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Sammanfattning 
Bakgrunden till studien är att forskning om vad elever i matematiksvårigheter upplever vara 
framgångsfaktorer kring sitt lärande i matematik saknas. Genom att undersöka hur elever i 
matematiksvårigheter upplever att de lär sig bäst kan speciallärare i matematik lättare anpassa lärmiljön 
efter elevernas behov. Syftet med studien är att undersöka hur elever i matematiksvårigheter, 
matematiklärare och speciallärare i matematik tänker kring lärande utifrån olika arbetssätt och 
medierande verktyg samt att undersöka hur matematikundervisningen är utformad. Studien är kvalitativ 
och har genomförts med semistrukturerade intervjuer med 26 informanter: nio elever i F-3, sex elever i 
4–6, nio matematiklärare och två speciallärare i matematik. Det teoretiska ramverket som studien utgår 
ifrån är det sociokulturella perspektivet där medierande verktyg, fysiska och intellektuella, är i fokus för 
att undersöka vilka lärmiljöer som anses gynna lärandet i matematik. Kategoriskt och relationellt 
perspektiv har använts för att undersöka definitionen av och arbetet med elever i matematiksvårigheter. 
Resultatet visar att matematikundervisningen genomsyras av gemensamma genomgångar i början av 
en lektion följt av arbete i matematikboken, individuellt eller i par. Varierad undervisning genom 
pararbete och användning av konkret material förekommer på lågstadiet. På mellanstadiet varieras 
undervisningen genom parabete, men där inslag av konkret material saknas enligt eleverna. Att arbeta 
med konkret material, med datorer och i par framhålls av eleverna i matematiksvårigheter på både låg- 
och mellanstadiet som gynnande för lärandet. Slutsatser från studien är att det finns ett behov av 
lärmiljöer i vilka eleverna erbjuds olika arbetssätt så att inte endast läroboksstyrd undervisning råder. 
Tillgången till utbudet av medierande verktyg som exempelvis konkret material bör dessutom ses över.  
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Abstract 

The background of the study is the lack of research on what students in mathematical difficulties 

consider success factors for learning mathematics. By examining how students in mathematical 
difficulties perceive they learn best, special education teachers in mathematics can easier adjust 
learning environments to fit the needs of the students. The aim of the study is to examine how students 
in mathematical difficulties, mathematics teachers and special education teachers in mathematics think 
about learning, considering different working methods and mediating tools, and examine how teaching 
of mathematics is designed. The study is qualitative and was conducted with semi-structured interviews 
with 26 participants: nine students in F-3, six students in 4-6, nine mathematics teachers and two special 
education teachers in mathematics. The theoretical framework on which the study is based is the 
sociocultural perspective where mediating tools, physical and intellectual, are the focus for examining 
learning environments favorable for learning mathematics. Categorical and relational perspectives have 
been used to examine the definition of and work with students in mathematical difficulties. The result 
shows that reviews in the beginning of a lesson, followed by work in mathematics textbooks, individually 
or in pairs, permeate teaching of mathematics. Varied teaching by working in pairs and use of concrete 
materials exist in the primary school. In the middle school, teaching is varied by working in pairs, but 
students lack the experience of using concrete materials. Working with concrete materials, computers 
and in pairs is considered favorable for learning by students in mathematical difficulties in both the 
primary school and in the middle school. Conclusions from the study show the need for learning 
environments where students are offered different working methods, to prevent teaching where students 
only work in their mathematics textbooks. The availability of mediating tools, such as concrete materials, 
should also be examined. 
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education teachers in mathematics, students in mathematical difficulties, working methods 
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Förord 

Efter två och ett halvt års studier är vi snart färdiga speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling. Som avslutning på vår utbildning har det här examensarbetet skrivits, 

vilket har lett till nya kunskaper och insikter hos oss.   

 

Till arbetet har vi delat upp litteratur och forskning som vi kontinuerligt har diskuterat och 

tillsammans skrivit fram i arbetet. Gällande intervjuerna har vi tillsammans formulerat frågorna 

och därefter delat upp genomförandet vid två av skolorna och vid den tredje var vi båda 

närvarande. Transkriptionerna av intervjuerna och arbetet med att skriva in dessa i 

analysscheman har vi delat upp mellan oss och kontinuerligt diskuterat. Resultat, analys och 

diskussion har diskuterats och skrivits fram tillsammans.  

 

Vi vill tacka alla elever och pedagoger som ställt upp på intervjuer till vår studie. Ett stort tack 

även till vår handledare Cecilia Segerby för inspiration och stöd i skrivprocessen samt för svar 

på våra ständigt återkommande och aldrig sinande frågor.  

 

Kristianstad, december 2019 

Eva Hellmuth och Linda Strömberg 
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1. Inledning 

Under våra år som yrkesverksamma har vi erfarit att en stor del av matematikundervisningen 

är läroboksstyrd. Detta har fått oss att fundera över om eleverna får möjlighet att utveckla sin 

matematiska förmåga till fullo. I läroplanen uttrycks att eleverna ska utveckla ett intresse för 

matematik och kunna kommunicera genom att använda matematikens olika uttrycksformer 

(Skolverket, 2017). Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) antyder att få matematiklärare har 

kunskap om hur matematik produceras och att de istället ser på matematiken som instruktioner 

som lärs ut av läraren. Är fallet så menar vi att eleverna inte får möjlighet att använda sig av 

matematikens olika uttrycksformer vid inlärning. Elever lär olika och använder de endast ett 

verktyg som till exempel digitala bilder vid inlärning är det vår erfarenhet att detta kan 

begränsas dem i deras utveckling och att intresset för matematiken kan minska. Det är skolans 

ansvar att utveckla lärmiljön så att den bidrar till att eleverna motiveras till inlärning och får 

förståelse för matematiken (Kilpatrick et al., 2001). I arbetet med att utveckla 

matematikundervisningen kan specialläraren med inriktning matematikutveckling vara läraren 

behjälplig. Specialläraren är med sin fördjupade kunskap om elevers matematikutveckling och 

hur undervisning ska utformas en resurs i utvecklingen av skolans lärmiljöer (Holgersson & 

Wästerlid, 2018; SFS 2011:186).  

 

Språket spelar stor roll i matematikinlärning och förståelsen påverkas av hur det används i 

diskussioner och förklaringar (Anghileri, 2006). Det är genom kommunikation och interaktion 

med andra som eleven tillägnar sig kunskap och färdighet med hjälp av olika medierande 

verktyg (Säljö, 2014), vilka kan hjälpa eleven att bli delaktig i sin inlärning och kunna använda 

sina kunskaper i vardagen (Bråten, 1996). Konkret material, digitala hjälpmedel och bildstöd 

är exempel på fysiska medierande verktyg. Symboler, siffror och språk är exempel på 

intellektuella medierande verktyg. Strandberg (2006) betonar hur arbetet med elever i 

matematiksvårigheter i klassrummet främjas av att arbeta med olika medierande verktyg 

eftersom det skapar kreativitet och lust att lära. Hur elever i matematiksvårigheter upplever sitt 

lärande och vilka medierande verktyg de känner hjälper dem i sin inlärning finns det inte 

mycket forskning kring. I studier av bland annat Boaler och Staples (2008) diskuteras olika 

arbetssätt som är gynnsamma för elevers lärande, men endast utifrån ett lärarperspektiv. Uribe-

Flórez och Wilkins (2017) studie tar upp hur konkret material används för att främja elevers 

inlärning, men även denna beskriver lärarperspektivet. För att få en bild över hur pass 

tillgänglig lärmiljön är för eleverna behövs även ett elevperspektiv (Plantin Ewe, 2018).  I de 
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studier vi har tagit del av saknas elevperspektivet i diskussion kring arbetssätt och medierande 

verktyg. 

 

Vår uppfattning är att det finns en kunskapslucka vad gäller elever i matematiksvårigheters syn 

på hur de anser att de lär sig bäst. Detta har gjort oss nyfikna på hur elever i 

matematiksvårigheter tänker kring sitt lärande och hur olika arbetssätt och medierande verktyg 

används och är behjälpliga för dem i matematikundervisningen.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i 

matematiks tankar kring lärande gällande arbetssätt och medierande verktyg i 

matematikundervisningen samt hur matematikundervisningen i dagsläget är utformad.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats 

• På vilket/vilka sätt upplever elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och 

speciallärare i matematik att klassrums- och specialundervisningen är utformad i 

matematiken? 

• Vilka medierande verktyg anser elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och 

speciallärare i matematik gynnar elever i matematiksvårigheter att ta till sig det 

matematiska innehållet? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer de definitioner vi använt i arbetet med referenser från litteratur. 

 

Elever i matematiksvårigheter – Elever som trots extra anpassningar inom ordinarie 

undervisningen behöver mer stöd under längre tid för att nå kunskapskraven i matematik 

(Skolverket, 2014). 

 

Mediering - Betyder förmedling (Säljö, 2017) och med det menas att det finns något mellan 

individen och miljön, det vill säga att världen inte uppfattas direkt utan med hjälp av verktyg 
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eller tecken (Strandberg, 2006). Förenklat kan man säga att mediering är ett sätt att förhålla sig 

till världen med hjälp av verktyg (ibid.).  

 

Medierande verktyg – Medierande verktyg, vars uppgift är att skapa förståelse, kan delas in i 

fysiska och intellektuella (Säljö, 2015). Fysiska verktyg är tillverkade av människan som till 

exempel penna, linjal och konkret material. De intellektuella verktygen finns i tankar, 

kommunikation och språk (ibid.).  

 

 

2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången ligger fokus på styrdokument, elever i matematiksvårigheter, att arbeta 

med elever i matematiksvårigheter, speciallärarens roll, lärarens roll för lärande samt 

matematikundervisningens utformning. I avsnittet om elever i matematiksvårigheter har vi valt 

att fokusera på generella svårigheter för att möta syftet med studien och våra frågeställningar.  

 

2.1 Styrdokument 

Skollagen och läroplanen är de styrdokument skolan råder under. Salamancadeklarationen och 

examensordningen är dokument som speciallärare ska förhålla sig till i arbetet med att möta 

varje elev på den nivå hen befinner sig. 

 

2.1.1 Skollagen 

I skollagen definieras att elevens bästa ska vara i fokus och att skolan ska verka så att alla elever 

upplever en lust att lära och utvecklas mot skolans mål (SFS 2010: 800). För de elever som har 

svårigheter att ta till sig innehållet i undervisningen är det betydelsefullt att den anpassas efter 

deras förmåga (ibid.). På varje skola ska det finnas en samlad elevhälsa där olika professioner 

med kunskap om specialpedagogiska, psykologiska, psykosociala och medicinska områden bör 

ingå (SFS 2010:800). Elevhälsan ska arbeta med eleven i fokus genom att förebygga att 

svårigheter i lärmiljön uppstår (Hylander & Guvå, 2017; SFS 2010:800). Vid behov ska olika 

typer av insatser sättas in så att eleven får det stöd som behövs (ibid.).  
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2.1.2 Läroplanen 

I läroplanen framhålls att skolan ska erbjuda en undervisning som är gynnsam för elevernas 

kunskapsutveckling och bidrar till att de får en positiv inställning till lärande (Skolverket, 

2017). Arbetet i skolan ska innehålla varierande arbetsformer med olika arbetssätt och 

möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska inspireras att 

tänka kreativt, bidra med idéer och utveckla sin problemlösningsförmåga (ibid.). Lärarens ska, 

genom att ta hänsyn till elevernas individuella behov, planera undervisningen på ett sådant sätt 

att eleverna lyckas i skolarbetet. Elever i svårighet ska få stöd så att fortsatt kunskapsinhämtning 

sker. I kursplanen i matematik beskrivs att undervisningen ska vara kreativ och att eleverna ska 

få möjlighet att lösa problem och reflektera. De ska även tränas i att kunna förklara matematiska 

begrepp och handlingar (Skolverket, 2017). 

 

2.1.3 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen är en överenskommelse länder emellan gällande elever i behov av 

särskilt stöds rätt till en anpassad undervisning (Ahlberg, 2013). Den grundar sig i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter och regler för rätten till jämställdhet för elever med 

funktionshinder (Svenska Unescorådet, 2006). I Salamancadeklarationen framhålls elevers rätt 

till en undervisning där olika sätt att lära tillvaratas och där elever i behov av särskilt stöd ska 

erbjudas en pedagogik som möter deras behov och som kan hjälpa till att väga upp för 

svårigheter (ibid.). Även om Salamancadeklarationen endast är en överenskommelse länder 

emellan poängterar Ahlberg (2013) att den har hög ställning inom specialpedagogiken eftersom 

alla elever ska ha rätt till likartad utbildning i inkluderande lärmiljöer och de som är i behov av 

särskilt stöd ska få det (ibid.).  

 

2.1.4 Examensordningen  

Speciallärarens uppdrag är att med eleven i fokus bidra till att skapa goda lärmiljöer där elever 

i behov av särskilt stöd erbjuds individanpassade arbetsmetoder (SFS 2011:186). Arbetet med 

att utveckla lärmiljöerna ska vara proaktivt och specialläraren ska genom att analysera 

undervisningen arbeta för att svårigheter och hinder avlägsnas för eleverna. För att kunna skapa 

goda lärmiljöer som möter elevers behov är det av vikt att specialläraren tar hänsyn till elevers 

rätt att känna sig inkluderade (ibid.). Specialläraren med specialisering matematikutveckling 

ska ha kunskap om elevers begrepps- och matematikutveckling samt om olika sätt att lära för 

att med stöd i detta kunna individualisera arbetssätten för elever i behov av särskilt stöd. I detta 
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arbete kan specialläraren fungera som samtalspartner och rådgivare i kollegiala diskussioner 

som rör elevernas matematikutveckling (SFS 2011:186). 

 

2.2 Elever i matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter som begrepp är diffust och det finns inga uttalade kännetecken för elever 

i matematiksvårigheter (Lunde 2011b). Lunde (2011a) menar att begreppet egentligen bara 

innebär att en elev inte presterar som förväntat i matematikundervisningen. I arbetet med elever 

i matematiksvårigheter ska skolan organisera lärmiljön och ge stöd för att så långt som 

möjligt motverka konsekvenserna av svårigheterna (SFS 2010:800). Lunde (2011a) 

problematiserar att elever i matematiksvårigheter inte alltid får den hjälp de behöver och 

beskriver att matematiksvårigheter har kallats “lärandeproblemen som skolan glömde” (Lunde, 

2011a, s. 12). 

 

Chinn (2017) och Lunde (2011a) belyser att taluppfattning är centralt för matematisk förståelse 

och färdighet. Har eleverna en svag taluppfattning kan detta innebära att de har svårigheter med 

symboler, tal och strategier (Lunde, 2011a). Kännetecknande för många elever i 

matematiksvårigheter är just att de har svårighet med räkning, hålla tal i minnet och att 

automatiskt återge grundläggande aritmetiska kombinationer som till exempel 4+3 (Lunde, 

2011b).  

 

Matematiksvårigheter delas ofta in i generella och specifika (Lunde, 2011a). Specifika 

matematiksvårigheter kallas ibland dyskalkyli (ibid.).  Elever i generella matematiksvårigheter 

har ofta svårigheter även i andra skolämnen, medan det för elever i specifika 

matematiksvårigheter är något särskilt som skapar svårigheter, exempelvis neuropsykologiska 

faktorer (Lunde, 2011a).  

 

2.2.1 Generella matematiksvårigheter 

Enligt Price & Ansari (2013) kan generella matematiksvårigheter uppstå genom yttre påverkan 

och kan exempelvis bero på otillräcklig undervisning eller svårigheter med uppmärksamhet. 

Den otillräckliga lärmiljön tas även upp som en faktor för matematiksvårigheter av Lunde 

(2011a) och Sjöberg (2006), vilka menar att pedagogikens utformande är betydelsefull i 

samspelet mellan eleven och lärmiljön. Sjöberg (2006) tar också upp bristande motivation och 
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inställning till matematik som en förklaring till matematiksvårigheter. Motivationen kan 

kopplas till hur eleven känner att hen lyckas med matematiken (ibid.). Ibland kan inställningen 

till matematikämnet även påverkas av förälderns eller lärarens inställning. Har dessa en negativ 

inställning är det lätt att denna förs över till barnet (Dowker, 2012). Det talas även om 

matematikängslan, vilket innebär att eleven kan känna press i exempelvis provsituationer eller 

då hen ska prata matematik (Dowker, 2012; Holgersson & Wästerlid, 2018). Detta kan göra att 

eleven hamnar i matematiksvårigheter, vilket kan ha en negativ inverkan på matematiken och 

leda till att prestationsförmågan försämras (Dowker, 2012). Holgersson och Wästerlid (2018) 

gör dock gällande att skolan kan underlätta för elever med matematikängslan genom att göra 

förändringar i lärmiljön. Malmer (2002) menar att tillstånd liknande dyskalkyli kan uppstå hos 

elever som utsatts för traumatiska möten med matematik och undervisningssituationer, vilket 

kan skapa emotionella blockeringar som påverkar inlärningen.  

 

Sen språk- och läsförmåga kan sänka elevens hastighet att tillägna sig matematik, vilket skapar 

svårigheter (Lunde, 2011b). Dowker (2012) menar att matematikutveckling har flera 

gemensamma nämnare med språkutveckling. Precis som i språk finns det symboler och begrepp 

i matematiken samt regler för hur dessa kan kombineras (ibid.). Har eleven en svag språk- och 

läsförmåga kan det leda till missförstånd och svårigheter med förståelsen (Dowker, 2012). Det 

behöver egentligen inte innebära att eleven har svårigheter med strategier och räkneprinciper, 

men eftersom språksvårigheterna påverkar begreppsförståelsen riskerar eleven att hamna i 

matematiksvårigheter (ibid.). Även matematikböcker kan orsaka svårigheter, då upplägget 

ändras och textmängden i dem ökar i takt med att eleven blir äldre (Lunde, 2011a). Dessutom 

förväntas eleven skriva sina matematikuppgifter i ett räknehäfte och inte i matematikboken som 

tidigare (ibid). Att det ställs krav på läs- och skrivfärdigheter även i matematikämnet kan 

innebära att eleven utvecklar matematiksvårigheter (Lunde, 2011a).  Matematiksvårigheter 

uppträder ibland i samvariation med andra svårigheter exempelvis med ADHD (Zentall, 2007). 

Svårigheterna kan visa sig genom brister i arbetsminnet, vilket kan påverka automatisering och 

problemlösningsuppgifter (ibid.).  

 

 

2.3 Att arbeta med elever i matematiksvårigheter 

För att kunna undervisa elever i matematiksvårigheter är det betydelsefullt att läraren såväl som 

specialläraren har kunskap om hur varje elev förstår matematiken (Holgersson & Wästerlid, 
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2018). Enligt Skolverket (2003) är läraren den som har störst betydelse för hur elever upplever 

sin undervisning. För att få en gynnsam undervisning och ett lustfyllt lärande är samspelet 

mellan lärare och elever betydelsefullt (ibid.). 

 

Lunde (2011a) menar att elever i matematiksvårigheter har förmåga att lära sig, men för att 

detta ska ske krävs det en genomtänkt undervisning och tillgång till alternativa verktyg. En 

genomtänkt undervisning kan göra skillnad för elever i matematiksvårigheter och därför 

behöver läraren känna till vilka behov eleven har och individanpassa undervisningen utifrån 

dessa (Chinn, 2017). Även Skolverket (2003) betonar att en varierad undervisning som 

anpassas efter elevernas olika sätt att lära skapar lust och motivation för lärandet. En varierad 

undervisning har dessutom en positiv inverkan på inlärning av grundläggande matematiska 

färdigheter (Räsänen, 2018).  

 

Lärandet i skolan handlar om att skapa möjlighet för undervisning i olika lärmiljöer (Ahlberg, 

2013). En genomtänkt organisation där medierande verktyg ses som ett naturligt inslag skapar 

goda lärmiljöer, vilket är en nödvändighet för elever i matematiksvårigheter (ibid.). Det är dock 

inte bara de språkliga, intellektuella verktygen som är nödvändiga utan även olika fysiska 

verktyg som uttrycksformer, undervisningsmaterial och annat som kan bidra till att konkretisera 

undervisningen och hjälpa eleverna att skapa mening och förståelse (Ahlberg, 2013). För att de 

fysiska medierande verktygen ska vara till hjälp för eleverna är det betydelsefullt att de används 

på rätt sätt och att läraren har kännedom om hur de ska användas (Kilhamn, 2018). Att elever i 

matematiksvårighet får möjlighet att möta olika strukturer på texter inom matematik och skapa 

sig förståelse för dem, exempelvis utifrån cirkelmodellen kan tillsammans med olika 

lässtrategier vara arbetssätt som främjar lärande (Gibbons, 2012). Lässtrategierna kan 

exempelvis vara att skapa en gemensam ordlista eller begreppslista, göra en tankekarta, förklara 

svåra ord och ibland även förklara hela texten samt använda bildstöd (ibid.). Däremot har 

forskning visat att visuellt stöd utan förklaring till hur det ska användas inte alltid gynnar 

lärande (van Garderen, Scheuermann & Poch, 2019).  

 

Boaler (2017) påtalar fördelar med att låta eleverna arbeta i grupp under matematiklektionerna 

för att skapa bättre förståelse för innehållet. I grupparbetet får eleverna sätta ord på sina tankar 

och förklara för varandra, vilket ger en ökad förståelse för matematiken (ibid.). Genom att 

interagera och samarbeta med varandra i grupper med både hög- och lågpresterande elever 
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skapas diskussioner på en högre nivå än om eleverna arbetat i homogena grupper, vilket ger en 

bättre kvalité på matematikundervisningen (Boaler, 2017).  

 

2.4 Speciallärarens roll 

Specialläraren i matematikutveckling är betydelsefull i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter eftersom hen har fördjupad kunskap om hur elever lär matematik och 

även kännedom om aktiviteter som gynnar elevernas matematikutveckling (Holgersson & 

Wästerlid, 2018). Ett av speciallärarens uppdrag är att skapa goda lärmiljöer (SFS 2011:186), 

vilket enligt Sjöberg (2006) kan minska risken för att elever hamnar i matematiksvårigheter. 

Arbetet med att utveckla och förändra lärmiljön kan ske genom pedagogiska professionella 

samtal mellan speciallärare och pedagoger (Kragh & Plantin Ewe, 2018).  

 

På varje skola ska det finnas en elevhälsa (SFS 2010:800). Elevhälsoteamet ska representeras 

av olika professioner för att kunna sätta in olika typer av insatser: specialpedagogiska, 

psykosociala, psykologiska och medicinska (ibid.). I elevhälsans arbete ingår att skapa goda 

lärmiljöer där fokus ligger på sambandet mellan eleven och lärmiljön (Byström, Grahm & 

Sjunnesson, 2018.). Elevhälsoteamet ska arbeta proaktivt, utifrån ett relationellt perspektiv 

(ibid.), med utgångspunkt att svårigheterna uppstår i mötet med lärmiljön (Ahlberg, 2013). I 

detta arbete kan specialläraren, med sina fördjupade ämneskunskaper bistå med utveckling av 

lärmiljön för att stödja elever i svårigheter (SFS 2011:186). Detta kan ske bland annat genom 

samarbete med matematikläraren, vilken besitter kunskap om eleverna och även genom att 

specialläraren utreder och kartlägger var svårigheterna finns (Byström et al., 2018). 

Specialläraren kan efter detta stödja eleven i behov av särskilt stöd med åtgärder som 

exempelvis förändringar i lärmiljön och individanpassade arbetssätt (SFS 2011:186). 

 

För att motverka hinder som kan försvåra lärandet för elever i matematiksvårigheter behöver 

specialläraren i matematikutveckling ta reda på vad som försvårar kunskapsinhämtningen 

(Holgersson & Wästerlid, 2018). När specialläraren fått kunskap om elevens hinder är det bra 

om eleven får arbeta konkret med olika ämnesområden och även själva få sätta ord på vad som 

sker i olika räkneoperationer (ibid.). Ett sätt att konkretisera undervisningen kan vara att 

specialläraren är behjälplig i organisationen av den så att undervisningen anpassas efter elevens 

behov (Holgersson & Wästerlid, 2018).  
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Klang, Gustafson, Möllås, Nilholm och Göranssons (2017) studie om speciallärarens roll visar 

på att förutsättningarna och uppdragen på skolorna ser olika ut. Genom att göra fallstudier av 

sex speciallärares uppdrag och ta del av speciallärarnas anteckningar, har de sett att skolorna 

använder speciallärare till annat än vad som står i uppdraget. Att speciallärare inte får arbeta 

med det de är utbildade för påverkar elever, särskilt elever i matematiksvårigheter (Klang et al., 

2017).  

 

 

2.5 Lärarens roll för lärande 

Ekstam, Korhonen, Linnanmäki och Aunios (2018) studie belyser hur lärares och speciallärares 

tro på sin egen förmåga att lära ut matematik påverkar, särskilt lågpresterande elever. Studien 

utgår från enkätsvar från 42 matematiklärare och 27 speciallärare i matematik på skolor med 

elever i åldrarna 12–16 år. Att få eleverna intresserade av ämnet matematik och behålla intresset 

hos eleverna är väsentligt i skolan (ibid.). Trovärdigheten i det som lärs ut fallerar om läraren 

inte tror på sin förmåga. Idag förväntas lärare ha både pedagogisk förmåga och ämneskunskap 

för att kunna undervisa alla elever (Ekstam et al., 2018).  

 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) menar att få matematiklärare har kunskap om vad 

matematik egentligen är. Vidare antyder de att matematiken ses som faktakunskaper som 

läraren delger eleven som förväntas vara mottaglig för lärarens instruktioner och endast 

producera svar.  

 

Sidenwalls (2019) studie om elevers förutsättningar för att lösa problem i matematik 

belyser lärarens roll som stödjande i arbetet. I studien har femton gymnasieelevers 

förutsättningar under deras arbete med läroboksuppgifter undersökts. Resultatet av studien 

visar att alla elever har olika förutsättningar för att lära sig och det är lärarens roll att möta dem 

på rätt nivå för att de ska nå så långt som möjligt (ibid.). Vidare diskuteras även betydelsen av 

att ge eleven tid att själv hitta lösningsmetoder och få hen att inse att det inte finns ett rätt svar 

utan att vägen till svaret är viktigare än svaret i sig själv (Sidenwall, 2019).  

 

Något annat som framkommer som väsentligt för god inlärning är lärarens arbetsmetoder och 

arbetssätt, vilket undersökts av Boaler och Staples (2008).  I studien som genomfördes i USA 

på tre olika skolor med liknande upptagningsområden med elever i åldrarna 14–18 år, deltog 
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totalt ungefär 700 elever. På två av skolorna var matematikundervisningen traditionell, det vill 

säga läraren föreläste länge om lektionens innehåll vid en genomgång och därefter arbetade 

eleverna ensamma med korta stängda uppgifter (ibid.). På den tredje skolan presenterades 

längre begreppsmässiga uppgifter för eleverna och problem där elevernas lösningar 

kombinerades med lärarens förklaringar. Denna undervisning hade få genomgångar av läraren, 

eleverna arbetade i grupp och klassen var heterogen. Studien belyser att ett medvetet arbetssätt 

med genomtänkta metoder skapar en matematikundervisning för lärande, vilket även resultatet 

visade då elever från den tredje skolan presterade bättre i allt inom matematiken (Boaler & 

Staples, 2008).  

 

2.6 Matematikundervisningens utformning 

Översikten av matematikundervisningens utformning har delats in i läroboksbaserad 

undervisning, digitala hjälpmedel, konkret material, visuellt stöd samt språk och 

kommunikation. 

 

2.6.1 Läroboksbaserad undervisning 

Andrews och Larson (2017) har i sin studie intervjuat svenska elever för att undersöka hur de 

upplever att en vanlig matematiklektion ser ut. Resultatet visar att flertalet elever menar att 

lektionen inleds med en lärarledd genomgång och att de sedan arbetar vidare i sina 

matematikböcker. Även Jablonka och Johanson (2010) och Sjöberg (2006) instämmer i sina 

studier att matematikundervisningen i Sverige till stor del består av genomgång följt av 

ensamarbete i matematikboken. Jablonka och Johansson (2010) har även funnit att flertalet 

matematikböcker inte har tillräckligt med varierande uppgifter för att tillgodose de behov som 

finns i matematikundervisningen. De menar att majoriteten av lektioner börjar med att läraren 

visar och förklarar på samma sätt som elevernas matematikbok gör, vilket de anser är förkastligt 

då eleverna endast får tillgång till en källa för exempelvis metoder, räknestrategier och 

matematiska begrepp. Vid jämförelse mellan matematikböcker från tidigt 1980-tal med 

läromedel från början av 2000-talet fann Jablonka och Johansson (2010) att mycket var lika. 

Det vill säga liknande uppgifter, samma upplägg och innehåll i matematikböckerna, trots att de 

gällt under olika läroplaner. 
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Sidenwall (2019) har i sin studie undersökt läromedel i matematik för gymnasiet i tolv olika 

länder och sett att formuleringar i problemlösningsuppgifter ser liknande ut. Studien visar att 

läroböckernas uppgifter i problemlösning bygger på utantillärning och utgår från samma 

lösningsstrategier. Sidenwall (2019) menar att majoriteten av uppgifterna i läroböckerna inte 

kräver att en lösningsstrategi skapas och i de fall det krävs är uppgifterna av svårare karaktär. I 

läroböckerna är det liknande uppgifter som är staplade på varandra, så eleverna tränar 

uteslutande en sorts problemlösningsuppgifter med liknande lösningsstrategier. Studien visar 

att om eleverna är vana att enbart arbeta med kända lösningsstrategier påverkar det dem att 

välja imitativa sådana, vilket gör att förutsättningarna för att utveckla alla förmågor i 

matematiken hindras (ibid.). 

 

2.6.2 Digitala hjälpmedel 

Betydelsen av digitala hjälpmedel har bland annat undersökts av Li, Vandermeiden, Lemieux 

och Nathoo (2014). I sin fallstudie med fyrtio elever i åldrarna elva till sjutton år, lät de en del 

av dem utveckla egna digitala matematiska spel. Syftet var att eleverna genom kreativitet och 

skapande skulle få inflytande och känna delaktighet över sitt lärande och därigenom öka sina 

matematiska kunskaper. Studiens datainsamling bestod av tester och enkäter gjorda av eleverna 

samt observationer där eleverna delats in i två grupper om tjugo elever i varje, en experiment- 

och en kontrollgrupp (Li et al., 2014). Eleverna i experimentgruppen fick tillverka egna digitala 

spel. Resultatet visade på både ökad matematisk prestation och ett större intresse för matematik 

hos de elever som fått tillverka spelen. När elever är aktiva och kreativa känner de sig delaktiga, 

vilket har en positiv effekt för inlärningen (ibid.). 

 

De senaste tjugo åren har appar med konkret innehåll blivit vanligare enligt Bouck, Working 

och Bone (2018). I sin studie har de undersökt innehåll och funktion av sex olika konkreta 

appar. Apparna valdes utifrån att de var passande för åldersgruppen 6 - 16 år, hade olika 

svårighetsgrad, var flexibla i matematikområden samt var gratis eller hade ett lågt pris. Bouck 

et al. (2018) kom fram till att appar med konkret innehåll lättare kan tillgodogöras av framförallt 

äldre elever där konkret material ofta inte längre erbjuds i klassrummet. De framhåller att appar 

med konkret material erbjuder elever i matematiksvårigheter, såväl som matematiklärare ett 

bredare spektrum av möjligheter då appar kontinuerligt uppdateras och även kan förändras 

lättare efter behov (ibid.).  
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Även Outhwaite, Faulder, Gulliford och Pitchford (2018) har undersökt digitala appars 

betydelse för matematikinlärningen. Deras studie, som genomfördes i Storbritannien pågick 

under tolv veckor och omfattade 389 slumpmässigt utvalda barn i åldrarna fyra till fem år. 

Barnen delades in i två grupper, en kontroll- och en experimentgrupp. I experimentgruppen 

varierade läraren den vanliga matematikundervisningen med att barnen fick använda 

matematiska appar istället för den dagliga gruppaktivitet som vanligtvis ingick i undervisningen 

(ibid.). Apparna, vilka var två, gav eleverna instruktioner i formen en till en. Genom apparna 

fick barnen träna dels taluppfattning som exempelvis storleksordning av tal, att räkna uppåt till 

tjugo, addition och subtraktion, sortering samt att kunna se mönster och jämföra. Efter studiens 

genomförande kunde Outhwaite et al. (2018) konkludera att barnen som använt apparna hade 

tagit till sig innehållet i matematikundervisningen på ett effektivare sätt än eleverna som endast 

fått den vanliga matematikundervisningen. Studiens resultat påvisade att digitala appar är 

effektiva att använda i den tidiga matematikundervisningen genom att de möjliggör för barnen 

att få individuella instruktioner. Utifrån resultatet föreslår Outhwaite et al. (2018) att 

strukturerade matematiska appar kan vara ett komplement till läraren i att ge kvalitativa 

instruktioner och på så sätt höja prestationen hos eleverna. 

 

van Bommel och Palmér (2018) har studerat effekten av att använda mer än ett medierande 

verktyg, i det här fallet visuellt stöd i form av surfplatta. I sin studie lät de sammanlagt 

184 elever i tre olika förskoleklasser undersöka på hur många olika sätt tre björnar kunde sitta 

på en soffa. Studien genomfördes med olika elever vid tre olika tillfällen. Vid de två första 

tillfällena deltog 123 elever och vid det tredje tillfället deltog 61 elever. Under de två första 

tillfällena visade läraren tre små plastbjörnar samtidigt som problemet presenterades för 

eleverna. Därefter tilldelades eleverna papper och färgpennor, men de fick inga instruktioner 

om hur de skulle gå tillväga för att lösa uppgiften (ibid.). Vid det tredje tillfället fick eleverna 

inte se plastbjörnarna utan fick istället tillgång till en surfplatta där de fick se en bild av tre små 

björnar som satt på en soffa. Eleverna kunde inte flytta runt björnarna men de fick visuellt stöd 

under en längre tid, varefter de fick tillgång till papper och färgpennor. Efter att ha genomfört 

det tredje tillfället kunde van Bommel och Palmér (2018) dra slutsatsen att det visuella stödet 

som eleverna fick via surfplattan gjorde det möjligt för dem att förbättra sin förmåga att 

systematisera och kombinera björnarna på olika sätt. Eleverna vid det tredje tillfället gjorde inte 

heller så många dupliceringar av kombinationer som eleverna vid de två första tillfällena hade 

gjort och kunde därför lättare lösa problemet (ibid.). 
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2.6.3 Konkret material  

Hurrell (2018) visar i sin studie, som utgår från tidigare forskning kring hur konkret material 

används, hur man blir en effektivare lärare genom att använda sig av CRA. CRA består av 

Concrete - göra/konkret, Representational - semikonkret exempelvis bild och Abstract - 

symboler i undervisningen. Hurrell (2018) har undersökt hur konkret material används i 

åldrarna fem till nio år på skolor i Australien och berättar hur lärare i de yngre åren blir kallade 

leklärare för att de använder mycket konkret material i undervisningen. Att använda konkret 

material i matematikundervisningen borde vara en självklarhet i alla åldrar, då användning av 

detta gör att begreppsförståelsen befästs bättre och det skapas en förståelse för det abstrakta 

tänket (ibid.).  

 

Effekten konkret material har på elevers prestation samt om det påverkar deras inställning till 

matematiken har undersökts av Kontaş (2016). I hans studie deltog 48 sjundeklasselever som 

delades in i två grupper, en kontroll- och en experimentgrupp. Under en fyraveckorsperiod 

användes konkret material i matematikundervisningen i experimentgruppen, men inte i 

kontrollgruppen. Efter avslutat experiment kunde Kontaş (2016) fastställa att konkret material 

har en positiv effekt både vad gäller inställningen till matematikämnet och även på resultaten i 

matematik.  

 

Mntunjanu, Adendorff och Siyepu (2018) har undersökt om lärares kunskaper om hur konkret 

material ska användas har betydelse för hur effektivt det är för att förbättra elevernas 

matematiska förståelse. I studien ingick fem lärare som undervisade i årskurs ett till tre, där 

samtliga lärare hade tillgång till konkret material i klassrummet. Slutsatsen som Mntunjanu et 

al. (2018) drog från studiens resultat var att pedagoger känner osäkerhet över vilket sätt det 

konkreta materialet ska användas på och att det därför inte används optimalt och i den 

utsträckning som skulle vara önskvärt. För att konkret material ska vara ett effektivt verktyg är 

det betydelsefullt att pedagoger har kännedom om hur de ska använda det i sin undervisning 

(ibid.).  

 

Även Puchner, Taylor, O´Donnell och Fick (2008) fann liknande resultat som Mntunjanu et al. 

(2018). I Puchner et al. (2008) studie deltog 23 lärare som undervisade elever från förskoleklass 

till årskurs åtta. Under studiens genomförande planerade lärarna sin undervisning tillsammans 

för att sedan genomföra lektionerna i sina klasser. Efter genomförda lektioner fann Puchner et 
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al. (2008) att det råder osäkerhet kring hur konkret material ska användas i 

matematikundervisningen och att lärare behöver stöd i att få kunskap om detta. För att det 

konkreta materialet ska bli effektivt i inlärningen är det nödvändigt att läraren inte bara har 

kunskap om hur det ska användas, utan även ser sambandet mellan materialets funktion och 

målet med matematiklektionen, i vilken materialet ska användas (ibid.) 

 

Dock framkommer det i Uribe-Flórez och Wilkins (2017) studie att användning av konkret 

material inte påverkar elevens prestation i längden utan att när eleven använder konkret material 

uppnås stöd och hjälp direkt men effekten stannar inte kvar. Studien visar även att konkret 

material oftare används i de yngre åren än i de äldre. Uribe-Floréz och Wilkins (2017) har 

använt data insamlat från en nationsövergripande undersökning som pågick under åren 1998 - 

2004. I sin studie utgick de från 10 000 elever i åldrarna fem till elva år när de undersökte 

förhållandet mellan konkret material och elevers matematikinlärning (ibid.).  

 

2.6.4 Visuellt stöd 

I van Garderen, Scheuermann och Pochs (2019) studie om speciallärares uppfattningar om 

elever i svårigheter, deras behov av instruktioner samt svårigheter att använda visuellt stöd i 

problemlösning, visas att visuellt stöd som enda medierande verktyg inte alltid hjälper. Studien 

utgick från enkätsvar av 146 speciallärare, varav 97 var utbildade. Resultatet av studien visar 

att speciallärarna antog att elever i matematiksvårigheter blev hjälpta så fort de fick visuellt 

stöd även om eleverna inte visste hur de skulle använda stödet. Vidare visar studien att elever i 

matematiksvårigheter upplever det svårt att använda visuellt stöd i matematikundervisningen, 

vilket inte alltid uppmärksammas av läraren. I studien diskuteras även att elever i 

matematiksvårigheter inte alltid har visuella svårigheter och att stödet därför inte endast bör 

vara visuellt (van Garderen et al., 2019).  

 

2.6.5 Språk och kommunikation 

Språket har stor betydelse för begreppsbildningen (Sjöberg, 2006). En lärmiljö med tillåtande 

klimat möjliggör interaktion mellan eleverna där samtal och tankar blir ett naturligt inslag. I 

Sjöbergs (2006) studie framkom att elever ibland ansåg det bättre om en klasskamrat förklarade 

istället för läraren. Som orsak angav eleverna att klasskamraterna använde ett språk som liknade 

deras. Sjöberg (2006) belyser vikten av att elever kommunicerar matematik med varandra, men 

problematiserar samtidigt att de gemensamma diskussionerna i klassrummet har minskat. 
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Noréns (2010) studie av tvåspråkiga klassrum visar att det förekommer klassrumsdiskussioner 

som hjälper elever att skapa förståelse i undervisningen. 

 

Fördelar med att elever kommunicerar i matematikundervisningen har undersökts av Yang, 

Chang, Cheng och Chan (2016). De har studerat hur surfplattor kan användas till att 

kommunicera och resonera kring matematiska problem samt effekten kommunikation har på 

elevernas förmåga till matematisk förståelse, begreppskunskap och resonemang. 51 elever i 

årskurs två, vilka var uppdelade i en kontroll- och en experimentgrupp deltog i studien som 

sträckte sig över en termin (ibid.). Eleverna i kontrollgruppen instruerades av läraren och 

arbetade därefter på egen hand, utan möjlighet till interagerande och kommunikation med 

kamraterna. Eleverna i experimentgruppen hade tillgång till samma material, men arbetade med 

en kamrat där de gjorde egna matematiska problem, vilka de visade med olika 

representationsformer på en surfplatta samtidigt som de diskuterade olika matematiska idéer 

och strategier (Yang et al., 2016). Resultatet från studien visade att eleverna i 

experimentgruppen, vilka haft möjlighet att kommunicera och interagera med sin kamrat hade 

ökat sin kommunikativa förmåga och förståelse för matematiska begrepp, då det i arbetet hade 

varit nödvändigt för dem att förklara sina tankegångar för kamraten (ibid.). 

 

Matematik är ett språk som används för att kommunicera, lösa problem och skapa engagemang 

(Adams, 2003). Det matematiska språket består av ord, siffror och symboler. I matematiken har 

ord såväl som symboler olika betydelse i olika sammanhang. Ord som betyder en sak i vardagen 

får en helt annan betydelse i matematiken, vilket gör det extra svårt för elever i 

matematiksvårigheter (ibid.). Även flerspråkiga elever har svårt med betydelsen av 

matematikens ord och symboler. För att kunna läsa matematik krävs det att eleven har 

matematisk förståelse för att tolka flödet av siffror och symboler. Elever i lässvårighet har ofta 

svårt att avkoda matematiska symboler. Adams (2003) menar att skolelevers läsande i 

matematik ofta begränsas till att handla om textuppgifter. 

 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från olika teorier. Den teoretiska utgångspunkten avseende synen på och arbetet 

med elever i matematiksvårigheter utgår från de specialpedagogiska perspektiven: relationellt 
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och kategoriskt. Den teoretiska utgångspunkten vad gäller aktiviteter och medierande verktyg 

som gynnar lärande utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv för att sedan smalna av i 

Säljös medierande verktyg. I teoridelen ges Säljös medierande verktyg mer utrymme då dessa 

har mest fokus i studien. 

 

 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Inom den specialpedagogiska forskningen lyfts olika specialpedagogiska perspektiv för att ge 

förklaringar till vad som orsakar skolsvårigheter (Ahlberg, 2013). Två av dessa är det 

kategoriska och det relationella. Inom de båda perspektiven skiljer sig synen på vad som orsakar 

svårigheter och även vilken typ av insatser som skolan bör sätta in för att stödja eleverna (ibid.). 

 

3.1.1 Kategoriskt perspektiv 

Synen på inlärningssvårigheter i skolan har länge haft ett kategoriskt perspektiv (Ahlberg, 

2013). Inom det kategoriska perspektivet söks svårigheterna hos eleven som anses bero på 

brister och egenskaper hos eleven själv (Ahlberg, 2013; Göransson et al., 2015), exempelvis 

låg begåvning (Aspelin, 2013). Det talas om elever med svårigheter (Ahlberg, 2013; Göransson 

et al., 2015).  De insatser skolan sätter in för att stödja eleverna handlar ofta om att kompensera 

för deras svårigheter (Ahlberg, 2013) och är riktade mot eleven (Palla, 2013). Insatserna, som 

exempelvis kan bestå av särskilda undervisningsmetoder (Palla, 2013), ges många gånger 

genom enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp (Göransson et al., 2015). Vid ett 

kategoriskt synsätt är det specialläraren som ansvarar för att ge stöd och hjälp till eleven 

(Ahlberg, 2013). 

 

3.1.2 Relationellt perspektiv 

Under 2000-talet har det relationella synsättet på elever i svårigheter vuxit (Aspelin, 2013). I 

det relationella perspektivet anses svårigheterna finnas i elevens lärmiljö och det talas om elever 

i svårigheter (Göransson et al., 2015). Undervisningen sker i en relation mellan eleven och 

läraren (Holgersson & Wästerlid, 2018) och goda relationer mellan dem är betydelsefullt för 

elevens inlärning (Ahlberg, 2013). Även om relationen mellan lärare och elev är central inom 

det relationella perspektivet är även relationer elever emellan och relationen mellan elev och 

grupp betydelsefulla (Aspelin, 2013). Inom det relationella perspektivet anses elevens 

svårigheter bero på brister i undervisningen (Göransson et al, 2015). Ahlberg (2013) menar att 
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eftersom svårigheterna finns i lärmiljön ska stödet kopplas till undervisningen och fokus för 

stödet ska inte bara vara eleven utan även läraren. Det är betydelsefullt att undervisningen utgår 

från elevens behov för att förebygga att hen hamnar i svårigheter (ibid.). Inom det relationella 

perspektivet har arbetslaget och specialläraren huvudansvaret i att ge stöd till eleven (Ahlberg, 

2013). 

 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij ses som grundaren till det sociokulturella perspektivet (Claesson, 2007; Säljö, 2015). 

I den sociokulturella traditionen ses lärande som en del av den sociala miljön och barnets 

utveckling hänger samman med den miljö barnet växer upp i (ibid.). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ligger inte fokus i undervisningen på hur elever uppfattar någonting utan istället på 

den omgivande miljön, kommunikation och sammanhang, utifrån ett elevperspektiv (Claesson, 

2007).  

 

Relationen mellan undervisning och utveckling brukar kallas lärande (Vygotskij, 1996). 

Grunden i det sociokulturella perspektivet är förhållandet mellan eleven och den omgivande 

miljön samt hur förmedlingen mellan dessa går till (ibid.) Enligt Vygotskij (1996) kan elevens 

beteende förändras om den sociala miljön ändras. Därför är pedagogens roll i utformandet av 

lärmiljön viktig (ibid.).  

 

En viktig del av den sociokulturella teorin är också att vi lär oss av och i samspel med andra 

människor (Phillips & Soltis, 2014). Vygotskij (2010) menar att språk och tänkande hör ihop 

och att detta förhållande etableras redan under barnets utveckling. Utan interaktion sker ingen 

utveckling av vare sig tänkande eller språk (ibid.). 

 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är verktyg, såväl utvecklandet som 

användandet av dem (Säljö, 2015). Utifrån det sociokulturella perspektivet har Säljö (2015) sett 

arbetet med medierande verktyg som en viktig del. Även Vygotskij (1996) pratar om mediering, 

men då som inre och yttre stimuli. Säljö (2015) tar det vidare och smalnar av det sociokulturella 

perspektivet till en fördjupning om medierande verktyg och lärande (Strandberg, 2006). 
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3.3 Medierande verktyg 

Inom den sociokulturella traditionen används mediering som ett grundläggande begrepp (Säljö, 

2017). Med mediering menas att människor använder verktyg, intellektuella eller fysiska, för 

att förstå och agera i sin omvärld (ibid.). De medierande verktygen möjliggör för människan att 

nå kunskapsmässigt längre än tidigare var möjligt (Partanen, 2007).  

 

Intellektuella verktyg kallas ibland för språkliga redskap och kan vara symboler eller tecken för 

att tänka och kommunicera med exempelvis siffror, bokstäver och begrepp (Säljö, 2017). De 

fysiska verktygen är tillverkade av människor, exempelvis konkret material och tekniska 

hjälpmedel (ibid.). Ofta är de intellektuella och fysiska verktygen beroende av varandra eller 

utgör varandras förutsättningar, vilket matematikboken är ett exempel på (Säljö, 2015). 

 

Samtidigt som vi människor använder fysiska verktyg använder vi även intellektuella verktyg 

när vi tänker och talar (Säljö, 2015). De begrepp vi använder när vi tänker och talar fungerar 

även som medierande verktyg i att skapa förståelse, beskriva och kommunicera med andra 

(ibid.). Utvecklingen av verktyg skapar nya villkor för vad vi lär oss men även för hur vi lär 

oss (Säljö, 2015). Användningen av medierande verktyg är utmärkande för det sociokulturella 

perspektivet och att lära sig använda dem är en viktig del av det mänskliga lärandet (ibid.). 

 

3.3.1 Medierande verktyg i undervisningen 

Ahlberg (2013) menar att allt lärande är medierande och sker med hjälp av olika verktyg. 

Språket är det grundläggande intellektuella verktyget för lärande - utan språk sker inget lärande 

(ibid.). Precis som nämnts tidigare behövs de intellektuella verktygen som tänkande och 

kommunikation för att skapa förståelse och för att kunna agera i omvärlden (Ahlberg, 2013).  

 

En metod att anpassa för elever i matematiksvårigheter kan vara att de får använda sig av olika 

medierande verktyg som exempelvis konkret material, matematiska spel samt digitala 

hjälpmedel (Anghileri, 2006) och att låta dessa bli en naturlig del av undervisningen (Ahlberg, 

2013). Medierande verktyg kan genom att konkretisera den abstrakta matematiken hjälpa elever 

i matematiksvårigheter att få förståelse för begrepp och symboler (Anghileri, 2006).  

 

Medierande verktyg kan med fördel användas för alla elever i undervisningen, det som fungerar 

för elever i svårigheter är även till nytta för övriga elever (Rystedt & Trygg, 2010). Pettersson 
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et al. (2010) menar att en effektiv lärmiljö utmärks av mångsidighet i undervisningen. Ett sätt 

att konkretisera undervisningen kan vara att visa tal genom olika representationsformer 

exempelvis genom matematikspråk, ord, bilder eller att visa med konkret material (Anghileri, 

2006). Detta hjälper eleverna att lättare förstå sambandet mellan den konkreta och abstrakta 

matematiken (ibid.). I en laborativ matematikundervisning används olika representationsformer 

som en grund genom att man utgår från konkret matematik för att sedan skapa en bro till det 

abstrakta matematikspråket (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

 

 

4. Metodbeskrivning 

I metodavsnittet beskrivs val av metod, urval, genomförande, bearbetning, tillförlitlighet och 

etiska aspekter. 

 

 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien var att undersöka elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och 

speciallärare i matematiks tankar kring lärande gällande arbetssätt och medierande verktyg i 

matematikundervisningen samt hur matematikundervisningen i dagsläget är utformad. För att 

undersöka detta valde vi att göra en studie med kvalitativ ansats där vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer. Dessa har gett oss möjlighet att kunna ändra ordningen på 

frågorna och ställa följdfrågor samt att informanterna har kunnat utveckla sina svar vid behov, 

vilket enligt Bryman (2011) är kännetecknande för semistrukturerade intervjuer. Även Kvale 

och Brinkmann (2014) intygar att intervju som metod skapar möjlighet att få en detaljerad bild 

av det som ska undersökas. Valet av kvalitativ ansats utgår från forskningsfrågorna som 

behövde undersökas med detaljerade intervjuer för att kunna få en nyanserad bild av 

informanternas upplevelser. Hade vi valt en kvantitativ studie hade det inte funnits möjlighet 

att ändra om ordningen på frågorna och ställa följdfrågor för att förtydliga, då intervjuer i 

kvantitativa undersökningar är strukturerade och intervjufrågor ställs på samma sätt till 

samtliga informanter (Bryman, 2011). 
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För att få svar på våra forskningsfrågor och eftersom vi intervjuade tre olika grupper av 

informanter, valde vi att använda oss av tre olika intervjuguider, en för eleverna (se bilaga 2), 

en för matematiklärarna (se bilaga 3) och en för speciallärarna i matematik (se bilaga 4). 

Intervjuguiderna utgick från samma teman, men en del frågor ställdes på olika sätt och alla 

frågor ställdes inte till samtliga informanter. Frågorna handlade om elever i 

matematiksvårigheter och hur undervisningen kan se ut för att stödja dem i deras lärande samt 

vilka medierande verktyg som finns tillgängliga för dem. 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att genomföra vår studie på skolor där kontakt fanns med någon pedagog sedan 

tidigare, vilket Bryman (2011) menar är ett bekvämlighetsurval. Eleverna är utsedda av 

pedagoger på skolan utifrån att de får extra stöd i matematik av speciallärare eller i mindre 

grupp. Matematiklärare och speciallärare i matematik är utvalda utifrån att de undervisar de 

elever som deltar i studien. Studien bygger på intervjuer med 26 informanter från tre olika 

skolor: nio lågstadieelever, sex mellanstadieelever, nio matematiklärare och två speciallärare i 

matematik. Den har genomförts vid tre olika skolor som vi valt att benämna som skola A, skola 

B och skola C. Dessa presenteras i tabell 1. 

 

4.2.1 Skolor 

Skola A är en central skola i en sydsvensk tätort. På skolan, som är treparallellig, går elever 

från förskoleklass till årskurs tre. Eleverna kommer från ett upptagningsområde med skilda 

socioekonomiska förutsättningar, där föräldrarna är såväl låg- som högutbildade. Många av 

eleverna på skolan har utlandsfödda föräldrar och andelen elever som har annat modersmål än 

svenska är hög. Det finns även flera nyanlända elever på skolan. På skolan intervjuades fem 

elever, tre matematiklärare och en speciallärare i matematik. 

 

Skola B är en skola i en mindre sydsvensk tätort. På skolan, som till övervägande del är 

tvåparallellig, går elever från förskoleklass till årskurs tre. Eleverna kommer från ett 

upptagningsområde med skilda socioekonomiska förutsättningar, där föräldrarna är såväl låg- 

som högutbildade. På skolan finns elever som har utlandsfödda föräldrar och några elever har 

annat modersmål än svenska. På skolan intervjuades fyra elever, fem matematiklärare och en 

speciallärare i matematik. 
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Skola C är en central skola i en större sydsvensk tätort. På skolan, som är tvåparallellig, går 

elever i årskurs fyra till årskurs nio. Eleverna kommer från ett upptagningsområde med skilda 

socioekonomiska förutsättningar, där föräldrarna är såväl låg- som högutbildade. Många av 

eleverna på skolan har utlandsfödda föräldrar och andelen elever som har annat modersmål än 

svenska är hög. Det finns även flera nyanlända elever på skolan. På skolan intervjuades sex 

elever och en matematiklärare. Speciallärare saknas på skolan, men eleverna får stöd av 

matematikläraren i mindre grupp. 

 

Tabell 1: Översikt över informanterna på skolorna. 

Skola Elever  Matematiklärare Speciallärare 

Skola A 5 lågstadieelever 3 matematiklärare 1 speciallärare 

Skola B 4 lågstadieelever 5 matematiklärare 1 speciallärare 

Skola C 6 mellanstadieelever 1 matematiklärare saknas 

 

 

4.3 Genomförande 

För att hitta elever och pedagoger som kunde medverka i studien skickades mejl ut till åtta 

skolor där kontakt med pedagoger fanns sedan tidigare. På tre av skolorna genomfördes redan 

andra studier varav de avböjde till att medverka i vår studie. På två av skolorna fick elever i 

matematiksvårigheter inget stöd utöver ordinarie klassrumsundervisning, varav vi avböjde att 

genomföra vår studie på dessa skolor. De tre skolor vi valde att genomföra studien på arbetade 

med elever i matematiksvårigheter utanför ordinarie undervisning, där eleverna fick stöd 

antingen av speciallärare eller i mindre grupp. Valet att genomföra studien med elever i 

matematiksvårigheter som får sitt stöd utanför ordinarie undervisning gjordes för att få studien 

att omfatta elever i behov av särskilt stöd samt för att få en specialpedagogisk infallsvinkel.  

 

Missivbrev och samtyckeslappar lämnades ut (se bilaga 1). På skola A skedde detta vid ett 

personligt möte mellan oss och informanterna och på skola B och C delades de ut och samlades 

in av de pedagoger vi haft kontakt med.  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie av de tre intervjuguiderna (se bilaga 2, 

3 och 4) för att kontrollera intervjuunderlagets relevans och därigenom kunna ta ställning till 

om någon fråga skulle tas bort eller om ordningsföljden av frågorna skulle ändras. Att göra en 
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pilotstudie för att kontrollera frågornas relevans kan göra att intervjuaren känner större säkerhet 

vid intervjutillfället och leda till att undersökningen blir bättre (Bryman, 2011). I pilotstudien 

deltog en lågstadieelev och två mellanstadieelever, tre matematiklärare samt en speciallärare i 

matematik. Efter pilotstudien justerades frågorna i samtliga intervjuguider.  

Intervjuguiderna delades sedan in i följande teman: 

• matematiksvårigheter - frågan om definitionen av elever i matematiksvårigheter ställdes 

till matematiklärare och speciallärare i matematik 

• matematikundervisningens utformning generellt i klassrummet och för elever i 

matematiksvårigheter – frågor om hur en vanlig matematiklektion brukar se ut ställdes 

till samtliga informanter och frågan om hur arbetet med elever i matematiksvårigheter 

brukar läggas upp ställdes till matematiklärare och speciallärare i matematik 

• lärande och förståelse – frågor om hur elever i matematiksvårigheter lär sig bäst ställdes 

till samtliga informanter 

• medierande verktyg i undervisningen – frågan om vilka hjälpmedel som används i 

undervisningen ställdes till samtliga informanter 

• önskemål om arbetssätt – alla informanter fick frågor om det fanns andra sätt de önskade 

arbeta på och hur de hade velat arbeta om de hade kunnat trolla 

 

Intervjuguiden till eleverna bestod av tio frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden till 

matematiklärare bestod av åtta frågor (se bilaga 3) och till speciallärare bestod intervjuguiden 

av sju frågor (se bilaga 4). Skillnaden i antalet frågor berodde på att eleverna hade tre frågor 

om hur de kände för ämnet, vad de tyckte var bäst respektive inte gillade med ämnet. 

Matematiklärarna hade en fråga mer än speciallärarna som handlade om upplägget av en vanlig 

matematiklektion. Till fråga nio i elevernas intervjuguide (bilaga 2) visades bilder på olika 

medierande verktyg. I övrigt var frågorna lika.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med elever och pedagoger i grupprum och spelades in på 

diktafon. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att spela in intervjuer då informanternas egna 

uttryck kommer med. Ett aktivt lyssnande hos frågeställaren gör att eventuella följdfrågor kan 

formuleras eftersom fokus inte behöver ligga på att anteckna under tiden (ibid.). Varje intervju 

varade mellan 10 och 30 minuter. Bryman (2011) pekar på att kvalitativa intervjuer ofta varierar 

i tid, vilket våra val av följdfrågor samt hur många som ställdes har bidragit till. Samtliga 

intervjuer har transkriberats.  
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4.4 Bearbetning 

Intervjuerna har transkriberats och skrivits ut för att kunna genomföra analysen. En vinst med 

att transkribera intervjuer är att informanternas svar antecknas ordagrant så att inte något av det 

sagda tappas bort vid analysen, vilket påtalas av Bryman (2011). Alla transkriberingar har lästs 

igenom och därefter har varje fråga bearbetats med särskild färgkod och sedan förts in i 

analysscheman, varje fråga för sig (se bilaga 5). I analysschemana har varje informants svar på 

respektive fråga förts in enligt ett särskilt kodsystem. Informanterna är kodade efter skola, elev, 

lärare eller speciallärare samt en siffra. Kodsystemet har använts för att kunna strukturera upp 

informanternas svar. Även lämpliga citat från intervjuerna har valts ut och förts in i 

analysschemana, vilket Repstad (2007) menar ger autenticitet till studien. Citaten är 

formulerade i skriftspråk, något Kvale och Brinkmann (2014) menar gör dem lättare att läsa. 

 

Data har noga undersökts för att hitta teman och sammanställa dem under rubrikerna 

matematiksvårigheter och medierande verktyg. Under matematiksvårigheter har vi utgått från 

vad matematiklärarna och speciallärarna framfört under intervjuerna om vad de anser 

matematiksvårigheter är och hur man kan arbeta med elever i matematiksvårigheter. Resultatet 

av detta har analyserats utifrån kategoriskt perspektiv, det vill säga att se eleven som bärare av 

svårigheten, och relationellt perspektiv, det vill säga att utgå från elevens behov i mötet med 

lärmiljön (Aspelin, 2013). 

 

Under rubriken medierande verktyg har vi utgått från frågorna som handlar om 

matematikundervisningens utformning, vilka medierande verktyg som används i 

undervisningen samt önskemål om arbetssätt. Svar ifrån alla informanterna har legat till grund 

för analysen. Fysiska medierande verktyg, exempelvis konkret material och digitalt stöd samt 

intellektuella medierande verktyg, exempelvis pararbete och arbetssätt där eleverna fått tänka 

och kommunicera (Säljö, 2015), har använts som analysverktyg.  

 

Frågan om vilka matematikuppgifter som upplevdes lätta/svåra/roliga av elever i 

matematiksvårigheter (se fråga 5, bilaga 2 och 3 samt fråga 4, bilaga 4) har inte tagits med i 

bearbetning, resultat och analys, eftersom syfte och frågeställningar har ändrats under studiens 

gång.  Även frågorna 2, 3 och 4 i elevernas intervjuguide (bilaga 2) har inte tagits med i resultat 

och analys eftersom frågeställningarna ändrats. 
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4.5 Tillförlitlighet  

En studies tillförlitlighet är ett mått på studiens kvalité och noggrannhet (Stukát, 2011). Vår 

studie undersökte olika arbetssätt som används i matematikundervisningen och vilka 

medierande verktyg elever i matematiksvårigheter anser främja deras lärande. Studiens 

tillförlitlighet menar vi är hög eftersom frågeställningarna besvaras i resultat, analys och 

diskussion. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer 

bidrar till detaljerade svar där informanterna ges möjlighet till utsvävningar och 

vidareutvecklingar av sina svar (Bryman, 2011). Data har samlats in från 26 informanter på tre 

olika skolor. Intervjuerna spelades in på diktafon, transkriberades ordagrant och citat valdes ut. 

Vi menar att de citat som presenteras stärker resultatet och ger studien en autenticitet genom att 

vi använt informanternas egna formuleringar. Informanterna nämns av konfidentialitetsskäl 

som lågstadie- och mellanstadieelever, lärare och speciallärare i resultat och diskussion. I 

arbetet med analysen har informanterna kodats för att vi ska veta att allas svar finns 

representerade och vem som har sagt vad, vilket styrker tillförlitligheten.  

 

Vår studie genomfördes på tre olika skolor, i tre olika städer. Skolorna i studien har snarlika 

upptagningsområden och kan relateras till skolor i resten av landet, vilket gör att det finns en 

överförbarhet. Bryman (2011) menar att överförbarhet innebär att resultatet från en studie kan 

användas i liknande miljöer. Om studien skulle replikerats hade förmodligen liknande resultat 

framkommit. Utifrån detta menar vi att vår studie har en hög tillförlighet.  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi en pilotstudie av intervjuguiderna. Pilotstudien 

gjorde det möjligt att upptäcka felformuleringar och frågor som var svåra att besvara. Genom 

att intervjuguiderna testats i en pilotstudie anser vi att tillförlitligheten är stor. Hade vi valt att 

inte kontrollera intervjuguiderna innan vi genomförde intervjuerna hade feltolkningar av 

frågorna kunnat göras, vilket Stukát (2011) menar kan ge studien lägre tillförlitlighet. 

 

En studiens giltighet är ett mått på att det som sagts ska undersökas verkligen undersöks (Kvale 

& Brinkmann, 2014). De metoder vi använt redovisas tydligt och bilagor av intervjuguiderna 

bifogas. Urvalet har beskrivits och data har bearbetats samt analyserats. Allt detta menar Kvale 

och Brinkmann (2014) gör forskningsprocesserna transparenta och evidensövertygande. 
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Intervjuer har gjorts med både elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare 

i matematik, vilket gör att studien är bred. Dock är studien inte helt generaliserbar eftersom vi 

anser att vi har för få informanter av varje kategori för att kunna dra generella slutsatser.  

 

 

4.6 Etiska aspekter 

I studien har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Innan vi träffade elever och pedagoger för intervjuer lämnades missivbrev (se bilaga 1) ut till 

informanterna och till elevernas vårdnadshavare eftersom eleverna var sju till tolv år. I 

missivbrevet informerades informanterna, i enlighet med informationskravet om studien, dess 

syfte och genomförande samt att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan om de så önskade (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet valde vi 

att inte skriva ut att studien undersöker elever i matematiksvårigheter, vilket inte är helt etiskt 

korrekt. Valet gjordes utifrån att eleverna inte skulle känna sig utpekade eller ta illa vid sig. 

Vårdnadshavarna var dock medvetna om att deras barn får stöd i matematik utanför ordinarie 

undervisning, av speciallärare eller i mindre grupp. Missivbrevet innehöll även 

kontaktuppgifter till oss studenter samt till vår handledare så att informanterna och elevernas 

vårdnadshavare kunde kontakta oss vid eventuella frågor.  

 

I samband med att missivbrev delades ut bifogades även samtyckesblanketter (se bilaga 1) till 

informanterna där de fick skriva under om de ville delta i studien. Detta i enlighet med 

samtyckeskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom eleverna var minderåriga 

krävdes inte bara deras samtycke, utan även vårdnadshavarna skulle samtycka till att deras barn 

fick delta i studien. Vid utdelning av missivbrev och samtyckesblanketter fick eleverna 

information om studien och frågan om de ville delta. Samtliga intervjutillfällen inleddes med 

att förtydliga syftet med studien och samtidigt fråga informanterna om de fortfarande ville delta. 

De informerades även om att de kunde bryta när som under intervjun. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002) anses därmed samtyckeskravet uppfyllt. Vid intervjutillfället på skola 

A valde en elev att inte medverka trots att vårdnadshavarna gett sitt samtycke.  
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I missivbrevet informerades informanterna även om konfidentialiteten kring deras personer och 

att både de och verksamheterna de befann sig i skulle avidentifieras (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). I studien anges informanterna som lågstadieelev, mellanstadieelev, 

lärare och speciallärare för att identiteten kring dem inte ska röjas, i enlighet med 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informanterna informerades även om att insamlat material endast kommer att användas av oss 

själva för att få svar på våra forskningsfrågor samt att det raderas från diktafonerna när arbetet 

är examinerat. Därmed uppfylldes nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

 

5. Resultat  

I resultatdelen presenteras resultatet utifrån följande teman: 5.1 Elever i matematiksvårigheter, 

5.2 Matematik i klassrummet, 5.3 Arbete med elever i matematiksvårigheter, 5.4 Lärande och 

förståelse utifrån elever, lärare och speciallärare, 5.5 Medierande verktyg i undervisningen och 

5.6 Önskemål om arbetssätt. 

 

Informanterna presenteras som lågstadieelev, mellanstadieelev, lärare och speciallärare. I de 

fall elever nämns menas både låg- och mellanstadieelever. När lärare nämns menas 

matematiklärare. Resultatet kompletteras med citat från informanterna för att bidra med 

autenticitet till innehållet. Citaten presenteras som blockcitat för att stärka informanternas svar. 

Resultatet analyseras dels utifrån kategoriskt- och relationellt perspektiv samt utifrån Säljös 

medierande verktyg. Resultatdelen avslutas med sammanfattning och slutsatser utifrån våra 

forskningsfrågor.  

 

5.1 Elever i matematiksvårigheter  

Matematiklärare och speciallärare, vilka var totalt elva stycken fick frågan vad elever i 

matematiksvårigheter är enligt dem.  
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Resultatet visade att ungefär hälften av lärarna nämnde svårigheter med taluppfattning på något 

sätt och en av dem uttryckte följande:  

 

För mig på den här nivån är det när man inte har befäst de grundläggande begreppen, till 

exempel antalsuppfattning. Det börjar ju där.  (lärare) 

 

Förutom taluppfattning nämndes svårighet att minnas av tre lärare, elever som behövde extra 

träning eller mer tid att träna yttrades av två lärare samt av en speciallärare. Svårighet att förstå 

matematiken i vardagen eller koppla till verkligheten omtalades av två lärare. En av dem 

uttryckte det på följande sätt: 

 

Taluppfattning, svårigheter att koppla det till verkligheten, att det blir abstrakt, diffust...är nog 

svårigheter. (lärare) 

 

Tre av lärarna och båda speciallärarna menade att matematiksvårigheter är individuella. En av 

speciallärarna uttryckte det på följande sätt:  

 

Alltså det är ett stort begrepp så det är svårt att tratta ner det för att det kan betyda så många 

olika saker och kan vara många olika områden... Men så fort en elev inte kan prestera då kan 

det vara en svårighet... (speciallärare) 

 

Annat som nämndes som matematiksvårigheter var att inte förstå sammanhanget, att sakna 

förförståelse och att behöva extra stöd som förklaringar eller längre tid att träna. Även 

svårigheter med inlärning och arbetssätt i undervisningen påtalades som orsaker till 

matematiksvårigheter av en speciallärare och av en lärare. 

 

Svårigheter i sig är ju när man inte riktigt fixar på det sättet som det är. (lärare) 

 

Språket nämndes också som en matematiksvårighet eller hinder i matematiken av en lärare. 

 

Alltså det finns ju mycket svåra ord i matematiken. Det kan ju vara för att man har ett annat 

modersmål, men det kan ju faktiskt också vara att man har ett torftigt svenskt språk 

överhuvudtaget och då är ju matte ganska, alltså det kräver ju ganska mycket att läsa en 

uppgift... (lärare) 
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5.2 Matematik i klassrummet 

Elever i matematiksvårigheter, totalt femton stycken och matematiklärare, totalt nio stycken 

tillfrågades om hur de arbetar med matematik i klassrummet under en vanlig lektion. 

 

Samtliga elever, både på låg- och mellanstadiet berättade att de arbetar med matematikboken 

under lektionerna. En av dem sade: 

 

Vi tar upp matteboken. Vi brukar jobba med plus också minus. (lågstadieelev) 

 

En lågstadieelev tog upp att de har en genomgång innan de börjar arbeta och förklarade att hens 

lärare brukar gå igenom uppgifter på tavlan och sedan får eleverna komma fram och göra 

liknande uppgifter medan de berättar för sina klasskamrater vad som sker i de olika stegen av 

uträkningarna. Eleven betonade att hen inte tycker om att gå fram och uttryckte: 

 

Jag tycker inte gå fram på tavlan och skriva... Jag gillar mest att bara kolla. (lågstadieelev) 

 

Samtliga elever på mellanstadiet berättade att läraren har en genomgång innan de börjar arbeta. 

En av dem berättade följande: 

 

Vi brukar alltid ha genomgång och så säger … vilka sidor vi ska jobba med. (mellanstadieelev)  

 

Alla lärare tog upp att de inleder med en genomgång framme vid tavlan. Efter det framhöll 

majoriteten av lärarna att de arbetar med matematikboken efter genomgången. En lärare 

berättade att hen inte alls arbetar med matematikboken längre utan i individuella 

matematikhäften och klargjorde följande: 

 

Jag har pausat matteboken för jag märkte att det gick alldeles för fort fram för min klass. De är 

på så himla olika nivåer. (lärare) 

 

En lärare berättade att hen har börjat med ett nytt undervisningssystem under tre av lektionerna 

i veckan då det är halvklass. Eleverna arbetar då i tre smågrupper där de antingen arbetar 

praktiskt, med datorer eller med matematikboken. De byter vid varje halvklasslektion, vilket 
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innebär att varje elev får arbeta med samtliga tre arbetssätt under en vecka. Läraren ansåg att 

det är lätt att individanpassa undervisningen genom det här arbetssättet.  

 

En tredjedel av lärarna tog även upp att de brukar använda konkret material under 

genomgångarna. På skola B används ett läromedel som har tillhörande material med filmade 

genomgångar. Tre lärare berättade att de ofta inleder med dessa under genomgången.  

 

En lärare nämnde att de ibland kan arbeta med att lösa ett specifikt tal, eller en 

problemlösningsuppgift under en hel lektion. Nästan alla lärare framhöll att de varierar 

undervisningen och inte bara arbetar i matematikboken. En av dem uttryckte det på följande 

sätt: 

 

Sedan ska man börja få in mattetänket. Man kan ställa sig upp. Vi kan hoppa 10-hopp eller 5-

hopp bara för att få igång kroppen. (lärare) 

 

5.3 Arbete med elever i matematiksvårigheter 

Såväl matematiklärare som speciallärare, totalt elva stycken fick frågan hur de arbetar med 

elever i matematiksvårigheter. Svaren från speciallärarna skiljde sig från matematiklärarnas då 

de oftast arbetar en till en eller i mindre grupp med eleverna. 

 

Alla lärarna berättade att elever i matematiksvårigheter var med på det gemensamma i 

klassrummet som exempelvis genomgångar och matematikspel. Extra genomgångar som var 

individuella för elever i matematiksvårigheter nämndes av två lärare. En av dem uttryckte sig 

på följande sätt: 

 

En del behöver individuella genomgångar efteråt. (lärare) 

 

Nästan alla lärare berättade att de efter genomgång i klassrummet tittar till elever i 

matematiksvårigheter först för att se att de förstått. En av dem sade följande: 

 

...jag som vuxen är extra lyhörd och kanske tar en liten runda då jag precis haft en genomgång... 

(lärare) 
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Två av lärarna hade i placeringen i klassrummet tänkt på att ha elever i matematiksvårigheter 

nära sig för att lätt finnas till hands. En av dem förklarade följande: 

 

Men jag har försökt att samla de som jag vet behöver mer hjälp rätt så nära för att man ska 

kunna röra sig lite snabbt emellan. (lärare) 

 

Majoriteten av lärarna nämnde konkret material som ett arbetssätt med elever i 

matematiksvårigheter. Lärarna berättade att plockmaterial och annat konkret material som 

tallinje och hundraruta är stöd för eleverna och finns nära till hands under lektionen. Detta var 

något som även de båda speciallärarna bekräftade. Speciallärarna utgick från det konkreta i 

specialundervisningen för att längre fram i arbetet möjligtvis övergå till siffror och symboler. 

 

...då börjar jag ju för det allra mesta i det konkreta... (speciallärare) 

 

Speciallärarna förklarade att de utgår från varje elevs behov i sitt arbete och att konkret material 

är det grundläggande i deras arbetssätt. Att plocka och låta eleverna uppleva matematiken med 

händerna nämnde speciallärarna som deras sätt att arbeta med elever i matematiksvårigheter.  

 

 ...mycket plockmaterial, mycket ha i händerna... (speciallärare) 

 

Den ena specialläraren berättade att olika appar och datorprogram också är en stor del av det 

individuella arbetet med eleverna. Den andra specialläraren arbetade nästan uteslutande med 

konkret material i arbetet med elever i matematiksvårigheter. 

 

Två av lärarna och en av speciallärarna berättade om nära samarbete med varandra för att skapa 

förförståelse för elever i matematiksvårigheter. De berättade vidare att det var i samråd med 

varandra som stödet planerades och genomfördes såväl i klassrummet som hos specialläraren. 

En av lärarna uttryckte: 

 

Sedan jobbar vi mycket med att skapa förförståelse. (lärare) 

 

Att ge eleverna olika strategier och möjlighet att träna olika representationsformer ansåg en del 

av informanterna vara viktigt i arbetet med elever i svårigheter.   
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Men även att lära dem att rita och så, olika representationsformer. (speciallärare) 

 

Så jag ger dem strategier för hur de ska kunna lösa det. (lärare) 

 

Nästan häften av lärarna berättade att det finns tillgång till någon form av resurs under 

lektionerna.  

 

 

5.4 Lärande och förståelse utifrån elever, lärare och speciallärare 

Alla elever, totalt femton stycken fick frågor om på vilket sätt de arbetar när de lär sig bäst eller 

lättast. De fick även frågan hur de trodde att deras matematiklärare tycker att de lär sig bäst. 

Alla pedagogerna, totalt elva stycken, fick frågan på vilket sätt de arbetar när de upplever att 

elever i matematiksvårigheter lär sig bäst.  

 

Nästan hälften av eleverna tyckte att de lär sig bäst när de får arbeta i par eller i mindre grupp. 

En mellanstadieelev nämnde att i samarbete med andra krävs det att det inte är någon som hen 

pratar mycket med, annars blir inget arbete gjort. En annan mellanstadieelev berättade att hen 

lär sig bäst i pararbete för då kan eleverna hjälpa varandra. 

 

Fyra lågstadieelever och en mellanstadieelev beskrev användning av någon form av fysiska 

medierande verktyg när de lär sig bäst. Material att plocka med nämndes av två lågstadieelever 

samt en mellanstadieelev och att räkna på fingrarna nämndes av två lågstadieelever. Två av 

eleverna uttryckte användningen av fysiska medierande verktyg följande: 

 

Mest plus, för plus kan man räkna med fingret. (lågstadieelev) 

 

...när man har sådana där spel, för jag kan inte bara sitta still vid genomgång, jag måste typ ha 

något att pilla på… (mellanstadieelev) 

 

Ensamarbete tyckte en tredjedel av eleverna att de lär sig bäst vid. En lågstadieelev berättade 

att hen behöver hjälp med läsningen för att kunna lära sig. Koncentration och fokus på uppgiften 

nämndes av två mellanstadieelever som förutsättningar för att de ska lära sig. En elev beskrev 

det följande: 
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Då kanske jag läser. Om det är en uppgift så kanske jag läser den fem gånger och sen så kanske 

jag kan efter det och då skriver jag ner den. Sedan går jag till nästa och gör samma. 

(mellanstadieelev) 

 

Frågan hur eleverna tror att deras lärare tycker att de lär sig bäst upplevdes svår av eleverna och 

tre av lågstadieeleverna kunde inte besvara den. 

 

Tre elever trodde att deras lärare tycker att de lär sig bäst om de arbetar ensamma. Tystnad och 

studiero förklarade två elever som arbetssätt de tror att deras lärare anser att de lär sig bäst på. 

Att eleven skulle vara tyst eller koncentrera sig nämndes av fyra elever. En lågstadieelev 

besvarade frågan med hur läraren tror att hen jobbar bäst som följande: 

 

Att jag arbetar hårt. (lågstadieelev) 

 

Att skriva och att arbeta i matematikboken beskrevs av två lågstadieelever som ett arbetssätt de 

tror att matematikläraren tycker att de lär sig bäst genom. 

 

Att använda konkret material som till exempel plockisar och hundrarutor tog fyra lärare och 

båda speciallärarna upp som ett sätt att konkretisera matematiken för att göra den lättare.  

 

Ja, det är ju mycket med det här med konkret material, vara extra tydlig och allt sådant där. 

(lärare) 

 

Resultatet visade även att tre lärare ansåg att elever i matematiksvårigheter tycker om att arbeta 

i matematikboken. Repetition av metoder ansågs av två lärare och en av speciallärarna som bra 

arbetssätt.  

 

När vi har laborativt material och vi har många repetitioner om samma sak och jag får sitta med 

dem i liten grupp. (lärare) 

 

Tydlighet beskrevs även hjälpa elever i matematiksvårigheter, vilket nämndes av två lärare och 

en speciallärare. Specialläraren förklarade: 
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...det kanske inte är så mycket materialet utan strukturen, att man går från det konkreta och 

verkligen befäster och försöker koppla det och inte går för fort fram. (speciallärare) 

 

En lärare menade att elever i matematiksvårigheter lär sig bäst när de upplever att det de gör är 

lätt och roligt. Två lärare menade att när de är fler pedagoger i klassrummet så lär eleverna sig 

bättre och det finns mer tid till varje elev. En lärare beskrev följande: 

 

Bäst är en till en-undervisning. (lärare) 

 

5.5 Medierande verktyg i undervisningen 

Alla informanter, totalt tjugosex stycken fick samma fråga om vilka hjälpmedel som används i 

undervisningen. Eleverna, totalt femton stycken fick se bilder på olika hjälpmedel som stöd.  

 

Vi har delat in de medierande verktygen i fysiska och intellektuella. Resultatet från de fysiska 

verktygen redovisas både i text och i tabellform (se tabell 2 nedan). De intellektuella verktygen 

redovisas endast i text.  

 

Tabell 2. Medierande fysiska verktyg  
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F-3 elev  
(9 st) 7 6 6 8 8 6 4 1 2 

4-6 elev  
(6 st) 5 4 3 5 6 6 0 0 0 

Matematiklärare 
(9 st) 8 4 4 6 5 6 0 4 3 

Speciallärare  
(2 st) 2 0 1 2 1 1 0 0 1 
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Det förekom fysiska medierande verktyg i undervisningen, både på låg- och mellanstadiet. De 

mest framträdande fysiska medierande verktyg som används är matematikboken och plockisar 

i olika form, exempelvis centikuber. Plockisar togs upp som medierande verktyg hos sju 

av lågstadieeleverna, fem av mellanstadieeleverna, nästan alla lärarna och båda speciallärarna. 

En elev sade följande om plockisar: 

 

 Jag brukar alltid ta plockisar. (lågstadieelev) 

 

Även om samtliga mellanstadieelever berättade att de känner igen plockisar menade de att de 

oftast inte använder det nu när de går i årskurs fem. Nästan alla mellanstadieeleverna berättade 

att de använt plockisar tidigare skolår. En elev klargjorde: 

 

Inte längre i mattelektionerna, det gör vi inte. Innan gjorde jag det, men nu får jag mest tänka 

med huvudet. För nu tycker man att vi ska göra det mer nu. (mellanstadieelev) 

 

Endast en mellanstadieelev uttryckte att hen använder plockisar ibland och att det då är vid 

problemlösning och när de arbetar i par.  

 

Alltså när vi kanske ska arbeta i par så har vi en sådan här uppgift där vi ska använda dem. 

(mellanstadieelev) 

 

Två mellanstadieelever visste inte om det fanns något konkret material tillgängligt i 

klassrummet. En mellanstadieelev berättade att hen inte vet om hen får ta fram plockisar vid 

arbetet och att hen istället tar fram pennor och använder dessa som plockmaterial. 

 

Jag vet inte, för jag har aldrig frågat, men ibland så tar jag och använder pennor. 

(mellanstadieelev) 

 

Knappt hälften av eleverna på lågstadiet använde fingerräkning som ett medierande verktyg, 

medan ingen av de sex mellanstadieeleverna använde det. Inte heller några av lärarna eller 

speciallärarna tog upp det som ett medierande verktyg i undervisningen. En lågstadieelev som 

använde sig av fingerräkning fick frågan om hen upplevde att det är lättare att koncentrera sig 

då. Eleven berättade:  
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 Därför jag tycker inte om att tänka i huvudet precis. Det är svårt. (lågstadieelev) 

 

Tärningsspel och datorer var de fysiska verktyg som användes mest frekvent i undervisningen 

enligt eleverna. Fyra av mellanstadieeleverna berättade att datorerna används till att göra 

datorprogrammet Nomp. Fyra lärare framhöll att de ofta använder datorprogrammet Skolplus, 

vilket båda F-3 skolorna har licens på. Speciallärarna använde Skolplus och Bingel samt ibland 

appen Vektor. En av speciallärarna berättade att det inte finns tillgång till så många datorer i 

klasserna: 

 

Jag tycker det är en nackdel för det är ju ett sätt att variera undervisningen. Man får ju inte köra 

bara Ipads och datorer. Men de är ju ändå ett sätt antingen för att färdighetsträna och det här 

självrättande. (speciallärare). 

 

De intellektuella medierande verktygen i frågeguiden omfattade att pedagog förklarade, att 

arbeta i par eller grupp, att skriva egna matematikuppgifter och att förklara en matematikuppgift 

eller ett matematikproblem för en kamrat. 

 

Fem av eleverna på lågstadiet berättade att det känns bra och att de förstår när läraren förklarar 

för dem. En lågstadieelev uttryckte att läraren brukar förklara, men att hen inte alltid förstår vad 

läraren menar. En mellanstadieelev berättade att hen även själv ibland förklarar för 

klasskamrater.  

 

Fyra lågstadieelever och samtliga mellanstadieelever talade om att de ibland brukar arbeta i par 

eller i grupp och uttryckte fördelar med att arbeta så. Två mellanstadieelever berättade följande 

om par- och grupparbete: 

 

För att om man inte förstår så kan jag fråga den andra. (mellanstadieelev) 

 

Där man är så med grupper då blir också ju enkelt för då får jag hjälp av de andra liksom. 

(mellanstadieelev) 

 

En av mellanstadieeleverna menade att det även finns nackdelar med att arbeta i par. 

 



43 

 

Alltså jag vet att jag inte kan jobba med vem som helst, jag snackar för mycket. 

(mellanstadieelev) 

 

Nästan alla lärare tog upp pararbete som ett vanligt förekommande arbetssätt. Dessutom togs 

grupparbete upp av en tredjedel av lärarna, som berättade följande om fördelar med att arbeta i 

par och grupp: 

 

De hjälper med glädje till och förklarar och det är ytterligare ett sätt att stärka min egen kunskap 

ju. Att kunna förklara för någon annan. (lärare) 

 

Ingen av eleverna berättade att de skriver egna matematikuppgifter och endast två lärare tog 

upp att de till viss del arbetar med att eleverna får skriva egna problemlösningsuppgifter. En 

lärare uttryckte att hen upplever att det kan vara svårt: 

 

När det kommer till problemlösning och de ska skriva det själva så tycker jag de kan ha svårt 

för det. (lärare) 

 

En av speciallärarna talade om att eleverna brukar arbeta med att skriva egna uppgifter när hen 

arbetar med dem.  

 

Så till exempel räknehändelser när vi är där och så ritar och skriver matte så får barnen hitta på 

egna. Det tycker de är ganska roligt. De är aktiva när de får göra själva. (speciallärare) 

 

5.6 Önskemål om arbetssätt 

Alla informanter fick frågor om det fanns andra sätt de önskade arbeta på och hur de hade velat 

arbeta om de hade kunnat trolla. 

 

Två lågstadieelever svarade att de inte visste. En lågstadieelev menade att man då kunde jobba 

hur man vill. En annan lågstadieelev berättade att hen inte skulle jobbat men om det var tvång 

att arbeta så var algoritmräkning i minus valet som gjordes. Ytterligare en annan lågstadieelev 

skulle vilja arbeta “perfekt och snabbt”. Två elever menade att de vill arbeta i matematikboken. 

En av dem svarade följande: 
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Jobba ensam med matteboken, för det är roligt att räkna. (lågstadieelev) 

 

Tre av eleverna på lågstadiet berättade att de hade velat arbeta mer med dator och Ipad. 

För det är kul när man är på dator. (lågstadieelev) 

 

En mellanstadieelev uttryckte en önskan att arbeta mer med problemlösning på olika sätt, eller 

uppgifter där beräkningar sker i flera led. Hen ville även arbeta mer med 

multiplikationsuppgifter. En annan mellanstadieelev önskade att spela matematikspel oftare 

under lektionerna. Fyra elever ville arbeta tillsammans med andra i par eller grupp. En av 

eleverna svarade följande på frågan:  

 

I par, bara i par! (mellanstadieelev) 

 

En mellanstadieelev ville lyssna på musik i hörlurar under tiden hen arbetar. Att få arbeta i lugn 

och ro utan att bli störd nämndes som önskemål av tre elever. En mellanstadieelev ville att de 

elever som arbetar och vill lära sig får sitta ostörda och de som stör undervisningen ska sitta i 

ett eget rum. Eleven uttryckte det enligt följande: 

 

...när vissa pratar i bakgrunden och man vill koncentrera sig, så kanske man kan säga till läraren 

att man kunde sitta i ett rum där de som har varit ganska bra på matten och inte pratat och så 

kan sitta, och de som pratar kan sitta i ett annat rum. (mellanstadieelev)  

 

Tre av eleverna på mellanstadiet talade om att de hade önskat att fler lärare fanns på plats i 

klassrummet för att kunna hjälpa till. Två av dem sade: 

 

För just nu får man ha händerna uppe väldigt länge innan man får hjälp. Hade det varit fler 

lärare hade det inte tagit lika lång tid att få hjälp. (mellanstadieelev) 

 

 Att jag fick extrahjälp med matten, specialpedagog eller vad jag kan få. (mellanstadieelev) 

 

En annan mellanstadieelev hade önskat att det skulle funnits ett system när läraren hjälper 

eleverna i klassrummet och att hjälpen inte skulle ges ”huller om buller” till de som räcker upp. 

En mellanstadieelev hade en önskan om någon form av belöning eller uppskattning när hen 

arbetat klart. 
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Om man till exempel klarade en uppgift fick man en kanelbulle. Det hade hjälpt mig att kämpa 

mer. En belöning eller att man gör någonting, typ något roligt. Eller bara typ att någon sa BRA, 

BRA när jag klarade det. Det behöver inte vara något, men bara BRA. (mellanstadieelev) 

 

En tredjedel av lärarna uppgav mer tid med varje elev som annat sätt att arbeta med elever i 

matematiksvårigheter. En av dem beskrev följande:  

 

Sitta och grotta in mycket mer med de som har svårighet. Man vill så gärna hinna med dem, 

men jag har en klass som har ganska många svårigheter inom många områden, så tyvärr blir det 

inte på det sättet. (lärare) 

 

Fem av lärarna uttryckte en önskan om tillgång till fler pedagoger i klassrummet. 

 

Jag hade kunnat klona mig själv … Det är nog det, så att man hade haft möjlighet att verkligen 

sitta ner med eleverna och få den tiden. (lärare) 

 

För då hade där kunnat vara en som alltid kunde, alltså stötta dem. Sitta tillsammans med dem, 

prata och förklara matten. (lärare) 

 

En lärare uttryckte önskemål om att kunna nivågruppera eleverna utifrån kunskapsbehov. En 

annan lärare berättade att de försöker arbeta i mindre grupper så ofta det går, dels för att få mer 

tid till varje elev, men även för att få eleverna att träna sig i att hjälpa och förklara för varandra 

och på så sätt stärka sin egen kunskap.  

 

Oj, ja i mindre undervisningsgrupp för det är svårt att ersätta vuxnas stöd. (lärare) 

 

Att arbeta mer digitalt beskrevs av en lärare och speciallärarna som andra sätt att arbeta på. Den 

ena speciallärare uttryckte en längtan efter ett individanpassat digitalt matematikstöd och 

menade att det är ett bra och roligt sätt för eleverna att färdighetsträna på. Läraren beskrev 

digitalt arbete som populärt hos eleverna, men uttryckte också att det är svårt för pedagogen att 

ha koll på allt innehåll i appar och program som eleverna använder. Vidare ansåg läraren att 

digitalt arbete kan vara ett bra komplement även om hen menade att det är svårt att använda sig 

av det i undervisningen. 
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...svårt att se vad barnen gjort under en lektion och vad som de gjort rätt eller om de gjort fel. 

Så det är lite svårare tycker jag, att använda digitala verktyg. Samtidigt som jag tycker att det 

är jättebra att komplettera med. (lärare) 

 

En tredjedel av lärarna nämnde praktisk matematik fast på olika sätt som önskemål. En lärare 

pratade om friare uppgifter där det är lättare att väva in olika moment och en annan lärare om 

att använda mer konkret material i undervisningen. En lärare har bytt matematikbok för att 

kunna arbeta mer praktiskt och uttryckte följande: 

 

Jag älskar mattespel till exempel för där lär de sig fast de inte riktigt förstår att de gör det. 

(lärare) 

 

Två lärare hade förhoppning om att kunna gå utanför skolan och ha matematik för att på så sätt 

göra den mer konkret. En av dem berättade: 

 

Det hade varit fint om man hade fått dem att förstå det konkreta i matten, vad man behöver den 

till. (lärare) 

 

En speciallärare uttryckte tydlighet som önskemål. Genomgångar och innebörden av olika 

begrepp och material borde kunna göras mycket tydligare menade hen. 

 

Ja, tydlighet. Alltså mycket tydligare genomgångar. Mycket bildstöd så att du har det nära. 

(speciallärare) 

 

En lärare menade att matematiken är ganska inrutad och att det finns saker som eleverna måste 

lära sig. Hen berättade vidare att ”det där traggandet är rätt tråkigt” och att det borde kunna 

göras mer intressant samtidigt som hen uttryckte: 

 

Men på något sätt måste man ju lära sig, genom att helt enkelt träna. Alltså, man får ju inte i 

bollen i basketkorgen om man inte tränar många gånger. (lärare) 
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5.7 Analys av resultat 

Analysscheman (se bilaga 5) har undersökts för att hitta teman bland informanternas svar och 

sammanställa dessa under rubrikerna matematiksvårigheter och medierande verktyg. Analys 

har genomförts utifrån kategoriskt och relationellt perspektiv samt fysiska och intellektuella 

medierande verktyg.  

 

I analysen presenteras informanterna som lågstadieelev, mellanstadieelev, lärare och 

speciallärare. I de fall elever nämns menas både låg- och mellanstadieelever. När lärare nämns 

menas matematiklärare. 

 

5.7.1 Matematiksvårigheter 

Definitionen av elever i matematiksvårigheter visade sig vara ett stort område och upplevdes 

inte lika vare sig inom samma lärargrupp eller skola då alla lärare och speciallärare beskrev 

svårigheterna olika. Det som lyftes av majoriteten av lärarna och ena specialläraren var 

svårigheter hos eleven själv gällande taluppfattning och förståelse. Brister i lärmiljön som till 

exempel arbetssätt, togs inte upp som en svårighet. Svårigheter som ses hos eleverna själva 

utgår ifrån ett kategoriskt perspektiv där det stödjande arbetet inte riktas mot olika nivåer i 

skolan och där specialundervisningen inte kopplas till den vanliga undervisningen (Ahlberg, 

2013). I vår studie visade det sig att båda speciallärarna arbetade en till en eller i mindre grupp 

utanför klassrummet. I ett fall nämndes att specialundervisningen skedde inne i klassrummet, 

men då en till en.  

 

Ett önskemål om tillgång till fler pedagoger i klassrummet för att möjliggöra mer tid för varje 

elev och därigenom förbättra lärandet för elever i matematiksvårigheter framkom från drygt 

hälften av lärarna. Fler pedagoger kan då knytas till elever i matematiksvårigheter. Även ett 

önskemål om att arbeta mer utifrån nivågrupperingar framkom i intervjun med en lärare. Detta 

kan jämföras med ett kategoriskt perspektiv där svårigheterna ses som bundna hos eleven själv 

(Ahlberg, 2013). Dessutom utryckte två lärare och den ena specialläraren att elever i 

matematiksvårigheter är i behov av mer stöd, tid och förklaringar. Att utgå från varje elevs 

behov vad gäller exempelvis tid är, sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv, att anpassa 

lärmiljön utifrån elevens förutsättningar (Ahlberg, 2013).  
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Resultatet visade även att nästan alla lärare efter genomgång kontrollerar att elever i 

matematiksvårigheter har förstått genom att gå runt i klassrummet och finnas tillgängliga för 

dem. Samspelet mellan elever och lärare påverkas av den relation de har och kan även påverka 

deras sätt att kommunicera och interagera med varandra (Aspelin, 2013). Två lärare hade även 

tänkt på att placeringen i klassrummet gör det möjligt för dem att finnas mer centralt till hands 

för elever i matematiksvårigheter. Att få bekräftelse och mer stöd uttryckte majoriteten av 

mellanstadieeleverna som betydelsefullt. Samspelet mellan elev och lärare påverkar elevens 

utveckling, där bekräftelsen från läraren har stor vikt för elevens lärande (Aspelin, 2013). Goda 

relationer belyses då lärande sker i samspel med andra (Ahlberg, 2013).  

 

Samarbete mellan speciallärare och lärare för att skapa förförståelse för elever i 

matematiksvårigheter ansågs som väsentligt av två lärare och en speciallärare. Om det 

stödjande arbetet utgår från hela elevens lärmiljö sker det utifrån ett relationellt synsätt 

(Aspelin, 2013). Båda speciallärarna utgick från elevens behov i sin undervisning. Detta tyder 

på att de arbetade ur ett relationellt perspektiv där tydlighet uttrycks som ett sätt att skapa 

förståelse för eleverna, enligt Ahlberg (2013).  

 

5.7.2 Medierande verktyg  

Utifrån vårt resultat har matematikboken visat sig vara ett medierande verktyg som ofta används 

i matematikundervisningen, vilket nämndes av samtliga elever och majoriteten av lärarna. 

Matematikboken är både ett intellektuellt medierande verktyg då det kräver tänkande och även 

ett fysiskt medierande verktyg där räkneoperationer utförs (Säljö, 2017). 

 

Fysiska medierande verktyg: 

I undervisningen på lågstadiet använde lärarna och speciallärarna olika fysiska medierande 

verktyg som en förlängning av kroppen (Säljö, 2015). Samtliga lärare arbetade praktiskt på 

något sätt genom att använda konkret material, använda sig av film vid genomgångar eller 

arbeta med digitala verktyg som Ipads och datorer. En lärare lät även eleverna arbeta praktiskt 

med matematik genom att de fick använda sig av kroppen vid inlärning, till exempel genom att 

hoppa 10-hopp.  

 

Fysiska medierande verktyg (Säljö, 2014) som matematikboken, datorer, konkret material och 

plockmaterial ansågs vara det grundläggande arbetssättet för elever i matematiksvårigheter och 
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användes av såväl samtliga elever, lärare som speciallärare. Båda speciallärarna arbetade med 

konkret material där eleverna får plocka och får känna med händerna för att senare koppla det 

till siffror och symboler. Genom att eleverna använder fysiska medierande verktyg möjliggör 

det för dem att klara av uppgifter som de kanske inte hade behärskat annars (Säljö, 2015) och 

ger dem stöd i lärandet (Ahlberg, 2013). Konkret material och plockmaterial fanns hos eleven 

eller nära till hands i klassrummet enligt nästan alla lärare och enligt båda speciallärarna. Nästan 

alla mellanstadieelever uttryckte ett behov av att använda konkret material och berättade att de 

använt det i de lägre åren, men att de inte gjorde det längre. Att plocka med konkret material, 

fingrarna eller andra fysiska medierande verktyg vid genomgångar eller under eget arbete 

uttryckte en tredjedel av eleverna hjälpte dem att lära sig. Dessutom togs fingerräkning upp 

som hjälpmedel av fyra lågstadieelever, vilka menade att fingrarna underlättade vid 

beräkningar. Fysiska medierande verktyg används för att skapa en bro mellan individen och 

omgivningen för att skapa förståelse i uppgiften (Säljö, 2015).  

 

På lågstadiet användes datorerna framförallt till programmet Skolplus och på mellanstadiet till 

programmet Nomp. Båda speciallärarna hade även tillgång till appar och datorprogram för att 

ge elever i matematiksvårigheter möjlighet till färdighetsträning. Digital teknik som fysiska 

medierande verktyg kan hjälpa eleverna att ta till sig matematikinnehållet på ett annat sätt 

(Säljö, 2015). Att träna matematik med matematikspel, datorer eller Ipads upplevs ofta lustfyllt 

av eleverna, vilket fyra lågstadieelever nämnde. Inom den sociokulturella teorin framhålls leken 

som betydelsefull vid inlärning (Säljö, 2015).  

 

Nästan alla lärare menade att medierande verktyg gör det lättare att föra in olika 

representationsformer och arbetsmetoder. Att ge eleverna möjlighet att få träna på olika 

strategier och representationsformer ansåg samtliga lärare att elever i matematiksvårigheter har 

ett behov av. Repetition och tydlighet ansågs av nästan hälften av lärarna och båda 

speciallärarna vara nyckeln till att elever i matematiksvårigheter lär sig. 

 

Intellektuella medierande verktyg: 

Två lärare lyfte fram språket som en nödvändighet för att kunna förstå och ta sig till innehållet 

i matematiken. Språket är det viktigaste verktyget vi människor har och gör att vi kan 

kommunicera och samspela med varandra (Säljö, 2014). 
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Genomgående för samtliga lärare var att alla elever, oavsett svårighet fanns med vid de 

gemensamma genomgångarna i klassrummet. Två av lågstadieeleverna berättade att de var 

aktiva under genomgångar och fick lösa uppgifter på tavlan tillsammans med läraren. En av de 

båda lågstadieeleverna berättade också att hen samtidigt som hen räknar ut uppgifter på tavlan 

även får berätta muntligt om sina tankegångar. 

 

I matematikundervisningen används matematikboken ofta, vilket belystes av nästan alla lärare. 

En av lärarna som inte tog upp det har pausat arbetet med matematikboken. Alla elever 

berättade att de arbetar med matematikboken och att de tycker om det. Pararbete var vanligt 

förekommande, medan grupparbete förekom främst vid matematikspel eller arbete med 

problemlösning i grupp. Mer än hälften av eleverna sade att de lär sig bäst och tycker det är 

roligt när de arbetar tillsammans med andra. Alla elever uttryckte en önskan om att få arbeta 

mer tillsammans med en kamrat. Samarbete mellan elever, i form av pararbete var något nästan 

alla lärare uttryckte gynna förståelse, tankesätt och kommunikation i matematik. Om eleverna 

inte får möjlighet till samspel kommer inte tänkandet att utvecklas (Vygotskij, 2010). Att 

kommunicera med varandra är ett grundläggande intellektuellt medierande verktyg (Säljö, 

2015).  

 

Ensamarbete menade en tredjedel av eleverna gav dem möjlighet att kunna fokusera och 

koncentrera sig på arbetet, vilket de uttryckte det fanns behov av för att kunna tänka och lära 

sig. Att fokusera, tänka och fundera är intellektuella medierande verktyg som hjälper eleverna 

att skapa förståelse (Säljö, 2014).  

 

5.8 Sammanfattning och slutsatser 

De slutsatser vi drog utifrån våra forskningsfrågor och resultatet från data i studien 

sammanfattas nedan.  

 

5.8.1 Upplevelse av utformningen av matematikundervisning 

Forskningsfrågan löd: På vilket/vilka sätt upplever elever i matematiksvårigheter, 

matematiklärare och speciallärare i matematik att klassrums- och specialundervisningen är 

utformad i matematiken? 
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Utifrån frågan om hur matematiklärare och speciallärare i matematik ser på elever i 

matematiksvårigheter kunde vi urskilja ett till övervägande del kategoriskt synsätt på elever i 

matematiksvårigheter, där eleven främst sågs som bärare av svårigheterna.  

 

Det som framkom i studien utifrån elever i matematiksvårigheter och lärarna är att 

matematikundervisningen till största del består av genomgångar och därefter arbete i 

matematikboken. I dagsläget arbetade eleverna ofta i par, både på låg- och mellanstadiet, där 

det gavs möjlighet till interaktion mellan eleverna, vilket tyder på ett relationellt synsätt. Även 

om det till övervägande del fanns ett kategoriskt synsätt på elever i matematiksvårigheter 

uttryckte framför allt lärarna på lågstadiet att deras arbetssätt utgick ifrån elevens lärmiljö. 

 

Eleverna på lågstadiet tog inte upp att undervisningen var varierad. Dock framkom det under 

intervjuerna att den har inslag av bland annat film, konkret material och digitala verktyg, vilket 

även deras lärare beskrev. Mellanstadieeleverna ansåg att deras matematikundervisning till 

största del var likadan alla lektioner med genomgångar och arbete i matematikboken. De 

beskrev även enstaka inslag av spel och digitala verktyg, vilket även deras lärare intygade. 

Speciallärarna i matematik beskrev en undervisning som är anpassad efter elevens behov. Det 

specialpedagogiska stödet till elever i matematiksvårigheter gavs främst utanför klassrummet, 

en till en eller i mindre grupp. Deras undervisning bestod till största del av konkret material och 

digitala hjälpmedel.  

 

5.8.2 Medierande verktyg som gynnar lärande 

Forskningsfrågan löd: Vilka medierande verktyg anser elever i matematiksvårigheter, 

matematiklärare och speciallärare i matematik gynnar elever i matematiksvårigheter att ta till 

sig det matematiska innehållet? 

 

Vi har valt att dela in medierande verktyg i fysiska och intellektuella. 

 

Fysiska verktyg: 

Eleverna och lärarna använde främst matematikboken och datorer som medierande fysiska 

verktyg. Vidare beskrev lågstadieeleverna plockisar, pengar, tallinjer, multibas, spel och 

tärningar som konkreta material som ofta används i matematikundervisningen, vilket även 

lärarna bekräftade. Fingrarna nämndes av lågstadieeleverna som ett hjälpmedel de ofta 
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använder. I stort sett alla eleverna på mellanstadiet har tidigare skolår använt sig av olika 

plockmaterial och uttryckte en önskan om att få tillgång till fortsatt användning. Speciallärarna 

tog upp att deras undervisning bygger på användning av konkret material där eleverna kan 

arbeta med händerna. Plockisar, multibas, spel, tallinjer och hundrarutor nämndes särskilt av 

speciallärarna som konkreta material de använder sig av. Datorer och Ipads togs även upp som 

fysiska medierande verktyg av speciallärarna. 

 

Intellektuella verktyg: 

Genomgång följt av arbete i matematikboken är ett vanligt arbetssätt som beskrevs av lärarna, 

vilket även samtliga elever intygade. Pararbete framkom i studien av såväl elever som lärare 

som ett vanligt arbetssätt där eleverna ges möjlighet att kommunicera matematik med varandra. 

Eleverna berättade att det trots parabete fortfarande var framför allt läraren som hjälpte dem. 

Mellanstadieeleverna berättade att de fick för lite hjälp och att lärarens tid inte räckte till för att 

ge tillräckligt stöd. Även lärarna menade att deras tid inte räckte till och att det behövdes fler 

resurspersoner under matematiklektionerna. Att skriva egna matematikuppgifter förekom 

sällan i den ordinarie matematikundervisningen och några av lärarna förklarade att orsaken är 

att eleverna tycker det är svårt. Speciallärarna använde det som ett arbetssätt för att träna 

eleverna i att förklara och beskriva hur de tänkt samt för att eleverna ska få träna sig i att 

använda ett matematiskt språk. Speciallärarna i matematik lyfte fram samtal med eleverna som 

framträdande arbetssätt i deras undervisning. 

 

 

 

6. Diskussion 

Diskussionen delas in i resultatdiskussion, metoddiskussion, specialpedagogiska implikationer, 

framtida forskning och slutord. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen delas in i elever i matematiksvårigheter samt material och arbetssätt som 

främjar elever i matematiksvårigheter. Uppdelningen har valts för att ringa in studiens syfte 
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som är att undersöka hur elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i 

matematik tänker gällande arbetssätt, undervisningens utformning och medierande verktyg. 

 

6.1.1 Elever i matematiksvårigheter 

I studien framkommer att majoriteten av lärarna i sin beskrivning av vad elever i 

matematiksvårigheter är, menar att eleven har svårighet, vilket relaterar till det kategoriska 

perspektivet. Ett kategoriskt perspektiv ser eleven som bärare av svårigheten (Göransson et al., 

2015). Detta perspektiv har genomsyrat svensk skola under större delen av 1900-talet (Ahlberg, 

2013). Vår uppfattning är att det synsättet inte borde vara så uttalat på tre olika skolor i olika 

delar av södra Sverige, då Aspelin (2013) menar att synen på elever i svårigheter under de 

senaste tjugo åren har börjat gå mot en mer relationell syn, där svårigheten istället söks i elevens 

lärmiljö.  

 

Lärarna uttrycker en önskan om att kunna gruppera eleverna i mindre grupper eller efter 

kunskapsnivå samt att få in mer resurspersonal i undervisningen. Genom detta skulle 

kompensation ges för elever i matematiksvårigheter i form av mer tid för varje elev och 

möjlighet till stöd en till en (Ahlberg, 2013). Eleverna ger uttryck för önskemål om bekräftelse 

på sitt arbete och att det som gjorts är bra, vilket fler resurser i klassen eventuellt skulle kunna 

bidra med. Som elev är det viktigt att få positiv respons när man lyckas för att känna motivation 

och lust att lära (Skolverket, 2003). En bristande motivation kan enligt Sjöberg (2006) vara en 

orsak till svårigheter i matematik. 

 

De äldre eleverna framför en önskan om en mer varierad matematikundervisning och att inte 

endast arbeta i matematikboken. En varierad undervisning skapar motivation och lust att lära 

(Skolverket, 2003). Genom att variera undervisningen främjas olika lärstilar och arbetssätt, 

vilket gör det lättare att tillgodose varje elevs behov (Ahlberg, 2013), vilket flertalet av lärarna 

i studien bekräftar. Lärarna berättar även att eleverna inkluderas i undervisningen genom att 

vara delaktiga vid exempelvis genomgångar. Betydelsen av delaktighet styrks av Li et al. (2014) 

som understryker att intresse för matematik och matematiska prestationer ökar när eleverna 

känner sig delaktiga. 

 

Interaktion mellan elev/elev och elev/lärare är av betydelse för lärandet (Aspelin, 2013). För att 

denna ska fungera måste det finnas goda relationer dem emellan (ibid.). Båda speciallärarna i 
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studien lyfter att elever i matematiksvårigheter ska mötas på rätt nivå och att de ska få tid för 

att på egen hand kunna komma på svar till matematiska problem. Betydelsen av detta lyfts även 

av Sidenvall (2019). Samarbetet mellan matematiklärarna och speciallärarna lyfts i vår studie 

som exempel på gott relationellt arbete med elevens lärande i fokus, vilket är ett av 

speciallärarens uppdrag (2011:186). Detta samarbete kan leda till kunskapsutveckling hos 

eleverna och bidra till en främjande lärmiljö (Kragh & Plantin Ewe, 2018; SFS 2011:186). 

 

I studien framkommer samarbete mellan eleverna som ett vanligt förekommande arbetssätt. 

Ahlberg (2013) belyser att lärande sker i samspel med andra. Relationen mellan elev/lärare 

förtydligas i vår studie genom att lärarna berättar att de efter genomgång går runt i klassrummet 

och kontrollerar att eleverna i matematiksvårigheter har förstått och vid behov ger de en 

individuell genomgång. Dessutom berättar lärarna att de strategiskt placerar sig nära elever i 

matematiksvårigheter för att kunna finnas tillgängliga och ge respons.  

 

Majoriteten av lärarna som deltog i vår studie beskriver ett varierat arbetssätt för att nå varje 

elev, vilket vi tolkar som en yrkesskicklighet och en tro på det de gör. Ekstam et al. (2018) 

betonar betydelsen av att matematiklärare tror på sin egen förmåga och känner sig säkra i att 

lära ut matematik eftersom det skapar en trovärdighet för läraren. Detta kan leda till att 

elevernas intresse för matematiken ökar. Vidare framhåller Ekstam et al. (2018) att 

trovärdigheten för läraren är särskilt väsentligt för elever i matematiksvårigheter.  

 

6.1.2 Material och arbetssätt som främjar elever i matematiksvårigheter 

Medierande verktyg används som stöd och hjälp för att främja lärande (Ahlberg, 2013). De 

delas in i fysiska och intellektuella (Säljö, 2017). Matematikboken är både ett fysiskt och ett 

intellektuellt medierande verktyg (Säljö, 2015). 

 

Fysiska medierande verktyg: 

Konkret material, plockisar, matematikboken och datorer är de fysiska medierande verktyg som 

förekommer mest frekvent i vår studie. Med fysiskt medierande verktyg menas saker gjorda 

med händerna eller som blir en förlängning av kroppen (Säljö, 2015). Även film, matematikspel 

och Ipads framhålls som fysiska medierande verktyg som används i undervisningen. Datorspel 

i undervisningen bör vara adaptiva, det vill säga anpassade efter elevens svar för att utmana 

elevens kognitiva förmåga (Räsänen, 2018). Att arbeta praktiskt, gärna med kroppen, anser 
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också lärarna är till hjälp för elever i matematiksvårigheter. Lärarna menar att det är lättare att 

föra in olika representationsformer och variera sitt arbetssätt vid användning av fysiskt 

medierande verktyg. En varierad undervisning där elevens behov styr främjar lärande och ger 

möjlighet till individualisering (Skolverket, 2003). Varierad undervisning är vanligare i de lägre 

åldrarna (ibid.). Vår undersökning bekräftar mer varierad undervisningen på lågstadiet än på 

mellanstadiet. 

 

Majoriteten av lärarna och speciallärarna menar att plockisar och konkret material hjälper 

elever i matematiksvårigheter att skapa förståelse för uppgifterna och möjlighet att lösa dem. 

Det hade varit intressant för oss att veta om pedagogerna i vår studie fått utbildning i hur olika 

typer av konkret material ska användas för att kunna vara till hjälp för elever i 

matematiksvårigheter. I två av studierna vi har tagit del av framkommer att pedagoger inte alltid 

har kunskap om hur det konkreta materialet ska användas (Mntunjani et al., 2018; Puchner et 

al., 2008). Används materialet inte på korrekt sätt kan effekten av det utebli (Mntunjani et al., 

2018). Hurrell (2018) och Kontaş (2016) menar att konkret material har en positiv effekt på 

inlärningen och Hurrell (2018) yttrar även att det stödjer elevernas begreppsförståelse.  

 

I vår studie tas konkret material upp, mest i form av plockisar som vanligt förekommande i 

matematikundervisningen på lågstadiet. På mellanstadiet däremot används det inte så ofta, även 

om eleverna uttrycker ett önskemål om att kunna ha det till hands. Mellanstadieeleverna berättar 

också att de inte vet om det finns tillgängligt för dem eller inte. Redan innan vi genomförde vår 

studie var vår uppfattning att det var så det skulle se ut på låg- och mellanstadiet. Vårt resultat 

styrks av Uribe-Flórez och Wilkins (2017) som även de har kommit fram till att konkret 

material används oftare i de yngre åldrarna. Dessutom pekar de på att de äldre eleverna många 

gånger inte vet om materialet finns tillgängligt för dem eller inte (ibid.). Vår åsikt och erfarenhet 

är att när elever i matematiksvårigheter använder konkret material i undervisningen hjälper det 

dem att befästa begrepp och metoder på ett djupare plan, vilket bekräftas av både Hurrell (2018) 

och Rystedt och Trygg (2010).  

 

Resultatet i vår studie visar att elever i matematiksvårigheter och pedagoger upplever att 

digitala hjälpmedel är ett sätt att variera undervisningen och göra den mer intressant och rolig. 

Detta tas även upp av Bouck et al. (2018) som har undersökt hur digitala appar tillämpas i 

matematikundervisningen. De har kommit fram till att appar är ett bra sätt för matematiklärarna 



56 

 

att använda för att variera undervisningen och göra den mer intressant (ibid.). En varierad 

undervisning gör att eleven får möjlighet att utveckla olika uttrycksformer och matematiska 

förmågor (Skolverket, 2017). Resultatet av vår studie framhåller att matematikundervisningen 

främst upplevs bestå av ensamarbete i matematikboken, något vi inför arbetet med studien hade 

farhågor om utifrån vår yrkesverksamhet. I vårt kommande uppdrag som speciallärare i 

matematikutveckling ingår att skapa undervisningsmiljöer som främjar lärande exempelvis 

genom varierad undervisning samt att ge matematiklärarna hjälp och stöd för att kunna förbättra 

sin undervisning (SFS 2011:186). 

 

Intellektuella medierande verktyg: 

Språket är det viktigaste intellektuella medierande verktyget vi har (Säljö, 2015). Genom att 

kommunicera det vi tänker och funderar på använder vi intellektuella medierande verktyg 

(ibid.). Intellektuella medierande verktyg är därmed verktyg som individen har själv och i sitt 

intellekt (Säljö, 2014). I skolan använder sig elever av dessa verktyg dagligen. Att läsa och 

skriva är arbetsmetoder som förknippas med undervisning, men även det matematiska språket 

med begrepp, siffror och symboler är intellektuella medierande verktyg (Säljö, 2017). Under 

genomgångar får eleverna matematiska begrepp och symboler presenterade för sig genom olika 

representationsformer. Matematiska begrepp och symboler kan skapa svårigheter, särskilt för 

elever i matematiksvårigheter, då de kan ha olika betydelse (Adams, 2003). Lärarna berättar att 

eleverna är aktiva under genomgångarna vilket skapar en delaktighet för eleven. Att få känna 

sig delaktig och inkluderad är viktig för elevens motivation och lust att lära (Skolverket, 2003).  

 

Det matematiska språket behöver tränas på flera olika sätt i skolan. Att arbeta i par där eleverna 

får prata matematik med varandra och förklara hur de tänker främjar deras språkutveckling 

(Skolverket, 2017). Kommunikation och samarbete med kamrater där eleverna får förklara sina 

tankegångar ökar den kommunikativa förmågan (Yang et al., 2016). Eleverna i vår studie 

beskriver pararbete som ett stöd och känner att de kan hjälpa varandra med uppgifter. Sjöberg 

(2006) uppmärksammar att en del elever föredrar kamraters förklaringar framför lärarens. Att 

förklara för varandra hur de tänker beskriver eleverna som svårt, vilket även lärarna i vår studie 

bekräftar. Lärarna ser pararbete som väsentligt för att eleverna ska interagera med varandra och 

prata matematik och menar även att pararbete ger stöd till elever i matematiksvårighet. 
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Resultatet av studien visar att undervisningen till stor del består av att eleverna räknar i sina 

matematikböcker. I Lusten att lära (Skolverket, 2003) diskuteras lärobokens upplägg och 

utbud av uppgifter. Vår upplevelse är att lärobokens upplägg med repetitiva uppgifter inte 

främjar elevens analys och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2017). Boaler och Staples 

(2008) menar att arbete med läroboken som enda arbetssätt hämmar elevens 

kunskapsutveckling och Jablonka och Johansson (2010) framhäver att uppgifterna i 

matematikböckerna inte är tillräckligt varierade. Ensamarbete framställs av några elever i vår 

studie som ett arbetssätt som får dem att hålla fokus och koncentration på uppgiften, vilket även 

deras lärare intygar. Detta resultat ser vi som ett problem, då risken är att alla matematiska 

förmågor inte tränas. I vår studie framkommer även att eleverna har en önskan om studiero 

under lektionerna för att kunna arbeta fokuserat, vilket även tas upp som viktiga faktorer av 

Sjöberg (2006) och Skolverket (2013). 

 

Vår erfarenhet av den matematikundervisning som bedrivs i våra skolor är att den, i synnerhet 

på mellanstadiet och i de äldre åldrarna, oftast inleds med en gemensam lärarledd genomgång 

och att eleverna därefter arbetar på egen hand i matematikboken. I vår studie framkommer att 

detta även är elevernas beskrivning. Att matematiklektionerna till stor del består av en 

genomgång med efterföljande arbete i matematikboken styrks av Andrews och Larsson 

(2017). Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att eleverna önskar fortsätta arbeta på liknande sätt 

som de gör idag. Vår fundering är om eleverna är låsta i sitt sätt att tänka och inte är vana vid 

andra arbetssätt och att de därför väljer det de är förtrogna med. Sidenwall (2019) uttrycker sig 

liknande om metoder för problemlösning, då han såg att eleverna ofta valde samma metod som 

de redan kände till. Därför är det av stor vikt att undervisningen varieras för att skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla sina matematiska förmågor och känna lust att lära 

(Skolverket, 2003; Skolverket, 2017).  

 

6.2 Metoddiskussion  

Eftersom vår undersökning handlar om upplevelser av arbetssätt i matematikundervisningen 

och vilka verktyg som anses gynna lärande valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Valet 

att genomföra studien kvalitativ gjordes eftersom vi ville få fram informanternas tankar och 

funderingar (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvantitativ undersökning är av mer stängd 

karaktär, där informanterna inte ges samma möjlighet att utveckla sina svar eller få följdfrågor 
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(Bryman, 2011) och därför ansåg vi att den inte passade vårt syfte. Vår uppfattning är att vi inte 

hade fått svar på våra forskningsfrågor genom en kvantitativ undersökning. Hade mer tid 

funnits hade studien kunnat utökas genom enkäter och lektionsobservationer till att bli en så 

kallad triangulering (Bryman, 2011). Intervjuer, enkäter och observationer hade tillsammans 

stärkt resultatet och gett studien en högre tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

 

Som metod använde vi semistrukturerade intervjuer för att kunna ändra om bland frågorna 

utifrån informanternas svar samt för att få en mer nyanserad bild av det som berättades (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie av 

intervjuguiderna för att se om formuleringar och frågeställningar var relevanta. Bryman (2011) 

menar att genom att göra en pilotstudie säkerställs det att studien faller väl ut. Efter pilotstudien 

gjordes korrigeringar av intervjuguiderna. Trots det upplevde vi vid intervjuerna att en del av 

frågorna inte kom fram på ett naturligt sätt, försvann in i de andra eller var svåra för eleverna 

att förstå. Att en del frågor upplevdes som svåra visade sig bland annat i vår sista fråga, i vilken 

eleverna tillfrågades om hur de hade önskat att deras matematikundervisning skulle sett ut om 

de hade kunnat trolla. När frågan ställdes blev flera av eleverna ställda och kunde inte sätta sig 

in i den. Om det funnits mer tid hade önskan varit att göra pilotstudien större för att på så sätt 

få ett säkrare resultat att utgå från vid korrigering av intervjuguiderna.  

 

Innan intervjuerna genomfördes delades missivbrev och samtyckeslappar ut. Vid skola A 

skedde detta vid ett personligt möte. Vid intervjutillfället med eleverna på skola A upplevdes 

eleverna som öppna och diskussionsbenägna. Att informanterna träffar intervjuaren innan 

intervjutillfället kan göra att de känner sig tryggare (Repstad, 2007). På skola C var upplevelsen 

liknande, eleverna fick en positiv bild av intervjuaren innan genomförandet. Det hade varit 

önskvärt att kunna dela ut missivbrev och samtyckeslappar personligen till samtliga 

informanter men på grund av tidsbrist och långa geografiska avstånd var det inte möjligt. I 

missivbrevet valde vi att inte specificera att undersökningen handlade om elever i 

matematiksvårigheter. Hade det stått specificerat menar vi att någon elev kunde känt sig 

utpekad eller tagit illa vid sig, vilket kunde påverkat studiens resultat. Elevernas 

vårdnadshavare var enligt lärarna på skolorna medvetna om att deras barn får stöd av 

speciallärare eller i mindre grupp. Om vi gjort en ny studie skulle vi gjort annorlunda och 

specificerat att studien handlade om elever i matematiksvårigheter för att få ett mer etiskt 



59 

 

korrekt förhållningssätt gentemot elever och vårdnadshavare. I studien skrivs dock inte elever 

i matematiksvårigheter fram på ett missgynnsamt sätt. 

 

Studien bestod av intervjuer med tjugosex informanter. Av dessa var femton elever i 

matematiksvårigheter, varav nio lågstadieelever och sex mellanstadieelever, nio var 

matematiklärare och två var speciallärare i matematik. Av matematiklärarna var det endast en 

som undervisade på mellanstadiet. För att kunna dra slutsatser ur ett större perspektiv och kunna 

göra jämförelser borde vi haft en jämnare fördelning av matematiklärare på låg- och 

mellanstadiet samt fler speciallärare i matematik. På en av skolorna saknades dessutom 

speciallärare i matematik. Vår åsikt är att det är en fråga om hur resurser på skolan organiseras. 

Att inte kunna ge stöd till elever i behov är ett brott mot skollagen (SFS 2010:800). 

 

Vid två av intervjutillfällena medverkade bara en av oss. Vid tillfället då båda medverkade tog 

intervjuerna betydligt längre tid, då båda ställde frågor. Svaren från informanterna var inte mer 

uttömmande, men vi upplevde det ändå positivt att medverka båda två, då vi båda kunde ställa 

följdfrågor och fick en bild av informanterna. Fördelen med att vara två under intervjuerna 

anser vi är att båda fick träffa informanterna. Nackdelen är att intervjuerna tar längre tid. Det 

vi lärt oss är att en bör ställa frågor och den andra observera kroppsspråk så att intervjuerna inte 

blir för långa. Skulle vi gjort en liknande studie igen hade vi kanske inte valt att båda medverka 

vid intervjutillfällena, åtminstone inte genom att båda ställde frågor, då intervjuerna blev 

väldigt långa och tog tid att transkribera. Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande och 

Repstad (2007) rekommenderar inte fler än 20–30 intervjuer för att mäkta med.  

 

Transkriptionerna färgkodades och fördes in i analysscheman (bilaga 5). I dessa kodades 

informanterna utifrån skola, elev, lärare och speciallärare. Detta gjordes för att säkerställa att 

svar från samtliga informanter skulle finnas med i resultatet. I resultatet skrivs inte koderna 

fram, utan informanterna benämns istället lågstadieelev, mellanstadieelev, lärare och 

speciallärare. Kodningen i analysschemana har gjort att vi säkert vetat att alla finns med och 

vem som sagt vad. 
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6.3 Specialpedagogiska implikationer 

Efter genomförd studie är de specialpedagogiska implikationerna ett behov av goda lärmiljöer 

där elever i matematiksvårigheter får möta olika arbetssätt, inte bara enskilt arbete i 

matematikboken, för att kunna tillgodose de förmågor som behövs inom matematiken 

(Skolverket, 2017). Som speciallärare ser vi ett behov av att skapa undervisningsmiljöer som 

gynnar lärande, vilket kan åstadkommas genom att ge matematiklärarna stöd i att utveckla sin 

undervisning till att bli mer varierad (SFS 2011:186). I vårt uppdrag ingår också att prata med 

eleven om hens behov och tankar kring sitt lärande för att kunna möta eleven på rätt nivå och 

anpassa arbetssätt efter eleven (SFS 2011:186). Kragh och Plantin Ewe (2018) framhåller att 

elevperspektivet är betydelsefullt för att ta reda på hur pass tillgänglig lärmiljön är för eleven. 

 

Forskning visar vikten av att kommunikation sker i matematikundervisningen (Adams, 2003; 

Norén, 2010). Eleverna i vår studie uttrycker att de är hjälpta av parabete och även lärarna 

påtalar vinsten med att låta eleverna kommunicera matematik med varandra under lektionerna. 

Konkret material är också något som vår studie påvisar som gynnsamt för lärande, vilket även 

detta stärks av forskning (Boaler & Staples, 2008; Uribe-Flórez & Wilkins, 2017). Ett av 

uppdragen som speciallärare är att skapa möjlighet för kommunikation och konkreta 

arbetsmetoder (SFS 2011:186). 

 

Det är viktigt att undervisningen varieras så att eleverna utvecklar sina matematiska förmågor 

och känner lust att lära (Skolverket, 2003; Skolverket, 2017). Vår studie visar att elever i 

matematiksvårigheter önskar arbeta på liknande sätt som de gör idag, något Sidenwall (2019) 

också upptäckte i sin studie. Att skapa lärmiljöer som inbjuder och inspirerar till lärande är ett 

av speciallärarens viktigaste uppdrag (SFS 2011:186). Ett samarbete mellan matematiklärare, 

speciallärare och skolledning där elevens bästa är i fokus är betydelsefullt eftersom det kan 

gynna kunskapsutvecklingen hos eleverna och bidra till en gynnsam lärmiljö (Kragh & Plantin 

Ewe, 2018; SFS 2011:186). Som speciallärare i matematikutveckling har vi ett viktigt arbete 

framför oss. 

 

 

6.4 Framtida forskning  

Då vår studie var tidsbegränsad, ungefär tio veckor, skulle det vara intressant att vid en framtida 

forskning undersöka samma forskningsfrågor om arbetssätt som används i matematiken och 
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vilka medierande verktyg som elever i matematiksvårigheter anser gynna deras lärande. Vi hade 

då velat använda oss av en så kallad triangulering (Bryman, 2011) där enkät, intervju och 

observation skulle användas för att se om resultatet blivit lika.   

 

En annan framtida forskning vi funderat över är om elever i matematiksvårigheters tankar kring 

sitt lärande stämmer överens med det specialpedagogiska stöd som ges. Vår erfarenhet är att 

elever i behov av stöd i matematik sällan får den hjälp de har rätt till (SFS 2010:800) eftersom 

rätt profession saknas på skolan. 

 

En ytterligare tanke om framtida forskning som väckts under arbetet med denna studie är att 

göra en långsiktig forskning, det vill säga att följa några elever från förskoleklass till årskurs 

sex för att undersöka hur konkret material används i undervisningen och hur det påverkar 

elevens inlärning över tid. Uribe-Flórez och Wilkins (2017) har i sin studie undersökt detta men 

de använde redan inhämtade data från en nationsövergripande undersökning. Vår tanke är att 

göra en egen undersökning där såväl intervjuer, observationer och enkäter används för att skapa 

en högre tillförlitlighet (Bryman, 2011). Att arbeta med studien har gett oss djupare insikt i hur, 

framför allt elever i matematiksvårigheter uppfattar sitt lärande. För oss som speciallärare är 

detta betydelsefullt att ta med oss i vårt arbete gällande utformningen av lärmiljöer som gynnar 

elever i matematiksvårigheter. 

 

 

6.5 Slutord 

Bakgrunden till studien är att forskning kring elever i matematiksvårigheters tankar kring sin 

undervisning och sitt lärande saknas. Forskningsfrågorna lyder: På vilket/vilka sätt upplever 

elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i matematik att klassrums- 

och specialundervisningen är utformad i matematiken? Vilka medierande verktyg anser elever 

i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i matematik gynnar elever i 

matematiksvårigheter att ta till sig det matematiska innehållet? 

 

I dagens skola är lärmiljön av stor betydelse för att finna svar på varför en del elever hamnar i 

matematiksvårigheter (Skolverket, 2003; Sjöberg, 2006). Ett av speciallärarens uppdrag är att 

främja goda lärmiljöer för alla elever i skolan (SFS 2011:186). 
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Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med elever i 

matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i matematik, totalt tjugosex 

informanter. Informanterna kommer från två lågstadieskolor och en mellanstadieskola i olika 

delar av södra Sverige. Eleverna i matematiksvårighet och matematiklärarna är ifrån både låg- 

och mellanstadiet. Eftersom det inte finns så många yrkesverksamma speciallärare i matematik 

representeras dessa endast av två, varav båda arbetar på lågstadiet. Utifrån forskningsfrågorna 

har teorierna specialpedagogiskt perspektiv; kategoriskt och relationellt (Aspelin, 2013) valts 

när det gäller analysen av matematiksvårigheter. När det gäller aktiviteter i 

matematikundervisningen har medierande verktyg (Säljö, 2015) valts för att analysera 

resultatet. 

 

Vid analyserna av resultatet framkommer från samtliga informanter att matematiklektionerna 

startar med en genomgång för att därefter fortsätta med att eleverna arbetar i matematikboken, 

vilket även är elevernas upplevelse. Resultatet som framkommer i vår studie överensstämmer 

med det Jablonka och Johansson (2010) påvisar i sin studie. Att arbeta i par är också även 

vanligt förekommande. Matematiklärarna och speciallärarna i matematik anser att pararbete 

gynnar elever i matematiksvårigheter, då de får stöd av sina kamrater. Pararbete gynnar den 

matematiska språkutvecklingen genom att eleverna i samspel med varandra får förklara hur de 

tänker (Vygotskij, 2010). Utifrån analysen utläses att en varierad undervisning med tillgång till 

konkret material är vanligare på lågstadiet än på mellanstadiet. Uribe-Flórez och Wilkins (2017) 

har kommit fram till samma resultat i sin studie. Eleverna i vår studie framhåller att konkret 

material hjälper dem att förstå matematiken. På mellanstadiet uttrycker eleverna ett behov av 

konkret material men uppmärksammar att det inte finns tillgängligt. 

 

Speciallärare i matematik med kunskap om elevers matematikutveckling ska genom utveckling 

av lärmiljön verka för att alla elevers behov tillgodoses (2011:186). Detta kan ske genom ett 

samarbete med matematiklärarna (ibid.). I vår studie framkommer att samarbete mellan 

speciallärare och matematiklärare finns i syfte att sätta elevens lärande i fokus.  

 

Efter genomförd studie ser vi ett behov av goda lärmiljöer med varierade arbetssätt, för att 

kunna tillgodose de förmågor som behövs inom matematiken (Skolverket, 2017). Att kunna 

använda konkret material lyfts som betydelsefullt av eleverna i matematiksvårigheter och 

lärmiljöerna bör utifrån detta önskemål ses över (Skolverket, 2003). Utifrån studien tar vi med 
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oss vikten av att lyssna in elever i matematiksvårigheter i arbetet med att utveckla goda 

lärmiljöer som möter deras behov. Vi tar även med oss elevernas önskemål om tillgång till 

konkret material på alla stadier.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev  

Vi heter Eva Hellmuth och Linda Strömberg och är studenter på speciallärarprogrammet med 

inriktning matematikutveckling. Vi läser för närvarande sista terminen och kommer att bli färdiga 

speciallärare i januari 2020.  

Under resterande del av höstterminen kommer vi att skriva vårt självständiga examensarbete. Vi vill 

då undersöka elevers, matematiklärares och speciallärare i matematiks tankar kring lärande i 

matematik gällande vilka uppfattningar de har om hjälpmedel/material som hjälper elever att lära sig 

matematik.  

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med elever, ämneslärare och speciallärare. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt. Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i 

studien. 

Dokumentation av intervjuerna kommer att ske genom ljudinspelning med diktafon. Materialet 

transkriberas sedan. Vi och vår handledare är de som kommer att ha tillgång till insamlat material. 

Efter studiens genomförande kommer allt insamlat material att raderas. 

I vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja 

medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna 

är examinerad. 

 

Eva Hellmuth och Linda Strömberg 

 

………………………………………………… 

Studenternas underskrifter 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Eva Hellmuth   Linda Strömberg 

xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 

 

 

Ansvarig lärare/handledare: Cecilia Segerby 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

xxx-xxxxxx 

Om barn/elev under 15 år ingår i studien måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. Även barn/elev 

ska tillfrågas. Samtyckesblanketten anpassas till dem den gäller. Det är alltid en fördel att även 

inhämta samtycke från vuxna informanter som deltar i studien. 

 

 

Samtyckesblankett elever 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Barnets namn …………………………………………… 

 

Skola ……………………………………….. 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 

Datum ………………. 

 



73 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

…………………………………………  ………………………………………… 

 

Återlämnas till klassläraren senast onsdag den 20 november 2019. 

 

 

Samtyckesblankett pedagoger 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till Eva och/eller Linda senast onsdag den 20 november 2019. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide elever 

1. Hur arbetar ni med matematik i klassrummet? 

2. Beskriv dina känslor när du ska ha matematik?  

3. Vad gillar du bäst i matematik?  

4. Finns det något du inte gillar i matematiken? 

5. Vilka matematikuppgifter tycker du är lätta, svåra, roliga? 

6. Hur skulle du vilja arbeta på matematiklektionerna? Motivera/förklara. 

7. Hur arbetar ni/du när du lär/förstår bäst, eller tycker det är lättast? 

8. Vilket sätt tror du att din lärare tycker att du lär dig bäst? 

9. Vi visar bilder (visuellt stöd) på nedanstående.  

Känner du igen några av dessa hjälpmedel. Vilka? Hur ofta arbetar du med dem? Tycker 

du att de hjälper dig att förstå matematiken? På vilket sätt? Vilket/vilka hjälpmedel föredrar 

du att arbeta med? 

• dator - hur då? särskilda sidor? 

• ipad (appar) Vilka appar? 

• konkret material (multibas, tärningar, pengar, måttband, centikuber, counters, 

kastanjer, osv) 

• lärobok - vilken matematikbok? 

• läraren/pedagogen förklarar - om annan än läraren, vem då? 

• pratar matematik i par/grupp 

• skriver egna uppgifter 

• förklarar för andra 

• annat 

10. Om du kunde trolla, hur hade då din matematikundervisning sett ut för att du     skulle 

kunna lära dig och förstå så bra som möjligt? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide matematiklärare 

1. Elever i matematiksvårigheter - vad är det enligt dig? 

2. Hur lägger du upp din undervisning? Hur kan en av dina matematiklektioner se ut? 

3. Hur arbetar du med elever i matematiksvårigheter? (Inslag under en vecka? Vad ska 

man göra under de passen? Hur lägger du upp de här passen? Under en längre period?) 

4. På vilket sätt arbetar ni när du upplever att elever i matematiksvårigheter lär sig bäst? 

Hur märker du det? 

5. Vilka matematikuppgifter upplever du som lärare att elever i matematiksvårigheter 

tycker är lätta, svåra, roliga? 

6. På vilka andra sätt anser du att man kan arbeta med matematik för att elever i 

matematiksvårigheter ska lära dig bäst? 

7. Använder du några av nedanstående hjälpmedel/material i din undervisning. Vilka? Hur 

arbetar ni med dem? Hur ofta? 

• dator - hur då? särskilda sidor? 

• ipad (appar) Vilka appar? 

• konkret material (multibas, tärningar, pengar, måttband, centikuber, counters, 

kastanjer, osv) 

• lärobok - vilken matematikbok? 

• läraren/pedagogen förklarar - om annan än läraren, vem då? 

• pratar matematik i par/grupp 

• skriver egna uppgifter 

• förklarar för andra 

• annat 

8. Om du hade haft ett trollspö, hur hade då din matematikundervisning sett ut för att få så 

många elever i matematiksvårigheter som möjligt att lära/förstå?  
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Bilaga 4  

Intervjuguide speciallärare i matematik 

1. Elever i matematiksvårigheter - vad är det enligt dig?  

2. Hur arbetar du med elever i matematiksvårigheter? (Inslag under en vecka? Vad ska 

man göra under de passen? Hur lägger du upp de här passen? Under en längre 

period?)  Arbetar du en-en, i mindre grupp, i klass? 

3. På vilket sätt arbetar ni när du upplever att elever i matematiksvårigheter lär sig bäst? 

Hur märker du det? 

4. Vilka matematikuppgifter upplever du som speciallärare att elever i 

matematiksvårigheter tycker är lätta, svåra, roliga? 

5. På vilka andra sätt anser du att man kan arbeta med matematik för att elever i 

matematiksvårigheter ska lära dig bäst? 

6. Använder du några av nedanstående hjälpmedel/material i din undervisning? Vilka? 

Hur arbetar ni med dem? Hur ofta? 

• dator - hur då? särskilda sidor? 

• ipad (appar) Vilka appar? 

• konkret material (multibas, tärningar, pengar, måttband, centikuber, counters, 

kastanjer, osv) 

• lärobok - vilken matematikbok? 

• läraren/pedagogen förklarar - om annan än läraren, vem då? 

• pratar matematik i par/grupp 

• skriver egna uppgifter 

• förklarar för andra 

• annat 

7. Om du hade haft ett trollspö, hur hade då din specialundervisning sett ut för att få så 

många elever i matematiksvårigheter som möjligt att lära/förstå?  
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Bilaga 5 

Analysscheman 

 

 Elever i matematiksvårigheter - vad är det enligt dig? 

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  

BL1  

BL2  

BL3  

BL4  

BL5  

BSP  

CL1  

  

 Beskriv dina känslor när du ska ha matematik? 

AE1  

AE2  

AE3  

AE4  

AE5  

BE1  

BE2  

BE3  

BE4  

CE1  

CE2  

CE3  

CE4  

CE5  

CE6  
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Hur arbetar du/ni när du lär/förstår bäst, eller tycker det är lättast? På vilket sätt tror du att din 
lärare tycker att du lär dig bäst? / På vilket sätt arbetar ni när du upplever att elever i 
matematiksvårigheter lär sig bäst? Hur märker du det? 

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  

BL1  

BL2  

BL3  

BL4  

BL5  

BSP  

CL1  

AE1  

AE2  

AE3  

AE4  

AE5  

BE1  

BE2  

BE3  

BE4  

CE1  

CE2  

CE3  

CE4  

CE5  

CE6  

  

 

Vilka matematikuppgifter upplever du som lärare/ speciallärare att elever i 
matematiksvårigheter tycker är lätta, svåra, roliga?/ Vilka matematikuppgifter tycker du är lätta, 
svåra, roliga?  

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  
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BL1  

BL2  

BL3  

BL4  

BL5  

BSP  

CL1  

AE1  

AE2  

AE3  

AE4  

AE5  

BE1  

BE2  

BE3  

BE4  

CE1  

CE2  

CE3  

CE4  

CE5  

CE6  

  

 

Om du hade haft ett trollspö, hur skulle då din undervisning sett ut för att du/ elever i 
matematiksvårigheter skulle lärt sig bäst? 

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  

BL1  

BL2  

BL3  

BL4  

BL5  

BSP  
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CL1  

AE1  

AE2  

AE3  

AE4  

AE5  

BE1  

BE2  

BE3  

BE4  

CE1  

CE2  

CE3  

CE4  

CE5  

CE6  

  

 Vilka hjälpmedel använder du? (Bilder visades för eleverna) 

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  

BL1  

BL2  

BL3  

BL4  

BL5  

BSP  

CL1  

AE1  

AE2  

AE3  

AE4  

AE5  

BE1  
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BE2  

BE3  

BE4  

CE1  

CE2  

CE3  

CE4  

CE5  

CE6  

  

 

Hur skulle du vilja arbeta på matematiklektionerna?/På vilka andra sätt anser du att man kan 
arbeta för att elever i matematiksvårigheter ska lära sig bäst? 

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  

BL1  

BL2  

BL3   

BL4  

BL5  

BSP  

CL1  

AE1  

AE2  

AE3  

AE4  

AE5  

BE1  

BE2  

BE3  

BE4  

CE1  

CE2  

CE3  
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CE4  

CE5  

CE6  

  

 Hur arbetar du med elever i matematiksvårigheter? 

AL1  

AL2  

AL3  

ASP  

BL1  

BL2  

BL3  

BL4  

BL5  

BSP  

CL1  

 

 

 

 


