven har kognitiva och tankemässiga resurser för att 
lyckas med matematiken men känslomässiga blockeringar leder till att lusten och 
motivationen för lärande minskar och skammen över misslyckandet tar över (Adler, 2007 och 
Magne, 1998). Svårigheterna liknar dyskalkyli men genomför man en Matematikscreening så 
uppvisar eleven goda kunskaper anser Adler (2007). Dessa elever behöver stärka sitt 
självförtroende med hjälp av läraren eller kurator.  

Akalkyli medför att eleven är helt oförmögen att utföra matematiska beräkningar (Adler, 2007 
och Ljungblad, 2001a). Orsaken är i de flesta fall en hjärnskada som gör att eleven inte kan 
lära sig de enklaste strategierna för att räkna med tal och siffror trots massiv övning. Istället 
övar man på att hantera tal i vardagen genom minne och strategier så att enkla 
vardagsgöromål som t.ex. att handla mat fungerar.  
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2.5 Sammanfattning av bakgrund. 

De olika inlärningsteorierna har en varierande syn på inlärningsprocessen. Den 
behavioristiska teorin används en passiv kunskapsinmatning där lärarens uppgift är att 
överföra färdig kunskap till eleven med anpassade uppgifter enligt Imsen (2006). Till skillnad 
från behaviorismen förespråkar den kognitiva teorin ett mer aktivt arbetssätt, där läraren roll 
är att förmedla kunskap som sedan bearbetas av eleven. Carlgren (1999) varnar dock för 
risken av en negativ lotsning av läraren, vilket kan leda till att eleven saknar förståelse för 
uppgifterna. Den konstruktivistiska teorin däremot förespråkar en inlärningsprocessen där 
kunskap konstrueras av eleven själv i en aktiv och skapande process där språket har en central 
roll (Imsen, 2006 och Malmer, 2002). Ytterligare fokus på individens specifika behov betonas 
i den sociokulturella teorin där kommunikation och interaktion mellan individer ses som 
betydelsefulla för en god kunskapsutveckling (Imsen, 2006; Skolverket, 2003 och Säljö, 
2000). Pedagogiken är individanpassad och varierande vilket även gynnar elever med 
inlärningssvårigheter (Carlgren, 1999 och Sjögren, 2006). Styrdokumenten betonar vikten av 
en anpassad undervisning som tar hänsyn till varje elevens förutsättningar och behov. I 
Skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) för matematik står det att undervisningen 
ska vara kreativ och problemlösande med möjlighet att kommunicera matematik. I 
litteraturgenomgången framkommer det att ett varierande och flexibelt arbetssätt med 
anpassade uppgifter på rätt nivå är betydelsefulla faktorer för en framgångsrik 
matematikundervisning. Det är även viktigt att eleven har förståelse för kunskapsmålen och 
syftet med sitt lärande. Miljö, gruppstorlek och tid påverkar resultaten men även lärarens roll 
är viktig. Denne ska vara engagerad och utgå från elevens intressen och omvärld, använda 
konkreta metoder och ett omväxlande arbetssätt med tydlig återkoppling för att bibehålla ett 
lustfyllt lärande (Skolverket, 2003). I dagens skola dominerar individuellt arbete i läroboken 
och spridningen bland elevernas arbetstakt gör att de arbetar med olika områden i böckerna 
(Carlgren och Marton, 2007; Kling Sackerud, 2009 och Sjöberg, 2006). Detta försvårar för 
läraren att genomföra diskussioner, laborationer och gemensamma genomgångar av nya 
moment. Även TIMSS 2007 visar samma utveckling inom matematiken vilket medför att 
svenska elever har bristande matematikkunskaper enligt Skolverket (2008). Sverige har i 
genomsnitt färre antal undervisningstimmar i matematik än EU/OECD-länderna. I olika 
studier framkommer det att stora undervisningsgrupper är en bidragande orsak till det 
försämrade resultatet. Forskning visar dock att även i de asiatiska länderna med mycket goda 
matematiska kunskaper har man stora undervisningsgrupper (Brozin Bohman, 2008). 
Matematiken måste få en högre status men även en förändrad undervisning med mindre 
utantillinlärning och mer kreativ problemlösning med kontinuerliga diskussioner anser 
Lithner (2008). Det framkommer både i litteraturen och även forskningsrön att en elev som 
inte ser ett sammanhang och saknar förståelse för de matematiska begreppen riskerar att tappa 
lusten och motivationen vilket i sin tur kan leda till matematiksvårigheter. Ahlberg (2001) 
delar upp orsakerna till svårigheter i fyra grupper men faktorer: pedagogiska/didaktiska, 
psykologiska, sociologiska och medicinska/neurologiska faktorer. Den vanligaste orsaken till 
matematiksvårigheter anser Adler (2007) vara känslomässiga blockeringar i kombination med 
bristande undervisning. Även Sjöbergs (2006) forskning visar liknande resultat då han lyfter 
fram oro och ångest som den vanligaste orsaken. Matematiksvårigheterna kan delas in i olika 
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kategorier. En elev med allmänna matematiksvårigheter har en nedsatt förmåga att hantera 
information och kunskap med hjälp av sin tankefunktion vilket bl.a. påverkar 
problemlösningsförmågan (Adler, 2007). Ljungblad (2007) skriver att flera av dessa elever 
även har språkliga svårigheter. Har eleven specifika matematiksvårigheter, dyskalkyli, är den 
ofta ojämn i sina prestationer trots att de har en typisk normalbegåvning (Adler, 2007). 
Akalkyli orsakas ofta av en hjärnskada vilket gör att eleven helt saknar förmågan att utföra 
matematiska beräkningar (Adler, 2007 och Ljungblad, 2007). Trots goda kognitiva och 
tankemässiga resurser kan en elev med pseudo-dyskalkyli få svårigheter som liknar 
dyskalkyli. Dessa problem uppstår på grund av psykosociala faktorer.  

3. Metod.  
Nedan kommer en redogörelse för val av vetenskapsteoretiskt förhållningssätt och 
undersökningsmetod. Vidare redogörs urval, etiska aspekter, genomförande och behandling 
av insamlad data samt studiens tillförlitlighet. 
 
3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt. 

I studien kommer en fenomenografisk ansats att användas då fenomenografin har ett intresse 
att beskriva specifika fenomen så som andra betraktar dem (Marton och Booth, 2000). 
Fenomenografi kan ses som en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av 
forskningsfrågor, främst inom lärande och pedagogik. Fenomenografin har en empirisk 
inriktning då forskningsobjektet är den mänskliga erfarenheten med utgångspunkt från 
individuella uppfattningar. 

I vetenskapen, såväl som i det dagliga livet, görs påståenden om världen, om fenomen, 
om situationer. Dessa uttalanden görs utifrån vad vi kallar ett första ordningens 
perspektiv. Sätt att erfara världen, fenomenen, situationerna, tas ofta för givna av dem 
som erfar; de ser dem inte, de är inte medvetna om dem. Inom fenomenografin, där man 
intar ett andra ordningens perspektiv, är dessa bakomliggande sätt att erfara världen, 
fenomenen och situationerna, som blir föremål för forskning. (Marton och Booth, 2000, s. 
154). 

Skillnaden mellan ett första och ett andra ordningens perspektiv kan kort förklaras med att i 
den första ordningens fokuserar forskaren på forskningsobjektet, den fysiska världen eller en 
specifik situation (Marton och Booth, 2000). I den andra ordningens perspektiv är den 
lärandes sätt att erfara problemet och förstå det som är av intresse. Människan ses som en 
aktiv varelse som i sitt möte med omvärlden gör denna värld meningsfull (Johansson, 2009). 
Människans relation till omvärlden har ett syfte och medvetandet om ett fenomen riktas till 
det som personen redan är medveten om. Variationen av sätt att erfara dessa fenomen är 
intressanta och åskådliggörs ofta med hjälp av kvalitativa intervjuer (Marton och Booth, 
2000).  

 

 

 



18 

 

3.2 Val av undersökningsmetod.  

Då valet av undersökningsmetod blev fenomenografiskt genomförs kvalitativa intervjuer vars 
syfte är att beskriva den intervjuades upplevelser i sin vardag (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Analytiska intervjuer måste utföras av forskare som väl känner det fenomen som skall 
undersökas, eftersom det krävs kunskap om både forskningsfältet och själva 
forskningsprocessen om man skall kunna ställa relevanta följdfrågor för att fylla på 
luckor i materialet och tränga in på nya områden. (Johansson, 2009, s. 53-54). 

För att få en fördjupad kunskap inför intervjuerna valdes lämplig litteratur och forskning ut 
som analyseras och redovisas i bakgrundsdelen. Valet av litteratur och forskningsrapporter 
styrdes av studiens syfte, frågeställning och nyckelord. Fördelarna med en intervju är att man 
får direkt respons och den intervjuade har en möjlighet att förtydliga sina åsikter enligt Cohen, 
Manion och Morrison (2007). Det ges även en möjlighet att ställa följdfrågor för att skapa en 
förståelse av varje intervjupersons uppfattning och erfarenheter samt urskilja variationer i 
deras svar. Att använda en öppen intervjuform låter respondenterna fritt tydliggöra hur der ser 
på ett fenomen eller en situation (Lantz, 1993).  

I den helt öppna intervjun och i den riktade öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt 
sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som 
han eller hon anser är betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. Respondenten 
beskriver sin bild av verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för 
människors subjektiva erfarenheter. Det är just det subjektiva som söks, vilken mening 
och innebörd en individ ger ett fenomen som intervjuaren intresserar sig för och närmar 
sig genom att förstå respondentens sätt att tänka […] I vid bemärkelse handlar det om att 
förstå hur och på viket sätt den sociala verkligheten är konstruerad och ordnad ur 
respondentens perspektiv. (Lantz, 1993, s. 18).  

3.3 Urval och urvalsprocedur. 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av att välja kvalitet framför kvantitet och därmed 
ägna mer tid åt färre intervjuer som förbereds och analyseras grundligt. Därför föll valet på att 
intervjua fem lärare. Valet av antalet intervjupersoner styrs av min strävan att få en 
djupförståelse av några lärares uppfattning av vissa specifika fenomen. För att höja kvaliteten 
på studien valdes två olika skolor för att på så sätt få variation och bredd i lärarnas uppfattning 
och erfarenhet. Urvalet av intervjupersoner styrs av en strävan av att ta del de uppfattningar 
matematiklärare och speciallärare som arbetar med elever i skolår fyra till sex har angående 
studiens frågeställning. Val av åldersgrupp hos eleverna styrs av undersökningar som visar att 
eventuella negativa attityder och känslomässiga reaktioner utvecklas i den här åldern 
(Sjöberg, 2006 och Skolverket, 2003). Urvalet av skolorna skedde slumpvis men har 
påverkats av den geografiska närheten. 
Skolorna ligger i olika delar av Mellansverige. Båda skolorna är F-9 skolor där skola nr. 1 är 
en förortsskola till en större stad och har ca 170 elever på låg- och mellanstadiet. Skola nr. 2, 
som ligger på en mindre ort har ca 130 elever i samma årskurser. Namnen på 
intervjupersonerna är fingerade.  
På skola nr.1 arbetar Anna som har 37 års erfarenhet av läraryrket. Hon är utbildad 
mellanstadielärare år 4-6 vilket innebär att hon har behörighet för alla ämnen förutom slöjd. 
Hon har kompletterat med högstadiebehörighet i svenska och engelska. Tidigare har hon 
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arbetat en kort period med specialundervisning, då främst som talpedagog. Under åren har 
hon även läst in ca.40 högskolepoäng inom specialpedagogik. Tidigare har hon under många 
år arbetat som klasslärare på en mindre skola som hade årskurs 1-6 och i vissa fall förkom det 
åldersblandade klasser på grund av ett lågt elevantal. Den senaste tiden har hon arbetat som 
speciallärare på mellanstadiet. På skola nr. 2 arbetar Lisa som är utbildad 1-7 lärare inom 
Ma/No och har arbetat som klasslärare i 10 år på samma skola. Där arbetar även Pia som även 
hon är utbildad 1-7 lärare inom Ma/No och har arbetat i 10 år på ett flertal olika skolor. De 
senaste fyra åren har hon arbetat som speciallärare i denna skolas låg- och mellanstadium. Pia 
har kompletterat sin utbildning med extra matematikkurser på högskolan samt 10 
högskolepoäng inom specialpedagogik. Även Eva arbetar i denna skola sedan 30 år tillbaka. 
Hon är utbildad mellanstadielärare med Ma/No fördjupning. 
 
3.4 Etiska aspekter. 

För att uppfylla kraven på informerat samtycke skickades ett missiv (Se bilaga 1) ut till 
samtliga intervjupersoner (Kvale och Brinkmann, 2009). I missivet ges information om 
undersökningens syfte och hur den är upplagd. Det ges även information om att intervjuerna 
är frivilliga samt att intervjupersonerna hade rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 
Samtliga upplystes även om att intervjuerna spelas in och att materialet kommer att raderas 
efter analys, det som finns kvar av intervjuerna när uppsatsen är färdig är de svar som används 
i uppsatsen. De erbjuds att ta del av det utskrivna materialet för att ges en möjlighet att 
kommentera innehållet innan det publiceras. Även en muntlig dialog med intervjupersonerna 
förtydligade vad som stod i missivet och de gavs även information om de som kände obehag 
över bandupptagandet vid intervjun istället hade rätt att få sina svar antecknade. För att 
skydda intervjupersonernas privata integritet samt uppfylla konfidentialitetskravet namnges 
inte de berörda personerna eller skolorna (Kvale och Brinkmann, 2009).  

3.5 Genomförande och behandling av insamlad data. 

Den första kontakten med respondenterna skedde muntligt då de tillfrågades om de ville delta 
i studien. En av lärarna valde att avstå från intervjutillfället vid ett sent skede vilket medförde 
att det inte fanns tid att söka en ny respondent. Förutom vid ett tillfälle genomfördes 
intervjuerna på de utvalda respondenternas arbetsplatser. En av lärarna blev sjukskriven men 
valde ändå att bidra med sin uppfattning. Denna intervju genomfördes via en telefon med 
högtalarfunktion, vilket underlättade bandupptagandet av samtalet. Innan och under 
intervjuerna hade respondenterna tillgång till intervjufrågorna. Anledningen till att dessa 
skickades ut var att respondenterna gavs en möjlighet att reflektera över sina svar och därmed 
i större utsträckning förhindra att de känner sig obekväm. Intervjuerna sträckte sig från 25 till 
45 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare för att tillfullo få en 
avslappnad situation under själva intervjutillfället. Detta medförde att fokus lades på lärarens 
svar vilket underlättade för valet av relevanta följdfrågor. De inspelade intervjusvaren 
transkriberades i sin helhet. Detta minskar risken för att intervjusvaren misstolkas och de 
exakta svaren underlättar för vidare analys av det som sagts samt det ges en möjligheten att 
skriva ut exakta citat (Kvale och Brinkmann, 2009). Även Marton och Booth (2000) anser att 
respondenternas svar skall vara fullständiga så inget av deras uppfattningar lämnas osagda. 
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Dessa sammanställdes i olika beskrivningskategorier som enligt Marton och Booth bör ha en 
tydlig koppling till fenomenen som undersöks och även relatera till varandra. Man ska inte 
välja för många kategorier, det kan då vara svårt att ringa in och urskilja den kritiska 
variationen. För att komma fram till vilka kategorier som bäst passar studiens syfte, lästes de 
transkriberade intervjuerna igenom upprepade gånger för att ge förtrogenhet för materialet. 
Därefter markerades de utsagor som relaterade till varandra med olika färger vilket gav en 
tydlig bild av hur många kategorier som krävdes för att kategorisera hur lärarnas 
uppfattningar förhåller sig till varandra och till de undersökta fenomenen. För att undvika att 
egna värderingar avspeglar sig i resultatet är det alltid viktigt att bortse från sin egen 
uppfattning och erfarenhet när man analyserar intervjusvaren enligt Marton och Booth (2000).  

3.6 Studiens tillförlitlighet. 

Studiens reliabilitet är beroende av att man når fram till ungefär samma resultat då man 
undersöker ett fenomen trots en varierande undersökningsmetod (Andersen, 1994 och 
Stensmo, 2002). Då resultaten av litteraturen jämförs med aktuell forskning visar dessa på 
liknande resultat. Jämför man dessa i sin tur med intervjupersonernas uppfattning av 
fenomenen så stärker det ytterligare studiens pålitlighet. Intervjuerna genomfördes på 
liknande sätt och min uppfattning är att intervjufrågorna är välformulerade (Johansson och 
Svedner, 2006). Kvale och Brinkmann (2009) och Stensmo (1994) betonar vikten av att tolka 
utskriften från bandinspelningarna på ett korrekt och noggrant sätt. Jag har strävat efter att 
skriva ner dessa ordagrant och lyssnat igenom banden ett flertal gånger, främst den del av en 
intervju som har en sämre ljudkvalité. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2009) att 
resultatet ska vara möjligt att reproduceras av andra vid senare tillfällen vilket jag anser fullt 
möjligt. Validiteten avser i vilken utsträckning resultaten svarar på frågeställningen och ger en 
sann bild av fenomenen (Johansson och Svedner, 2006 och Kvale och Brinkmann, 2009). 
Johansson och Svedner (2006) betonar vikten av att intervjufrågorna täcker de viktigaste 
aspekterna av frågeställningen. Då svaren från intervjupersonerna känns äkta, tillförlitliga och 
då respondenterna var intresserade och gav tydliga uttömmande svar anser jag att studien har 
en god validitet. 

4. Resultat av intervjuer. 
Nedan kommer en redogörelse för resultaten av intervjustudien. Då studien är 
fenomenografisk delas de samlade utsagorna in i fyra olika beskrivningskategorier. Dessa 
kategorier har utformats utifrån intervjusvaren och visar lärarnas uppfattningar av de 
undersökta fenomenen. De fyra beskrivningskategorierna presenteras var för sig med en 
sammanfattande text. För att ytterligare förtydliga lärarnas uppfattning exemplifieras 
resultaten i stor omfattning av citat, vilka återges ordagrant (Kvale och Brinkmann, 2009 och 
Marton och Booth, 2000).  De fyra beskrivningskategorierna är: matematikundervisning, 
lärandeprocesser, matematiksvårigheter och individualisering. 
 
Förtydligande: i texten förekommer det hänvisningar till ett laborativt material som jag har 
valt att benämna med X. Anledningen till detta är att inte avslöja i vilket skolområde jag har 
genomfört dessa intervjuer då detta material är framarbetat av en projektgrupp som 
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finansierats av Skolverket. Syftet med materialet är att stärka skolområdets måluppfyllelse, 
öka lusten och intresset för matematiken, öka de praktiska inslagen i undervisningen samt öka 
kompetensen hos pedagogerna gällande praktisk matematik.  
 
4.1 Matematikundervisning. 

Under denna kategori är syftet att tydliggöra lärarnas uppfattning av hur deras undervisning 
bedrivs. Samtliga lärare betonar vikten av att ha gemensamma genomgångar där det ges 
tillfälle till återkoppling och introduktion av nya moment i ämnet. Under dessa tillfällen ges 
möjlighet att visualisera abstrakta begrepp som befästs ytterligare genom samtal mellan lärare 
och elev, då även det matematiska språket utvecklas.  

 
Jag har ofta en liten genomgång i början av lektionen som kan vara lite allmän, några 
snabba frågor. Lite kul om multiplikation för att få igång dem eller en större genomgång 
om det är ett nytt moment (Anna). 
 
Olika, jag har provat mig fram. Det som fungerar nu är att vid varje lektion har jag en 
genomgång. Då vi jobbar tematiskt i t.ex. bråk så försöker jag bena ner det till så lite nytt 
som möjligt vid varje tillfälle. Först en kort repetition och sedan en genomgång av nytt, 
sen räknar vi med det i boken eller komplettera med material som jag gjort själv (Lisa). 
 
Gemensamma genomgångar har jag alltid som uppvärmning, med huvudräkning och 
repetition. Det ska vara roligt mad matematik (Eva).  

 
Gruppstorlek och tiden är styrande faktorer som påverkar lärarens arbetssätt och möjlighet till 
en varierad undervisning. Även kunskapsmålen och elevens behov styr arbetssättet. Anna 
upplever det svårt att på egen hand hinna tillgodose alla elevers behov i åldersblandade 
klasser. Eva ser det som ett problem att hon arbetar själv, utan stöd i klassen. Då hon har 
klassen på heltid kan hon knyta an matematiken till andra ämnen och arbeta med dessa 
uppgifter under en längre tid.  

Matten är viktig och det är viktigt att de har begreppen. Elevernas behov styr. Det är 
viktigt att de får en god talutveckling, det får man aldrig glömma.  Även om jag håller på 
med något annat så måste man lägga in något sådant, varva in det (Eva). 

 
Jättestressigt att hinna med, särskilt inför proven i femman där var det för lite tid för 
matten. Det skulle behövas mer tid (Lisa). 

Pia säger att nationella provet visar att kunskapen inte är befäst. Eleverna har inte riktigt 
förståelsen även om de har räknat ett stort antal matematikuppgifter. Orsakerna anser hon vara 
får mycket arbete med mastiga böcker och för lite tid till praktiskt arbete.  

Även om vi nu försöker förändra detta så kanske tiden är för lite. Man kan märka en viss 
osäkerhet ändå (Pia). 

Då specialläraren Pia arbetar med elever på lågstadiet sker dessa undervisningstillfällen både 
enskilt för de som behöver extra stöd, men även i mindre flexibla grupper. Pia upplever det 
som att hon kan variera sitt arbetssätt på lågstadiet, främst då hon arbetar enskilt med vissa 
elever. Detta arbetssätt fortsätter i övergången till mellanstadiet där hon sedan ”knuffar” ut 
dem i klass. På mellanstadiet fungerar Pia som en resurs i matematik till två klasser. Det är 
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främst klassläraren som planerar dessa lektioner men de har även regelbundna 
planeringssamtalen tillsammans med Pia. Detta gör att Pia arbetar med samma upplägg som i 
klassen, repetition och gemensam genomgång men använder mer laborativa inslag vilka hon 
planerar självständigt. Grupperna är flexibla med ett rullande schema så samtliga elever i 
klasserna ges en möjlighet att arbeta i mindre grupp. Lisa är positiv till att en tredjedel av 
gruppen går till specialläraren vid varje matematiklektion. Detta ger Lisa mer tid till de elever 
som har stora svårigheter.  

 

4.2 Lärandeprocesser. 

Syftet med denna kategori är att tydliggöra de lärandeprocesser som lärarna uppfattar som 
kunskapsutvecklande. Samtliga lärare belyser vikten av att variera undervisningen och 
komplettera matematikböckerna. Man utgår från målen, elevens styrkor, behov och 
förutsättningar när man anpassar arbetssätt och material. Det framkommer tydligt att lärarna 
gör mycket eget material själv för att komplettera böckerna.  
 

Dels arbetar vi med egna uppgifter som jag hitta på själv eller plockat från annat. Annars 
har jag hållit mig till matteboken för jag har tyckt att de ofta har varit bra indelade. Men 
inte fullkomligt. Kompletterat med annat, eller när det varit aktuellt knyta ihop med annat 
i ett annat ämne, nu behöver du kunna om skalan när vi pratat om kartan och då har jag 
slängt in det. För att knyta ihop använder jag en annan bok eller eget material. Så inte helt 
bunden till matteboken (Anna). 

 
Antingen räknar vi i boken eller så kompletterar jag med material som jag gjort själv. 
Matteboken kan ofta ta upp för många moment på en gång och då hänger inte eleverna 
med. […]Supersvaga elever kanske inte alls jobbar med boken utan då plockar jag ihop 
ett speciellt material till dem där jag har tagit med det viktigaste för att nå målen. […] Jag 
har dem inom samma tema men sen har jag några som är jätte duktiga, då fixar jag så de 
kan fördjupa sig inom samma tema med svårare uppgifter. Men jag har alltid mål som 
alla måste göra. Gör de inte det får dom jobba med det hemma (Lisa). 

 
Jag använder aldrig matteboken på lågstadiet utan där gör jag diagnoser, använder 
kompletterande uppgifter efter behovet och plockar fram eget material, ofta laborativt. 
Jag går ut på lektion.se där man kan kopiera bra uppgifter. På mellan har ofta läraren gjort 
en planering, då använder vi matteboken. Vi kompletterar med laborativt material och 
diskussioner (Pia). 
 
Jag gör mycket eget. Övar färdigheter i matteboken men jag utgår inte från boken utan 
elevens mål, vad eleven behöver träna på (Eva). 

  
Det viktigaste är inte antalet sidor som räknas i boken, utan förståelsen och 
matematiktänkandet anser Eva. För att öka förståelsen hos föräldrarna har personalen på 
skolan gjort ett förklarande häfte och de som erbjuds en kort introduktionskurs vid ett 
föräldramöte. Hon anser även att matematiklärare bör prata ihop sig så man gör lika, att man 
har ämneskonferenser regelbundet.  
 
Lärarna är mycket positiva till laborativt material och använder det regelbundet i sin 
undervisning. De uppfattar arbetssättet som en bra metod att visualisera de matematiska 
begreppen. Tillgången av material varierar vilket även påverkar hur lättillgängligt detta 
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material är. Det vanligaste materialet som används är enkla saker som pengar, kuber, spel, 
klockan och olika hjälpmedel för att mäta samt öva tabellträning.  
 

Vi använder ”Plockisar” när det gäller talbegreppen men även kulram. Man tar ju allt 
möjligt. Jag har ganska mycket hjälpmedel i klassrummet men sen är det mycket praktiskt 
som att mäta, då kan man ju träna addition också och man mäter olika sträckor. Man kan 
använda materialet till många olika saker. Jag försöker ha det invarvat i undervisningen, 
det ska vara en naturlig del i undervisningen och lät att hämta när man behöver 
visualisera (Eva). 
 
Det har blivit mer laborativt nu när vi fick dom här lådorna, X. Har även material sen 
tidigare. Har jag en enskild elev så jobbar vi med spel, klockan, att nöta in t.ex. tabeller. 
Vi använder dator t.ex. till tabellträning (Pia).  
 
Jag har använt laborativt material, men har inte haft så mycket. Det är det vanliga enkla 
som pengar. Jag tycker pengar är suveränt. Och kuberna och olika saker om man håller på 
med, klockan eller skala, det som hör till (Anna). 
 

Samtliga arbetar med problemlösning och verklighetsbaserade uppgifter. De anser att eleverna 
har svårigheter med att tolka dessa uppgifter. Framförallt metoden för att växla och räkna 
pengar används för att visualisera och ge eleverna en god förståelse men även klockan och 
spel.  
 

Det gör vi väldigt ofta. Man tar ju problem ur vardagen och vi räknar väldigt mycket på 
tavlan. Det kan vara som uppvärmningsuppgift, att man tar att man varit och handlat och 
liknande saker. ”Hur mycket får man tillbaka på 500 kr?” Mycket sådana saker. När de 
jobbar i böckerna med problemlösning så löser vi mycket tillsammans så de ska se 
gången hur man löser, ritar upp, tittar och tänker (Eva). 
 
Det brukar jag göra med läxor ibland. Ta reda på i affären, fråga föräldrar, morfar eller 
farmor om olika grejer, det beror på vad det handlar om men t.ex. om man är inne på 
längd så har de fått mäta saker hemma. Det har jag lagt in som eget arbete. Eller som 
grupparbeten (Anna).  
 

På frågan hur ofta undervisningen består av grupparbeten visar svaren bland lärarna på 
variationer. Eva är positiv till grupparbeten och betonar vikten av att använda detta arbetssätt 
för att åskådliggöra begrepp och problemlösning.  
 

Det beror på vad man jobbar med. Just nu håller vi på med mätning, så då blir det mycket 
grupparbeten. Sen kan man ha problemlösning tillsammans och dela ut kluringar. Var och 
en sitter med olika uppgifter som de sen diskuterar och försöker lösa tillsamman med den 
information de har. Jag lägger in det i perioder beroende på vilket kapitel det är i boken. 
Men nu håller vi på med mätning så då är det naturligt att vi är ute och mäter tillsammans 
och gör egna uppgifter tillsammans. […]Fördelen är att de tycker det är roligt och de lär 
sig mycket mer.  Det blir verkligt. De har egna funderingar, ”Hur långt är det dit bort?” 
”Vad tror du?”, svarar jag, så får de mäta och kolla (Eva). 

 
Mest när det är spel. Jag låter alltid eleverna jobba ihop om de vill, de lär sig mest om de 
jobbar med varandra, om det funkar så får de gärna jobba tillsamman och hjälpas åt 
(Lisa).  
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Risken att elever inte är aktiva och tar del av inlärningsprocessen påtalas av Anna. 
Anna arbetar inte så ofta med grupparbeten då hon är skeptisk till att arbeta i större grupper 
med t.ex. fyra elever. Hon upplever ofta att det är några i gruppen som inte deltar och bildar 
sig en förståelse av uppgiften. Det märks tydligt då de är tysta både i arbetet och även vid 
redovisningen. Hon fördrar att eleverna arbetar två och två. Då tvingas de att vara aktiva för 
att nå en gemensam lösning.  

 

Samtliga lärare har en positiv attityd till ett lustfyllt lärande och de har många goda metoder 
för att locka fram elevernas motivation. T.ex. laborationer och praktiskt arbete med 
vardagsanknytning. Det är viktigt att få eleverna att känna att de lyckas. För att uppnå detta 
ger de råd om att anpassa uppgifterna efter elevens kunskapsnivå för att befästa denna känsla. 
Eleverna motiveras av att ha ett tydligt syfte och att de vet vad som förväntas av dem.  
 

Att inte ge dem för svåra uppgifter. Kanske hoppa ett steg tillbaka så att de får lyckas och 
känner att ”Ja, det gick bra”. Och ge ett litet  test som jag vet att de klarar, jag backar 
tillbaka och tar bort de svåraste de håller på med, så att de får känna sig lyckade. Att 
misslyckas hela tiden är jättesvårt (Anna). 
 
De får en sporre när de vet vad de måste göra och att de får ta hem om de inte hinner 
räkna i skolan. Plus att de får klistermärken eller en liten godisbit när de har uppnått 
målen i en övning (Lisa). 
 
Tonåringar är svåra, de börjar bli trötta på ganska mycket. Även de som är duktiga. Man 
måste acceptera att tonåringar blir så där. Jag försöker vara positiv själv och använder ett 
varierande arbetssätt. I slutet av 6:an arbetar vi mycket praktiskt som gör dem mer 
motivation, ett friare arbetssätt som gör dem avslappnade. I femman jobbar vi med 
”Utematte”. Då mäter vi genom att stega eller använda måttband (Pia). 
 
Det gäller att få alla med och ställa frågor som är intressanta. Att man utgår ifrån deras 
vardag är viktigt. Då får man eleverna med sig och sen att de jobbar praktiskt. Om man 
märker att man inte har eleverna med sig så får man lägga in nått som är ”heppt”. 
Laborativt ska inte vara ”heppt” utan något som är där som ett hjälpmedel som 
återkommer hela tiden. Ett långsiktigt mål. Fredagsmatte som en del har tycker jag är 
vansinnigt. Då blir det bara för att det ska vara kul och spela spel. Det ska vara för att 
man ska förstå. Väldigt viktigt med ett syfte (Eva). 

 
På min fråga ”Hur skulle ”Den perfekta lektionen” se ut om du inte behövde ta hänsyn till 
resurser och tid?” svarade tre av lärarna att de ville arbeta mer laborativt med ett lättillgängligt 
material som ger eleven en möjlighet till variation, gärna i ett matterum. Detta arbetssätt 
upplevs som problematiskt då förberedelserna är tidskrävande och de anser att lektionstiden är 
för kort. Det är även viktigt att som lärare få känna att man genomfört en bra genomgång och 
att eleven vet vad den ska lära sig, att de kan sina mål och jobbar självständigt. 
 

Då skulle man ha massor av t.ex. laborativt, ett rum, ett matterum där man går in och 
jobbar med pärmar med olika uppgifter och saker till det i olika stationer. Som man kan 
ha framme. Sådant är ju så jobbigt att ta fram och ta bort så man orkar inte riktigt. Att ha 
ett matterum!(Anna). 
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Mer laborativt material, det tar sådan tid att göra ordning material. Jobba med X-lådorna 
som har hur mycket bra som helst. För lite lektionstid är ett stort problem men även tid 
för förberedelser (Lisa). 

Att man kan laborera och ha variation. Träna på alla sätt. Sen om man hinner det på en 
lektion, det vet jag inte. Om man jobbar inom ett arbetsområde så är det möjligt under en 
period att arbeta med dator eller spel, även träna mekaniskt. Även bra genomgångar 
naturligtvis och får jobba med papper och penna så man får med alla bitar. Man jobbar ju 
över en tid med ett område. De går in i varandra och är genomtänkt så (Pia). 

Då alla elever vet vart de ska någon stans, vad de ska lära sig och att de kan sina mål. Och 
att eleverna jobbar självmant och att inte jag ska säga åt dem att jobba. Det finns inte så 
mycket resurser till det, utan få dem medveten om vad de ska lära sig (Eva). 

Tillvägagångssättet för att kartlägga elevernas matematiska kunskaper och 
kunskapsutveckling genomförs på liknande sätt av samtliga lärare. Anna brukade tidigare ha 
diagnoser både inför nya avsnitt och efter varje steg. Hon hade en bok som ansågs vara bra 
med diagnoser. Gjorde eleven en diagnos så skulle eleven hoppa till det steg som diagnosens 
resultat hänvisade till vilket medförde att eleverna hoppade över vissa steg. Sedan upptäckte 
hon att hon inte hann rätta alla diagnoser vilket i sin tur gjorde att eleverna fick vänta eller 
börja på en godtycklig nivå. Anna tyckte resultaten inte stämde och det visade sig att eleverna 
inte hade uppnått och befäst kunskap.  

Sen så körde jag mera efter det jag tyckta att individen behövde och struntade i 
diagnosen. Man känner ju eleverna efter ett tag. Och sen följa upp med en diagnos efter 
varje avslutat kapitel och diarieförde det. Kunskapen märkas ju även vid muntliga samtal 
(Anna). 

Lisa har ett schema på alla barn där hon under arbetets gång skriver upp hur samtliga eleverna 
arbetar och om de har uppnått målen. Detta medför att hon tydligt ser vilka elever som 
behöver extra resurser. Hon genomför inte några prov då hon anser att dessa medför en 
stressituation som blockerar eleverna. Eva använder både muntligt och diagnoser för att 
kartlägga elevernas kunskapsnivå och utveckling. Vissa elever blir nervösa när det är tester då 
de inte van med dessa på låg och mellanstadiet. Hon förklarar då för eleverna att testerna är 
för hennes skull, så hon får en uppfattning av vad som behöver fördjupas eller ev. ändra 
strategi för att hjälpa dem. Eva anser att man ganska snart har en bra bild av vilka behov 
samtliga elever har. 
  

Det ser man när man jobbar muntligt och praktiskt. Som nu när vi ska mäta började jag 
med att de får blunda och mäta en meter eller dm. […] Bra när eleverna blundar för då 
kan de inte jämföra sig med de andra. Jag gör mycket sådana tester, sen brukar jag ha lite 
handuppräckning och blunda för att se vilka som har förstått. […] För att få dem 
medvetna och få eleverna att reflektera (Eva). 

 

4.3 Matematiksvårigheter. 

Under denna kategori tydliggörs lärarnas uppfattning av vilka tänkbara orsaker det 
förekommer till varför en elev befinner sig i svårigheter och hur man praktiskt arbetar med 
dessa elever för att nå en positiv utveckling. Det framkommer tydligt att det finns för få 
resurser i dagens skolor. På frågan om vem som utför en utredning av en elev i 
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matematiksvårigheter framkom varierande svar. Både Lisa och Eva gör utredningarna 
tillsammans med specialläraren Pia. De diskuterar tillsammans hur de ska lägga upp en plan 
för att hjälpa eleven att nå upp till målen. Då en elev på lågstadiet behöver utredas kontaktar 
dennes lärare Pia som i sin tur genomför diagnoser för att kartlägga elevens behov. 
 

Jag tycker det är lite flummigt med utredningar i mattematik. Jag kan ju göra en diagnos 
för att se vad den här eleven behöver träna mer på. Man jag tolkar det som att det inte är 
riktigt rumsrent att säga att man har dyskalkyli. Och egentligen så har jag inte upplevt att 
det finns någon annan hjälp att få ändå, utan man ringar in problemet och man försöker 
träna det här barnet i sitt dagliga liv och skapa förståelse (Pia). 

Där jag är nu är det jag som är speciallärare och jag har ju bara några kurser, det är ju fel, 
jag har ju ingen speciallärarutbildning. Det finns enorma behov, det skulle behövas fler än 
en. Jag springer i alla klasser, det är väldigt lite tid till varje. Det finns många barn med 
stora svårigheter och de har ingen hjälp. Och det är det vanliga nu, för det behövs och 
man räcker inte till när de får de här stora svårigheterna.  De behöver kanske ominlärning, 
då hinner man som klasslärare inte med. Det är förskräckligt. Det ser jag som jättesvårt.  
Så utredningar känns som det i alla fall som att jag måste göra, om det inte finns hjälp. 
Där jag är nu fin en specialpedagog som gör utredningar men problemet är att när 
utredningen är gjord så finns det ingen som tar hand om det. […] Där jag jobbade tidigare 
fanns ingen speciallärare under de senast 10 åren. Det var ett jättestort problem. Man får 
klara sig själv. Vi kunde ringa till kommunens specialpedagog om eleven hade mycket 
stora svårigheter men inte för små problem. Det står att alla har rättigheter att få stöd men 
det finns inte resurser. Ofta på mindre skolor, som det är på låg och mellan, så finns det 
lite resurser. (Anna). 

Lärarna uppfattningar av vilka faktorer som orsakar att en elev befinner sig i 
matematiksvårigheter visar på en bred och komplicerad problematik. Det framkommer att 
förutom kunskapsmässiga och sociala problemet påverkar även de bristfälliga resurserna 
elevens förutsättningar för att nå en positiv kunskapsutveckling. Det i sin tur leder till dålig 
självkänsla hos eleven som då ofta blockerar sig och har svårt att ta till sig kunskap. Även 
föräldrarnas inställning påverkar eleven tilltro till sin egen förmåga.  

Eleven kan ha både sociala och kunskapsmässiga problem. Eleverna vet när de börjar 
skolan att de är dåliga i matte, för det var ju mamma och pappa också. De kan vara en 
grej att de inte tror på sig själva. Sen kanske man inte har logiskt tänkande och inte är lika 
snabb som de andra och får dåligt självförtroende. Självkänslan styr. Sen naturligtvis att 
de inte har fått det stöd de behöver. Man kanske behövde lite mer stöd i början men tyvärr 
när resurserna inte finns så halkar man efter. Man kanske inte alls skulle behövt ha de så 
där. Det känns ju också otroligt frustrerande (Anna). 

Lisa anser att de kan ha kognitiva svårigheter. Hon har upplevt att två av hennes elever med 
stora matematiksvårighet även är allmänt lågpresterande i alla ämnen. 

Eleven kan ha nedsatt arbetsminne eller kanske förmågan att söka och veta problemet. De 
behöver arbeta mycket mer praktiskt. Matten blir ju mer abstrakt ju svårare den blir. Det 
gäller att ha med tänket hela vägen. Och symbolisera, det blir lättare för eleven då. Sen är 
de så att de kan få förklarat på ett praktiskt sätt, men de tappar det på vägen så de i alla 
fall inte kan. Om det går för lång stund så har de glömt bort vad de började med. Jag tror 
att vi gör det lite för flummigt egentligen (Pia).   
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Många gånger kan det vara blockeringar, men många gånger så bottnar det i läs- och 
skrivsvårigheter. Då gäller det att man inte blandar ihop det så de får den hjälp de behöver 
med läsningen. I matten ska de kunna jobba ändå. Att stärka dem i sitt mattetänk. Och att 
det är tillåtet att rita, plocka och att man måste hitta begreppen. Sen kan det vara att 
föräldrarna säger att de var dåliga i matte så då har eleven det med sig hemifrån. […]Sen 
finns det de som verkligen har bekymmer och dom måste man ta på allvar och hitta hjälp 
(Eva). 

De matematiksvårigheter som lärarna uppfattar att eleverna befinner sig i har en stor 
variation. Det kan bl.a. vara allmänna matematiksvårigheter, låg taluppfattning, logiskt 
tänkande och problemlösningsförmåga. Kunskaperna uppfattas som ojämna och svåra att 
befästa hos dessa elever. 

Svårigheter med logiskt tänkande och problemlösning, nästan alla kan nöta in en slags 
uppgifter, då går det jättebra för de flesta. Man kan få de flesta att jobba på men när det 
varvas och man kommer tillbaka så har de glömt, de som har svårigheter. Då har de ingen 
aning eller när man ska tänka ut själv och hur de ska lösa uppgiften […] Eleverna vet att 
de inte kan, de har matteångest. Många känner att de är dumma och inte kan fast de inte 
skulle behöva det (Anna). 

De som har riktiga mattesvårigheter är väldigt ojämna. Dom kan visa att de har 
förståelsen en gång men nästa gång är det borta, det är inte bevara i minnet. De har 
väldigt ojämna kunskaper. Det finns ofta en i varje klass som har det väldigt svårt (Pia). 

Taluppfattningen, det är väldigt viktigt att man ser till att de har en god taluppfattning 
redan från början. Så eleverna har en riktig grund att stå på.  Kan de inte tiokamraterna 
och tiohopp och hundra hopp, talövergångar och talföljder då blir det käpp i hjulet.[…] 
Då gäller det att börja om från början och hitta grunderna. Abstrakt matte är viktigt, att de 
vet vad 8 är och inte sitter och räknar på fingrarna. Det blir lättare men man kan ändå ha 
”plockisar” till hjälp (Eva). 

De metoder som lärarna använder för att hjälpa en elev som har svårigheter varierar beroende 
på elevens behov och förutsättningar. Lisa anpassar materialet och arbeta ofta muntligt. Hon 
anser att det är viktigt att ha ett gott samarbete med föräldrarna och att de är delaktiga i 
strävan efter kunskapsutveckling, t.ex. då eleven har hemarbeten. Pia arbetar utifrån resultatet 
av diagnosen och tittat ibland även på vad eleven presterar i klassen. Hon arbetar muntlig och 
använder förutom papper och penna, datorstödd undervisning. Hon belyser vikten av att 
elever med stora svårigheter behöver skapa förståelse, repetera, ständig nötning med 
återkommande moment i undervisningen. Eva använder mycket plockmaterial och 
diskussioner. Hon anser att det finns mycket färdighetsträning i spel där man kan öva 
tiokamrater, växlingar och öva med pengar. Blir det för mycket spel finns risken att det blir en 
rolig aktivitet utan djupförståelse. Läraren måste vara med och diskutera lösningsstrategier 
där eleven ges en möjlighet att förklara sitt tänkande. Man kan inte bara släppa dem och tro 
att de tränar matematik.  

Anpassade uppgifter efter rätt nivå. Nöta på och försöka få in dem på tankebanan, ställa 
frågor och få dem själva att ställa frågor. ”Vad är det dom frågar efter, vad ska jag ha?” 
Jag brukar ofta försöka få dom att rita upp, särskilt problemlösning, så de ser det framför 
sig. Det hjälper många. Det är svårt att veta vad man ska rita. Rita hur många det är, vad 
ska jag göra med dom? Jag gör det ofta till eleverna så de ska komma in på det. Vi 
diskutera fram svaret. […] Det mesta kan de flesta lära sig om vi hade resurserna tror jag. 
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Även om barn med stora svårigheter som kanske aldrig blir några mattegenier men det 
basala och kan klara sig själv (Anna).  
 

Anna anser att det inte behöver vara fel att lära sig mekaniskt trots att det idag är förbjudet då 
modet säger att man måste skapa sig en förståelse. Saknas förståelsen hävdar Anna att eleven 
kan lär sig mekaniskt till en början. Då får man ett självförtroende genom insikten att man 
klarar matematiken och får motivationen att arbeta vidare vilket ger läraren en större 
möjlighet att skapa matematisk förståelse med tiden.  
 

Det är tydligt att lärarnas uppfattning av hur undervisningen bör utformas för en elev i 
matematiksvårigheter styrs av deras erfarenheter och resurser. Anna, som arbetar med en 
grupp med 7 elever anser att det är alldeles för många då de har stora svårigheter.  

Man måste sitta en lång stund och ha det här resonemanget om någonting som de inte 
förstår. Och då räcker man inte till. Det är bättre att ha enskilt i mindre stunder och sen gå 
tillbaka till klassen och jobba med det som jag har visat (Anna).  
 

Anna upplever att eleverna blir otåliga när de får vänta på sin tur. Lektionstiden går åt till att 
få dem att komma till ro, vilket känns hopplöst. Det hon känner att hon bidrar med är en 
lugnare situation för klassläraren. Hon upplever undervisningssituationen frustrerande och 
opedagogiskt och förespråkade en- mot en- möten för att matematikundervisningen ska bli 
riktigt effektiv. Lisa anser att tack vare att Pia tar en tredjedel av klassen vid varje 
lektionstillfälle i matematik så hinner hon tillgodose samtliga elevers behov. Om inte denna 
möjlighet fanns skulle hon förespråka enskild undervisning och även en del av lektionstiden i 
mindre grupp. Tidigare arbetade man efter detta mönster, några enstaka elever med stora 
svårigheter fick stöd hos Pia. Men dessa elever kände sig utpekade så därför införde man 
systemet med att samtliga elever i klassen turas om att gå till Pia. Underlektionerna i klass 
sitter de elever som är i stort behov av stöd tillsammans med Lisa runt ett bord. Det skapar 
förutsättningar för stöd då hon kan ägna dem mer tid. Övriga elever arbetar under tiden mer 
självständigt.    
 

Jag tycker nog att när eleverna blir äldre och börjar på mellanstadiet så är det många som 
inte tycker om att jobba enskilt, då kan jag föredra en grupp som varvar. Jag vet ändå att 
eleven har svårigheter så den kan få lite mer tid. Vissa, främst en elev tycker inte alls om 
att jag hjälper honom fast jag vet att han behöver det. Han känner sig utpekad. Han skulle 
känna sig utpekad om han kom hit enskilt också. Han får hjälp med material av 
klassläraren. Det är svårt i den åldern. Andra däremot uppskattar det och kommer gärna 
hit enskilt. Olika för olika elevers behov. Mycket tid går åt till stöd i svenskan. Kommer 
de inte igång med läsningen blir matten svår också. Därför lägger jag mer tid på läs- och 
skrivinlärningen med ettorna (Pia). 
 
Eleverna behöver ofta lugn och ro och då är det bra om de får gå till speciallärare. En del 
av tiden där, fast inte tappa kontakten med gruppen. Det får inte vara att de skäms och 
myglar och inte får något gjort. Det beror på vem det är som har problemet också. Vissa 
elever smyger och försöker gömma undan sitt problem. Då är det definitivt bättre att få 
sitta i en liten grupp. Men är det inte någon som skäms över det så spelar det inte sån stor 
roll. Bara att man kan gå undan ibland och få lite påfyllning, man hinner ju inte hjälpa 
dem så mycket i klassrummet (Eva). 
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Tre av lärarna uppfattar att resurserna på skolorna är otillräckliga för att nå en positiv 
kunskapsutveckling hos dessa elever. Tiden räcker inte till för att tillgodose deras specifika 
behov och de behöver mer stöd av speciallärare. Lisa däremot, som har stöd av specialläraren 
Pia vid varje lektionstillfälle, anser att hon har bra resurser som täcker elevernas behov.  

Jag tror att man egentligen skulle vara en speciallärare på varje stadium. Det finns ju både 
svaga elever men även elever från olika länder och olika bakgrund som behöver stöd. De 
behöver enskild undervisning och hemspråksundervisning. Man hinner inte med allt. Jag 
försöker att lägga lika mycket tid på låg och mellan. Det finns ingen svenska 2 här eller 
hemspråkslärare som kan täcka upp. Specialundervisningen täcker inte heller upp för de 
barnen. Det är för få resurser (Pia). 

Annas tjänst kommer att försvinner till sommaren vilket medför att skolans 170 elever på låg 
och mellanstadiet kommer att sakna stöd av speciallärare.  

Sen funderar de varför det blir så dåliga resultat. Det är ju elementärt att det måste finnas 
mer resurser (Anna). 

4.4 Individualisering. 

Att undervisningen har individualiserats har uppfattats som problematisk av samtliga lärare. 
Framförallt gemensamma diskussioner och genomgångar har varit svåra att genomföra då 
eleverna befinner sig på olika nivåer. Samtliga har frångått detta arbetssätt och inleda varje 
lektion med en gemensam genomgång med repetition och introduktion av nya begrepp. Detta 
är ett passande tillfälle för diskussioner och återkoppling. Lärarna belyser vikten av att 
matematiken ska uppfattas som rolig av eleverna, vilket i sin tur väcker deras intresse, lust 
och motivation. Eva ser det som ett problem att vi inte har lika mycket undervisningstid som 
andra länderna. Individualiseringen resulterade i att outbildade lärare kanske inte har rätt 
kunskap och låter eleverna ”plöja i böckerna hejvilt”, utan att samlar upp dem och diskutera.  
 
Som ny lärare säger Lisa att hon ”gjorde som de andra” och lät eleverna arbeta individuellt på 
helt olika ställen. Hon upplevde att hon ”tappade dem” då det var omöjligt att hinna hjälpa 
alla och risken finns att eleverna tappar motivationen. Även Pia tar upp detta problem. Till en 
början använde hon en matematikbok som styrde undervisningen och eleverna jobbade på 
olika nivåer beroende på diagnosresultaten. Arbetssättet uppfattades av Pia som omständigt 
och tråkigt.  
 

De elever som det inte gick så bra för eller elever som satt och harvade på de första 
stegen tappade lusten men det var ”Mattestegen” som gällde på alla skolor. Den förstörde 
väldigt mycket, kom när alla skulle arbeta individuellt. Eleverna vill känna sig duktiga, de 
vill klara av att gå vidare (Pia). 

 
Även Anna tar upp att arbetssättet i matematiken har varierat, beroende av modet. Den ökade 
individualiseringen har upplevts som svår, framförallt då hon har haft åldersblandade klasser 
utan möjlighet att dela upp dem i grupper.  
 

Jag har känt att jag har velat gå tillbaka till att ha dem mycket mer samlade än vad jag 
hade ett tag, som man gjorde förr. Det tycker jag är mycket bättre för då kan man ha 
diskussioner i matte som försvann i och med individualiseringen. Kände att det inte går 
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att ha en genomgång för varje elev, om man har 25-30 elever. Det tar för lång tid, då blev 
det hafsverk. Vissa elever klarar av det men inte alla (Anna).  
 

Anna berättar om 70 och 80-talet då man hade grupptimmar i skola. Då var det inte samlad 
skoldag utan eleverna fick sovmorgon eller gå hem tidigare och halva gruppen var kvar och 
arbetade. Störst fokus lade man på matematiken. Detta innebar 2 timmar halvklass av 4-5 
undervisningstimmar i veckan vilket resulterade i att läraren hann med alla elever. Det var 
något fler undervisningstimmar då. Det fanns även en speciallärare fördelad på 4-5 klasser.  
 

Det är en enorm skillnad. Inte undra på att det blev bra resultat tidigare. Man får det man 
betalar för (Anna). 
 

4.5 Sammanfattning. 

Att undervisningen har individualiserats uppfattats som problematisk av lärarna. 
Gemensamma diskussioner och genomgångar har varit svåra att genomföra då eleverna 
befinner sig på olika nivåer i matematikboken. Tiden räcker inte till för att hjälpa och enskilt 
introducera nya begrepp till varje elev. Detta har medfört att samtliga lärare har frångått detta 
arbetssätt. De anser att det är viktigt att gemensamt återkoppla till tidigare kunskap och 
introducera nya moment i ämnet genom att visualisera abstrakta problem och ha 
gemensamma diskussioner i klassen. Lärarens arbetssätt och möjlighet till en varierad 
undervisning styrs till stor del av gruppstorlek och tidsbrist. Man utgår från målen, elevens 
styrkor, behov och förutsättningar när man anpassar arbetssätt och material. 
Matematikböckerna uppfattas som otillräckliga och det framkommer tydligt att lärarna gör 
mycket eget material för att komplettera dessa. Det råder en positiv attityd till ett lustfyllt 
lärande och för att locka fram elevernas lust och motivation används regelbundet bl.a. 
laborativt material och gemensamma laborationer. Ett praktiskt arbetssätt gynnar eleverna då 
dessa uppfattas ha svårigheter med att tolka problemlösning och verklighetsbaserade 
uppgifter. Laborationer uppfattas som en bra metod för att visualisera de matematiska 
begreppen men en begränsande faktor är tillgången på material och hur lättillgängligt detta 
material är. För att få eleverna att känna att de lyckas anpassas uppgifterna efter elevens 
kunskapsnivå. Eleverna motiveras av att ha ett tydligt syfte och att de vet vad som förväntas 
av dem. Det finns flera faktorer som orsakar att en elev befinner sig i matematiksvårigheter. 
Det förekommer kunskapsmässiga och sociala problemet men även föräldrarnas attityd och 
bristfälliga resurser på skolorna påverkar elevens förutsättningar negativt. Dessa faktorer kan i 
sin tur leda till dålig självkänsla hos eleven som då ofta blockerar sig och hämmas i sin 
kunskapsutveckling. De matematiksvårigheter som lärarna uppfattar att eleverna befinner sig i 
har en stor variation. Det kan vara allmänna matematiksvårigheter, låg taluppfattning, logiskt 
tänkande och problemlösningsförmåga. Kunskaperna uppfattas som ojämna och svåra att 
befästa hos dessa elever. Att använda ordet dyskalkyli anses inte vara ”rumsrent” enligt 
specialläraren. Det är tydligt att lärarnas uppfattning av hur undervisningen bör utformas för 
en elev i matematiksvårigheter styrs av deras erfarenheter och resurser. Övervägande anses 
det finnas för få resurser på skolorna för att nå en positiv kunskapsutveckling för elever i 
behov av stöd. Lärarna belyser vikten av att matematiken ska uppfattas som rolig av eleverna, 
vilket i sin tur väcker deras intresse, lust och motivation.  



31 

 

5. Diskussion  
Då studien har en fenomenografisk ansats med en empirisk inriktning föll sig valet naturligt 
att knyta samman intervjupersonernas uppfattningar med resultatet av bakgrundsdelen för att 
jämföra aktuell forskning med lärarnas uppfattning. Detta val grundar sig i fenomenografins 
grundtanke, nämligen att forskningsobjektet är den mänskliga erfarenheten med utgångspunkt 
från individuella uppfattningar enligt Marton och Booth (2000). Syftet med denna studie var 
att undersöka vilken uppfattning lärare har av varför vissa elever tappar motivation och lusten 
att lära matematik och vilka faktorer som påverkar elevens studieresultat i matematikämnet. 

För att bilda mig en uppfattning av lärandeprocessen inleddes forskningen med en studie av 
dess olika begrepp. För att lära sig något måste man ha förmågan att erfara något och kunna 
urskilja detta något från sitt sammanhang men även ha förmågan att urskilja delar av det vi 
erfar och relatera dessa till varandra och till helheten (Carlgren och Marton, 2007). Imsen 
(1999) förklarar begreppet undervisning som en verksamhet med ett syfte eller mål där läraren 
organiserar aktivisterna och förmedlar ”något” till eleverna. I SOU 2002:121 står det att 
undervisning är målstyrda processer som under lärarens ledning och informationsförmedling 
ska vägleda eleven så denne genom egna reflektioner kan omvandla informationen till 
kunskap. Kunskap ska göras begriplig och meningsfull, kunskap ses som ett redskap för att se 
sammanhang och kunna bearbeta och hantera världen enligt SOU 1997:21. Läroplanen och 
kursplaner bygger på fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
För att nå en positiv kunskapsutveckling betonar litteraturen vikten av varierande pedagogiska 
metoder och miljöer med analytiska diskussioner.  

Då det finns flera teorier som belyser läroprocessen i undervisningen är det viktigt att ha en 
uppfattning av de olika inlärningsteorierna. Dessa visar på stora olikheter där jag anser att 
vissa teorier inte stämmer överrens med styrdokumentens uppfattning om en varierande 
undervisning som anpassas efter elevens förutsättningar och behov (1985:1100 och Lpo 94, 
2006). Den behavioristiska teorin har en inlärningsprocess med passiv kunskapsinmatning där 
lärarens uppgift är att överföra färdig kunskap till eleven med anpassade uppgifter enligt 
Imsen (2006). I den kognitiva teorin är läraren roll att förmedla färdig kunskap som sedan 
bearbetas av eleven vilket Carlgren (1999) anser kan leda till en negativ lotsning av läraren 
som gör att eleven saknar förståelse för sina uppgifter. Dessa båda teorier uppfattar jag som 
ålderdomliga och förlegade. Den konstruktivistiska teorin däremot förespråkar en 
inlärningsprocessen där kunskap konstrueras av den lärande själv i en aktiv och skapande 
process (Imsen, 2006; Malmer, 2002 och Skolverket, 2003). Lärarens uppgift är att förbereda 
aktiviteterna och utveckla samspelet i klassrummet. Min personliga uppfattning är att en 
individualisering med enskilt arbete på skolorna har utvecklat utifrån den konstruktivistiska 
teorin. Den teori som jag främst uppfattar stämma överens med nuvarande läroplan och som 
tar hänsyn till samtliga elevers behov är den sociokulturella teorin som utgår ifrån elevens 
förutsättningar och kunskapsnivå (Imsen, 2006; Skolverket, 2003 och Säljö, 2000). Teorin 
fokuserar på kommunikation och interaktion mellan individer med en varierande pedagogik 
som även gynnar elever med inlärningssvårigheter (Carlgren, 1999 och Sjögren, 2006). Det 
arbetssätt som jag uppfattar att intervjupersonerna använder sig av är den sociokulturella 
teorin med ett visst inslag av den konstruktivistiska teorin. Det senare inslaget kopplar jag till 
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gruppsammansättning och tidsbrist vilket leder till att eleverna arbetar individuellt under vissa 
lektioner.  

5.1 Resultatdiskussion. 

TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) visar att svenska elever har bristande kunskaper i matematik 
och har en nedsatt begreppsuppfattning. Detta beror till stor del på att undervisningens styrs 
av individuella studier med få tillfällen för matematiska samtal och laborationer där eleven 
ges en möjlighet att reflektera och befästa sina kunskaper. Även i litteraturen framkommer det 
att dagens undervisning domineras av individuellt arbete i läroböckerna och spridningen bland 
elevernas arbetstakt gör att de arbetar med olika områden i matematikböckerna enligt 
Carlgren och Marton (2007), Kling Sackerud (2009) och Sjöberg (2006). Detta försvårar för 
läraren att genomföra gemensamma genomgångar med diskussioner och laborationer för att 
visualisera nya begrepp. Analysen av intervjuerna visar att samtliga lärare har samma 
uppfattning och har frångått detta arbetsätt då de anser att tiden inte räcker till för att hjälpa 
samtliga elever och enskilt introducera nya matematiska begrepp. Vidare betonar de vikten av 
interaktiva diskussioner och inleder sina lektioner med gemensamma genomgångar som 
återkopplar till tidigare kunskap och där det även ges en möjlighet att introducera nya moment 
i ämnet genom att visualisera abstrakta problem. Denna uppfattning stämmer överens med 
Skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) för matematik där det står att 
undervisningen ska vara kreativ och problemlösande med möjlighet att kommunicera 
matematik. Både i bakgrundsstudien och intervjusvaren framkommer det att ett varierande 
och flexibelt arbetssätt med anpassade uppgifter på rätt kunskapsnivå är betydelsefulla 
faktorer för en framgångsrik kunskapsutveckling inom matematiken. Då lärarna uppfattar 
matematikböckerna som otillräckliga för att nå kunskapsmålen kompletteras dessa med 
material som de till stor del tillverkar själva.  
 
Lärarna har en positiv attityd till ett lustfyllt lärande och anser att ett praktiskt arbetssätt 
gynnar eleverna då dessa uppfattas ha svårigheter att tolka problemlösning och 
verklighetsbaserade uppgifter. För att öka motivation och förståelse används gemensam 
problemlösning, laborationer, och laborativt material i undervisningen. En bristande tillgång 
på detta material är begränsande faktor på vissa skolor men även lättillgängligheten styr 
användandet. Även gruppstorlek och tidsbrist styr till stor del lärarnas arbetssätt och möjlighet 
till en varierad undervisning enligt intervjusvaren och Sjöberg (2006). TIMSS 2007 visar att 
Sverige i genomsnitt har färre antal undervisningstimmar i matematik än EU/OECD-länderna. 
Däremot visar Brozin Bohmans (2008) forskning att de asiatiska länderna har stora 
undervisningsgrupper men toppar trots detta TIMSS listor över matematikkunskaper. I 
Häggströms (2008) studie där svensk matematikundervisning jämförs med den kinesiska 
märks det tydliga skillnader i upplägget på undervisningen och hur innehållet hanterades. Den 
kinesiska undervisningen har stor variation, är systematisk och välstrukturerad. Detta 
arbetssätt tillämpas oavsett klasstorlek och hur undervisningen är organiserad. Singapore har 
ca 30 timmar mer undervisningstid per år jämfört med Sverige (Tan, 2009). De elever som har 
svårigheter ges mer undervisningstid och man använder sig av en visuell inlärningsmetod för 
att åskådliggöra matematiska relationer. Läroböckerna har bildliga förklaringar som tydliggör 
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abstrakta begrepp på ett konkret sätt. Eleven lär sig begreppen på djupet med problemlösande 
uppgifter i flera steg. Lärarkåren har hög utbildning och läroplanen har omarbetats så att 
problemlösning, tankeförmåga och kommunikation står i centrum och man fokuserar på att 
bibehålla en positiv attityd för matematikämnet hos eleverna.  
 
Bentley (Ström, 2008) hävdar att elever i den svenska skolan behöver lära sig i vilket 
sammanhang olika beräkningsprocedurer ska användas. Svenska läromedel fokuserar på 
beräkningar i konkreta situationer vilket gör att eleven behärskar själva beräkningen men kan 
inte anpassa beräkningsproceduren till de nya förutsättningarna i problemet. Lithner (Intervju, 
2008) anser att matematikundervisningen inte uppfyller målen då undervisningen har 
förenklats för att göras tillgänglig för alla elever vilket har lett till att den är för ytlig. Dagens 
utantillinlärning fungerar kortsiktligt och eleven lär sig utan att förstå. Matematiken måste få 
en högre status med en förändrad undervisning som fokusera mindre på utantillinlärning och 
mer på kreativ problemlösning med kontinuerliga diskussioner. Intervjusvaren och 
bakgrundsstudien visar att en elev som saknar förståelsen för de matematiska begreppen 
riskerar att tappa lusten och motivationen vilket i sin tur kan leda till matematiksvårigheter. 
Matematiksvårigheter beror på pedagogiska/didaktiska faktorer, psykologiska faktorer, 
sociologiska faktorer och medicinska/neurologiska faktorer enligt Ahlberg (2001). Även 
lärarnas uppfattningar av vilka faktorer som orsakar att en elev befinner sig i 
matematiksvårigheter visar på en bred och komplicerad problematik. Det framkommer att 
förutom kunskapsmässiga och sociala problemet påverkar även de bristfälliga resurserna 
elevens förutsättningar för att nå en positiv kunskapsutveckling. Det i sin tur leder till dålig 
självkänsla hos eleven som då ofta blockerar sig och har svårt att ta till sig kunskap. 
Uppgifterna måste anpassas efter elevens kunskapsnivå så de känner att de lyckas men det är 
även viktigt att undervisningen har ett tydligt syfte så att eleverna vet vad som förväntas av 
dem.  För mycket arbete i mastiga matematikböcker med lite praktiskt arbete missgynnar 
eleven då detta inte befäster kunskapen. För att ge dessa elever rätt stöd förespråkar lärarna 
enskild undervisning i lugn och ro som kombineras med arbete i grupp där fokus ligger på ett 
sociokulturella arbetssätt. 

Kunskaperna hos elever i matematiksvårigheter uppfattas av lärarna som ojämna och svåra att 
befästa. Svårigheterna har stor variation, från allmänna till specifika matematiksvårigheter 
som ofta visar sig som svårigheter med logiskt tänkande, nedsatt taluppfattning och 
problemlösningsförmåga. Då även läs- och skrivsvårigheter är en försvårande faktor för vissa 
elever behöver de stort stöd för att utveckla goda kunskaper. Adler (2007) anser att de 
vanligaste orsakerna till matematiksvårigheter är känslomässiga blockeringar i kombination 
med en bristfällig undervisning vilket även visar sig i lärarnas svar. Även Sjöberg (2006) 
anser att oro och ångest är de vanligaste orsakerna. Flera av lärarna uppfattar provsituationen 
som stressande och använder istället klassrumsobservationer i samband med muntliga 
diskussioner och praktiskt arbete för att kartlägga elevens kunskapsutveckling. Vissa lärare 
använder diagnoser för att se kunskapsutvecklingen och dessa används även för att tydliggöra 
vilka svårigheter en elev befinner sig i. Det är viktigt att ringar in problemet och visa vilka 
pedagogiska insatser eleven behöver, men en kartläggning upplevs ändå inte medföra ökade 
resurser till skolorna. Det framkommer att speciallärare har lite tid till fördjupade stödinsatser 
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då denne ska täcka upp behoven hos ett stort antal elever. På vissa skolor saknas tillgång till 
utbildade speciallärare och det förekommer även skolor som helt saknar stödresurser. Där är 
det klassläraren som bär hela ansvarar för dessa stödinsatser vilka kan vara tidskrävande och 
problematiskt att hinna med i den dagliga klassrumsundervisningen. De bristande resurserna 
och det faktum att undervisningstiden har minskat med tiden upplevs som mycket 
frustrerande bland lärarna.  

Det är en enorm skillnad. Inte undra på att det blev bra resultat tidigare. Man får det man 
betalar för (Anna). 
 

Enligt min uppfattning är det viktigt att ta del av aktuell forskning inom ämnet och även 
skolverkets rapporter (t.ex. Skolverket 2003 och 2008) för att på bästa sätt utforma 
undervisningen. Då det framkom under intervjuerna att lärarna inte tagit del av dessa ligger 
det på skolledningens ansvar att anordna temadagar där ämneslärare ges tid att studera 
aktuella rön samt ha ämnesövergripande samtal och erfarenhetsutbyte med varandra.  
 
Sammanfattningsvis framkom det tydligt att lärarna är mycket engagerade och har ett 
sociokulturellt synsätt då de betonar vikten av en varierande undervisning med 
kommunikation och interaktion mellan individer, en varierande pedagogik med praktiska 
inslag och tydliga mål för att stärka samtliga elevers matematikkunskaper. Då eleverna 
uppfatta matematiken som rolig väcks deras intresse, lust och motivation för vidare 
kunskapsinhämtning. Detta är viktiga uppfattningar att anamma i min yrkesutövning då jag 
anser att både lektionstid och resurser i dagens skolor är otillräckliga för att samtliga elever 
ska få samma förutsättningar att nå en god och lustfylld kunskapsutveckling inom 
matematikämnet.  
 

5.2 Metoddiskussion.  

Då syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare har av vissa specifika 
fenomen rörande matematikundervisningens dilemman föll valet på en fenomenografisk 
ansats med kvalitativa intervjuer. Genom att först ta del av litteraturen och olika 
forskningsrön stärktes min kunskap angående de fenomen jag valt att undersöka. Detta i sin 
tur förenklade urvalet av intervjufrågor samt möjligheten att ställa relevanta följdfrågor för att 
få djupare svar, vilket Johansson (2009) betonar som viktiga för att nå ny kunskap. Vissa av 
intervjufrågorna gick in i varandra men visade sig ge ett heltäckande svar från 
respondenterna. Valet att spela in samtliga intervjuer och sedan transkribera dessa gav ett 
tillförlitligt resultat med ett rikt urval av citat vilka tydliggör lärarnas uppfattningar i 
resultatdelen. Resultatet av intervjuerna kan ha påverkats av att fördelningen av antalet lärare 
på de olika skolorna blev ojämnt pga. att en respondent föll ifrån. Den skola som 
representerades av tre lärare hade tillgång till det laborativa materialet X, vilket däremot 
saknades på den andra skolan. Ambitionen var från början att intervjua ett större antal lärare 
för att få en bredd av deras uppfattningar kring min frågeställning. Tyvärr räckte inte tiden till 
men jag anser att jag har fått en övergripande bild av respondenternas uppfattningar som även 
visar sig stämma överrens med litteratur och aktuell forskning. För att nå ett mer tillförlitligt 
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resultat hade även klassrumsobservationer varit ett bra komplement för att stärkt en mer 
djupgående analys av intervjusvaren.  

5.3 Vidare forskning. 

Under arbetets gång har intresset väckts för att undersöka elevens uppfattning av samma 
frågeställning som jag riktat till lärare i denna studie. Hur upplever de sin studiesituation? En 
sammanställning av dessa båda gruppers uppfattningar kan vägleda mig i urvalet av bra 
arbetsmetoder för att ge samtliga elever goda förutsättningar att nå en positiv 
kunskapsutveckling och känna lust och motivation för sitt lärande inom matematikämnet.  
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Bilaga 1: Missiv 
Pedagogik C: Pedagogisk forskningsprocesser och metoder samt examensarbete, 30 hp. 
Akademin för utbildning och ekonomi.  
Högskolan i Gävle. 
Ingela Stenberg 
 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i min studie som är en viktig del av mitt examensarbete.  

Syftet med denna studie är att undersöka varför vissa elever tappar lusten att lära matematik 
och vilka faktorer som påverkar dessa elevers studieresultat i matematikämnet. Då jag är 
intresserad av att ta del av dina erfarenheter och åsikter kommer intervjun att bestå av dessa 
huvudfrågor:  

• Vilka faktorer kan påverka studieresultaten i ämnet matematik? 

• Hur skapar läraren goda förutsättningar för att stärka elevens lust och motivation för 
att nå en positiv kunskapsutveckling i matematikämnet? 

• Hur tillgodoser läraren utvecklingsbehoven hos elever med matematiksvårigheter? 

Intervjun beräknas ta ca en timme och om du tillåter spelar jag in intervjun för att få korrekta 
svar. Materialet kommer efter min analys att raderas, det som finns kvar av intervjun när 
uppsatsen är färdig är de svar jag använder i uppsatsen.   

Undersökningen är konfidentiell dvs. ingen (förutom jag) kommer att veta från vilken skola 
eller vilka personer som deltagit i studien. Din medverkan är helt frivillig. Du har rätt att 
avbryta din medverkan när du vill. Du kommer, om du vill, att få ta del av det utskrivna 
materialet som är resultatet av intervjun. Detta ger dig en möjlighet att kommentera innehållet 
innan det publiceras.  

Förslag på dag för intervju är (Olika datum). Tid anpassar jag efter ditt önskemål. 

Har du frågor kontakta mig eller min handledare på Högskolan i Gävle, Paula Larsson 
(mailadress och telefonnummer). 

 

Mvh 

Ingela Stenberg                       (mailadress och telefonnummer) 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du undervisat? 

(Syftet med fråga 1 och 2 är att få en uppfattning av lärarens bakgrund). 

3. Hur utformar du dina lektioner i matematik? (Punkterna nedan är följdfrågor som 
kommer att ställas vid behov).  

• Gemensamma genomgångar. 

• Hur används matematikboken, kompletteras matematikboken och i så fall med 
vad?  

• Laborativt material.  

• I vilken utsträckning används problemlösning och verklighetsbaserade uppgifter 
från vardagslivet? 

• Grupparbete/individuellt arbete.  

• Diskussioner och muntlig återkoppling.  

• Vilka för och nackdelar ser du med ditt metodval? 

4. Vad styr ditt arbetssätt och vilka möjligheter har du att variera undervisningen? Vilka 
för och nackdelar ser du med det? 

5. Hur/vad gör du för att väcka/bibehålla lusten och motivationen hos eleverna? 

6. Anser du att undervisningstiden är tillräcklig i ämnet matematik för att eleverna ska nå 
Kursplanens uppnåendemål för årskurs 5?   

7. Hur skulle ”Den perfekta lektionen” se ut om du inte behövde ta hänsyn till resurser, 
tid mm? 

8. Hur kartläger du elevens matematiska kunskaper och utveckling? (Diagnoser, prov, 
muntligt och/eller laborativt). Vilka för och nackdelar ser du? 

9. Vem utför en utredning av en elev i matematiksvårigheter? (Du tillsammans med en 
specialpedagog/speciallärare eller utförs den enskilt av någon av er?) 

10. Vilka faktorer anser du ligga till grunden för att en elev befinner sig i 
matematiksvårigheter?  

11. Vilka matematiksvårigheter möter du hos dina elever? 

12. Vilka metoder använder du för att hjälpa en elev som har svårigheter? 



 

13. Hur anser du att undervisningen bör utformas för en elev i matematiksvårigheter? 
(Arbeta i mindre grupp/enskilt hos speciallärare, nivågruppering, anpassat material, 
resurs i klassrummet). Vilka för och nackdelar ser du? 

14. Vilka resurser finns på din skola för att hjälpa dessa elever? 

15. Har du tagit del av Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematiken 
och TIMSS 2007? Vad anser du om resultaten i dessa rapporter? 

 

 

 

 
 

 


