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Matematiksvårigheter 

En studie om hur lärare upptäcker och stöttar elever i matematiksvårigheter  

 

Difficulties in mathematics 
A study of how teachers discover and support students in mathematics difficulties 

 

Abstrakt 
Alla elever ska få en likvärdig utbildning och undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Vissa elever har inga svårigheter med att nå målen i 

matematik. Medan andra hamnar i matematiksvårigheter och behöver därför extra stöd 

för att uppnå kunskapskraven för årskurs tre. I den här studien undersökte vi hur lärare i 

årskurs tre upptäcker och stöttar elever i matematiksvårigheter. Resultaten samlades in 

genom intervjuer samt observationer av fyra verksamma matematiklärare på fyra olika 

skolor. Resultatet visar att lärarna upptäcker elever i matematiksvårigheter genom 

diagnosmaterial och med sina tidigare erfarenheter. Ju fler år som verksamma lärare 

desto fler kännetecken har lärarna i studien för att upptäcka dessa elever. Till exempel 

fler konkreta material och arbetssätt så som sorteringsövningar eller om eleverna 

behöver beröra föremålen när de räknar. För att stötta elever i matematiksvårigheter 

betonar informanterna vikten av väl genomtänkt undervisning, olika hjälpmedel och ett 

varierat arbetssätt eftersom elever lär sig på olika sätt. Vi fick även syn på olika 

möjligheter samt svårigheter som lärare stöter på i matematikundervisningen med elever 

i matematiksvårigheter med hänsyn till begreppet inkludering. 

 

Nyckelord 
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till våra fyra informanter som deltog i intervjuer och lät oss 

observera en matematiklektion i deras klassrum. Utan er vore denna studie inte möjlig 

att genomföra! Tack för att ni har givit av er värdefulla tid och delat med er av era 

erfarenheter och tankar om elever i matematiksvårigheter. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Berit Roos Johansson som varit ett stöd för oss i vår 

skrivprocess och som har givit oss vägledning och uppmuntran för att slutföra studien.  
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1 Inledning 
Alla elever ska få en likvärdig utbildning och undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling utifrån elevernas olika behov. Alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011). Vissa 

elever har inga svårigheter med att nå målen i matematik. Medan andra hamnar i 

matematiksvårigheter och behöver därför extra stöd för att nå kunskapskraven för 

årskurs tre. När vi som lärarstudenter har varit ute i verksamheten har vi mött elever i 

matematiksvårigheter och det har stärkt vårt intresse för att forska om ämnet. I den här 

studien uppmärksammar vi hur lärare i årskurs tre upptäcker och stöttar elever i 

matematiksvårigheter. Valet av årskurs gjordes då dessa elever har kommit längre i sin 

matematik och är därför närmare kunskapskraven för årskurs tre.  

 

Enligt kapitlet Stöd i form av extra anpassningar 5a§ i skollagen ska en elev som 

befaras att inte nå de lägsta kunskapskraven genast ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skollagen, 2014). En elev 

som behöver extra stöd i form av enskild undervisning med speciallärare blir trots det 

inkluderad i klassen om läraren har ett inkluderande grundtänk. Denna undervisning ska 

ske av kunnig personal för att eleven ska få bästa handledning och stöttning (Karlsudd, 

2011). Enligt egna erfarenheter får elever i matematiksvårigheter oftast gå iväg till en 

speciallärare. I och med detta väcktes vårt intresse om hur lärare arbetar samt tänker 

kring inkludering i matematikundervisningen.  

 

I doktorsavhandlingen av Sjöberg (2006) definieras begreppet dyskalkyli. Dyskalkyli är 

enligt forskaren när eleven är normalpresterande i andra ämnen utom just i matematik. 

Begreppet dyskalkyli vilar dock på en svag vetenskaplig grund. Därför kompletterar 

forskaren med att kartlägga utmärkande respektive särskiljande drag som finns mellan 

dessa elever och dem som inte har svårigheter i matematik. I avhandlingen framkom att 

det inte är troligt att dyskalkyli skulle kunna utgöra hela förklaring till att så många 

elever har svårigheter inom matematik. I forskarens empiriinsamling framträdde fyra 

andra förklaringsgrunder: undervisningsresultat, könsmönster, undervisningsstruktur, 

samt elevernas syn på undervisningen (a.a.). Vi blev nyfikna på fler faktorer som 

påverkar att vissa elever hamnar i matematiska svårigheter. Dyskalkyli kan vara en form 

av förklaring för vissa elevers svårigheter men inte för alla. 

 

Svenska elevers resultat i matematik har försämrats i såväl internationella som 

nationella undersökningar sedan mitten av 1990-talet. Det blev tydligt i PISA- 

undersökningen från 2009 (Skolverket, 2010). I och med att denna undersökning fick 

stor uppmärksamhet i media har samhällets ögon riktats mot skolan och lärarna. Enligt 

egna erfarenheter är därför lärares profession mer ifrågasatt nu än tidigare. 

Yrkeskunnigheten att upptäcka och stötta en elev i svårighet, i skolans tidiga år, med 

hjälp av såväl pedagogisk som didaktisk kunskap är ett sätt att stärka denna ifrågasatta 

verksamhet. Matematiksvårigheter är ett begrepp som (ibland) används på olika sätt och 

i olika sammanhang. I detta arbete används begreppet genom att beskriva elever som är 

i svårigheter men inte har någon diagnos. Eleverna har inga medfödda svårigheter som 

förklarar varför de är i matematiksvårigheter, i och med detta ses svårigheterna som 

något som kan övervinnas tillsammans med en kunnig lärare. Med den här studien vill 

vi undersöka hur det kan se ut i verkligheten för att själva bli kunniga lärare i framtiden. 
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2 Syfte 
Syftet är att se hur lärare i årskurs tre upptäcker och stöttar elever i 

matematiksvårigheter. Samt vilka strategier och metoder som lärare använder sig av och 

lärares uppfattningar om dessa elever. Syftet är även att se vilka möjligheter samt 

svårigheter som lärare kan stöta på i matematikundervisningen med elever i 

matematiksvårigheter utifrån begreppet inkludering. 

 

2.1 Frågeställningar  
 Hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter? 

 Hur stöttar lärare elever som hamnat i matematiksvårigheter? 

 Hur beskriver lärare att de arbetar med inkludering av elever inom 

matematikämnet? 
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3 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning gällande elever i matematiksvårigheter. 

Kapitlet innehåller vad som står i styrdokumenten, definitioner av 

matematiksvårigheter, utredning av diagnoser, orsaker till varför en elev kan ha hamnat 

i matematiksvårigheter och olika dilemman som kan uppstå. Avslutningsvis beskrivs 

olika arbetssätt som passar dessa elever samt en beskrivning av inkludering.  

 

3.1 Styrdokument  
Skollagen (2010:800) slår fast att undervisningen ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt bidra till en livslång lust att lära. Det ska vara en likvärdig utbildning för 

alla elever och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(a.a.).  
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011:8). 
 

Den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund presenterade den 15 juni 2009 ett 

förslag till en ny skollag “Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet” 

(Öhlmér, 2011:12). Det som redan stod i grundskoleförordningen om rektorns ansvar att 

utreda om det framkommer att en elev möjligen är i behov av någon form av stödåtgärd 

slogs därmed fast som lag. Åtgärdsprogram ska skrivas om utredningen visar att eleven 

är i ett sådant behov. Denna skollag gäller sedan 2011-07-01 (Öhlmér, 2011).   

 

3.1.1 Åtgärdsprogram 
I ett åtgärdsprogram ska följande tre huvuddelar vara med: elevens behov, åtgärder för 

att nå målen samt uppföljning och utvärdering. Åtgärdsprogrammet ska användas som 

ett pedagogiskt verktyg för läraren och den berörda eleven. Eleven ska delta när 

åtgärdsprogrammet skrivs och eleven får själv beskriva sina styrkor och svagheter. I 

detta samtal kan elevens vårdnadshavare vara delaktiga beroende på situation och 

elevens ålder. Om eleven inte vill att vårdnadshavarna närvarar vid samtalet ska läraren 

upprätta ett annat möte med dem. Detta för att även de ska få ge sin bild av elevens 

styrkor och svagheter. Det är viktigt att även elevens styrkor står med även om eleven är 

långt ifrån att nå målen. Styrkorna skrivs fram för att stärka elevens självförtroende, 

“Alla elever kan! Det gäller bara att hitta vad!” (Öhlmér, 2011:62). De svagheter som 

skrivs in i åtgärdsprogrammet ska vara de som är mest väsentliga för att eleven ska nå 

framgång. Svagheten ska kunna kopplas till ett relevant mål inom ämnet som eleven 

kan uppnå inom en rimlig tidsram. Chansen att lyckas blir större om eleven känner att 

svagheterna avtar och eleven upplever ett positivt genombrott i ämnet. För att läraren 

ska kunna stötta eleven på bästa sätt måste åtgärdsprogrammet skrivas tydligt, “Vi når 

inte framgång tillsammans med barnet genom att i största allmänhet stötta i dessa 

ämnen” (Öhlmér, 2011:63). Arbetet med de konkreta åtgärderna ska utvärderas 

tillsammans med eleven. Läraren ska stötta eleven i att ta eget ansvar, men graden av 

ansvar beror på elevens mognad. Det går inte att begära att eleven ensam ska ta ansvar 

inom det område som denne har svårigheter i. Exempel på ansvar kan vara att eleven 

ska komma ihåg att ta med matematikläxan. Uppföljning och utvärdering är väsentliga 

delar för att åtgärdsprogrammet ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg. Tid 

och datum för utvärdering ska bestämmas när programmet skrivs, detta görs för att se 

om de åtgärder som vidtogs har hjälpt eleven att nå framgång inom det ämne denne 

hade svårigheter i (Öhlmér, 2011).  
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3.2 Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter har observerats i över hundra år. De första publicerade studierna 

handlade om en grupp patienter med allvarliga hjärnskador. Den tyske läkaren 

Henschen gav dem diagnosen akalkyli, oförmåga att utföra enkla räkneprocesser (Adler, 

2007). Begreppet dyskalkyli myntades någon gång på 1940-talet enligt Adler (2007) 

och betyder i dagsläget att elever med diagnosen har matematiksvårigheter trots god 

skolunderbyggnad och goda begåvningsresultat i övrigt (a.a.).   

Barn som har svårt att lära sig räkna och skriva kan ha en lång rad riskfaktorer i sitt 

bagage. Exempelvis genetiska störningar, otrygga uppväxtvillkor, brist på förebilder, 

fattigdom, negativa förväntningar, ingen högläsning i hemmet samt annat modersmål 

(Lundberg och Sterner, 2006). Svårigheter i matematik finns i många former och kan ha 

helt olika förklaringsgrunder. Adler (2007) ger exempel på förklaringsgrunder från 

skolan, hemmet, kognitiva svårigheter samt brister i motivationen. Det kan vara brister i 

undervisningen eller bristande undervisning som ger matematiska svårigheter. Från 

hemmet kan kulturella traditioner samt språket påverka om elev hamnar i matematiska 

svårigheter. Till exempel olika traditioner av själva matematikämnet eller att de inte 

förstår innebörden av matematiska begrepp. Eleven kan även ha känslomässiga 

blockeringar eller ha en oförmåga att räkna (a.a.). En god pedagogik och vuxna 

förebilder i skolan kan lyckligtvis minska risken för negativa följder för dessa elever. 

Dock finns det barn som växer upp med närmast optimala villkor som ändå får 

bekymmer med läsning och/eller räkning i skolan. Men med en noga genomtänkt och 

kunskapsbaserad pedagogik finns det möjligheter för alla elever att nå långt  (Lundberg 

och Sterner, 2006). 

“Det enda vi med säkerhet vet om elever med matematiksvårigheter är att de inte får till 

matematiken så som vi förväntar oss” (Lunde 2011:43). En elev i matematiksvårigheter 

framträder när de förväntningar som finns inom matematiken inte uppnås. 

Kunskapskraven blir en riktlinje som eleverna ska stäva mot och sedan uppnå. När detta 

inte sker anses eleven vara i matematiksvårigheter (Malmer, 2002). Begreppet 

matematiksvårigheter kan ses och uppfattas på olika sätt beroende på tre olika 

uppfattningar. Den första är den traditionella matematiken i skolan som handlar om att 

lösa uppgifter på ett sätt som är förutbestämt. Det är inte lätt att veta vad som menas 

med att eleven inte “får till det” men det är när elevens färdigheter brister i det 

avseendet som eleven ses som lågpresterande. Den andra uppfattningen som påverkar 

om en elev är i svårigheter är enligt Lunde (2011) vilka “vi” är, vilka det är som har 

förväntningarna som eleven inte når upp till. Det kan vara föräldrar, lärare eller annan 

personal på skolan. Den tredje och sista uppfattningen bygger på vilka dessa 

“förväntningar” är som eleverna ska nå upp till. Förväntningarna kan vara uppbyggda 

på en nivå som eleven presterar i andra skolämnen eller förväntningar läraren har på 

eleven. Det kan vara svårt att finna kännetecken som gäller alla elever i 

matematiksvårigheter eftersom det är flera faktorer som spelar in hur eleven ses av 

läraren (Lunde, 2011). 

 

Matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext begrepp och dessa svårigheter 

kan bero på en mängd olika saker. Elever kan bland annat ha allmänna eller specifika 

svårigheter som leder till svårigheter i matematiken. Den vanligaste orsaken till 

matematiksvårigheter är nog känslomässiga blockeringar i kombination med brister i 

undervisningen. I så väl allmänna som specifika svårigheter finns ofta känslomässiga 

blockeringar och brister i motivationen. “Det blir helt enkelt inte speciellt lustfyllt att 

ständigt misslyckas i sitt räknande” (Adler, 2007:63). 
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3.2.1.Allmänna.matematiksvårigheter 

Allmänna matematiksvårigheter är ofta kopplade till en lägre allmän begåvning 

(Malmer och Adler, 1996). Allmänna matematiksvårigheter innebär att en elev inte bara 

har svårt för någon viss del i matematiken utan har svårt för ett flertal områden inom 

matematik och även inom andra ämnen. Elever med allmänna matematiksvårigheter har 

ofta svårt för att tänka snabbt, vara effektiva och flexibla. Om en elev uppvisar allmänna 

kognitiva svårigheter är inte förklaringsgrunden i första hand att eleven har någon 

speciell diagnos. Eleven behöver längre betänketid eftersom förmågan att räkna och 

skriva är begränsad. Ofta behöver elever med så kallade allmänna matematiksvårigheter 

längre tid på sig i inlärningsprocessen (Adler, 2007). Elever med allmänna 

matematiksvårigheter kan behöva enklare matematikuppgifter, få uppgifterna upplästa 

högt för sig, lugna genomgångar, arbeta vardagsrelaterat och ha ett anpassat läromedel 

(Ljungblad, 2001). Dessa elever är oftast sena i sin kognitiva utveckling samt i den 

sociala och känslomässiga mognaden. En elev med allmänna matematiksvårigheter 

behöver extra anpassningar i undervisningen men kan oftast tillgodose sig kunskap 

inom klassens ramar (Adler, 2007).  

3.2.2.Specifika.matematiksvårigheter  

Begreppet specifika matematiksvårigheter innebär att en elev har svårigheter med delar 

av de kognitiva processerna så som perception, minne, tankeprocesser och/eller språket 

(Adler, 2007). Exempelvis behöver läraren upprepa information för att elever i 

svårigheter ska minnas och kunna koda information (Lunde, 2011). Flertalet av dessa 

elever är normalbegåvade, men de uppvisar ojämna prestationer och har ofta begränsade 

verktyg att ta till som hjälpmedel i matematiken. De har därför svårt att återkoppla till 

liknande situationer och att dra nytta av sina tidigare erfarenheter (Ljungblad, 2001). 

När en elev fått diagnosen specifika matematiksvårigheter har läraren en större chans att 

veta vad som orsakar svårigheterna och kan komma fram till en lösning som gör att 

lärande sker (Lunde, 2011). Ordet dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter) innebär 

att eleven har specifika svårigheter inom vissa områden i matematiken. Elever med 

dyskalkyli kan prestera mycket ojämnt, ena stunden kan de briljera medan i nästa stund 

behöver de använda fingerräkning för att räkna ut en mycket enkel uppgift (Adler, 

2007). Lunde (2011) gjorde en enkätundersökning år 2003 och kom fram till att många 

lärare använder begreppen dyskalkyli och specifika matematiksvårigheter på skilda sätt. 

Cirka 30 procent av lärarna i undersökningen menade att en elev med dyskalkyli har 

mer och större svårigheter än en elev med specifika matematiksvårigheter. Enbart 

hälften av lärarna tyckte att de båda begreppen betydde samma sak. Detta betyder att 

begreppen används på olika sätt vilket kan vara problematiskt (Lunde, 2011). 

Diagnosen dyskalkyli är en beskrivning av nuläget och cirka ett år framåt eftersom man 

utvecklas och de svårigheter som fanns året innan kan ha vuxit bort till nästa år. Därför 

är det viktigt att eleverna får rätt bemötande och hjälp för att hålla motivationen uppe så 

de kan ta sig ur svårigheterna (Adler, 2007).  

3.2.3.Utredning 

Det finns många som har svårigheter men som aldrig har blivit utredda och därför har 

de ingen diagnos som bekräftar svårigheten. Ofta har svårigheten ändå iakttagits i till 

exempel skolan och eleven har därmed fått stöttning och gått framåt i 

kunskapsutvecklingen och då blir en utredning av eventuell diagnos överflödig. Om 

eleven däremot trots hjälpinsatser inte går framåt i sin utveckling finns det behov av en 

utredning. Med en fördjupad bedömning av elevens svårigheter skapas en tydligare 

förståelse för elevens inlärningssvårigheter och rätt hjälpinsatser kan sättas in. En 
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utredning ska innehålla elevens förmågor och svårigheter som ett underlag för att ge rätt 

hjälp. Den grundläggande bedömningen görs på elevens skola av skolans pedagoger i 

samarbete med skolpsykolog och skolläkare, vid svårare problem skickas en remiss till 

länets sjukvårdsdistrikt (Adler, 2007). 

Det är viktigt att skilja på allmän försening eller omognad och neuropsykologiska 

tecken. Vid skolstart ska man veta om det rör sig om allmänna svårigheter eller med 

specifika svårigheter så barnen kan få rätt stöttning. En neuropsykologisk bedömning 

beskriver individens aktuella funktionsnivå och bör därför ses som en färskvara och 

säger därför inget om en framtida utveckling. När det rör sig om dyskalkyli kan det 

finnas tecken redan i de tidiga skolåren, men man bör vänta till tio-tolvårsåldern för att 

kunna ställa en säker diagnos. Huvudmålet med en utredning är att beskriva elevens 

starka och svaga sidor så att den nya kunskapen om eleven tillför en ökad förståelse för 

elevens svårigheter. På detta sätt läggs en stabilare grund för hjälpinsatser både i skolan 

och på fritiden (Adler, 2007).  

Det förekommer kritik mot klassificering av olika typer av matematiksvårigheter. Det 

debatteras relativt ofta och livligt om diagnoserna dyslexi, dyskalkyli, ADD och ADHD 

verkligen har ett värde. Att till viss del ifrågasätta en diagnos menar Adler (2007) är 

berättigat, men inte att säga att alla som har någon form av matematiksvårigheter har 

dyskalkyli eller att säga att alla med koncentrationssvårigheter har ADHD. Adler (2007) 

menar att diagnoser inte ska ifrågasättas på ett sådant sätt att man undviker att ställa 

diagnoser överhuvudtaget då går många miste om den hjälp de är i behov av. 

3.3 Undervisningen 

Undervisning i matematik är mycket komplex. Alla elever har rätt att bli sedda av 

läraren (Brodin och Lindstrand, 2004). Läraren ska även vara arbetsledare åt ett stort 

antal elever med olika behov och som är olika mycket motiverade till att lära sig 

matematik. Därför måste läraren ta hänsyn till de olika individernas möjligheter till att 

lära sig. En lärare behöver behärska, inte bara teorin, metoder och att kommunicera 

innehållet, utan också lämpliga arbetsformer och arbetssätt för att nå alla elever 

(Löwing, 2006). De ska även ta hänsyn till matematiska missuppfattningar som kan 

förekomma hos elever. Det är dessa matematiska missuppfattningar som gör att 

matematiken inte flyter på för eleverna (Lunde, 2011). Det är läraren med sin planering 

som ansvarar för att eleverna får möjlighet att lära sig nya saker. En lärare behöver 

därför vara flexibel för att kunna möta den enskilde elevens behov utifrån olika 

situationer (Löwing och Kilborn, 2002). Lärarens förhållningssätt och fördomar kan 

komma i vägen för ett effektivt lärande. Därför måste läraren veta att kunskap inte är 

ensidigt och att elever behöver förstå både begrepp och “mekaniken” bakom 

matematiken (Stohlmann m.fl. 2013). 

 

Elever som är i svårigheter i matematik kan ta sig ur det med hjälp av bra undervisning 

(Lunde, 2011). MIO är ett begrepp som används då tre faktorer samspelar för att 

beskriva en elev i matematiksvårigheter; matematiken, individen och omgivningen. 

Detta synsätt gör det svårt att generalisera eleverna då alla elever är olika, både 

personligheten och hur de reagerar i en viss miljö. “Elever med matematiksvårigheter 

har egentligen bara det gemensamt att de misslyckas med matematiken” (Lunde, 

2011:22-23) och därmed är eleven i matematiksvårigheter och inte med 

matematiksvårigheter.   

 

Elever som är i matematiksvårigheter är beroende av den didaktiska kunskap läraren 

besitter. Problem kan uppstå genom undervisning och förvärras med tiden om inte rätt 
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arbetssätt finns för eleven. Det behöver finnas olika arbetssätt för olika elever och detta 

betyder att lärare måste ha kunskap om hur de olika eleverna lär sig olika saker. Läraren 

måste därmed synliggöra skillnaderna mellan eleverna så arbetssättet hjälper och inte 

stjälper. Problemen kan förebyggas om läraren förstår hur lärande uppstår hos eleverna. 

(Lunde, 2011). Strukturen på undervisningen kan visa om läraren besitter den kunskap 

som behövs för att hjälpa eleverna inhämta ny kunskap (Bengtner och Iwarson, 2000). 

Elevernas olika förutsättningar ska vara det som bestämmer undervisningens innehåll, 

det kan vara både psykiska och fysiska förutsättningar. För att läraren ska behärska detta 

måste denne ha stor kunskap om både ämnesområdet och elevernas olika 

inlärningsnivåer. Det finns sex olika nivåer. För att eleverna ska kunna ta sig till den 

sista nivån måste dem först börja på nivå ett och arbeta sig uppåt. Den första nivån är 

när eleverna själv känner igen en uppgift. Uppgifterna är elevnära och de kan tala om 

vad de gör. För att utveckla elevernas förståelse i denna fas behöver elevernas 

begreppsuppfattning öka, exempelvis kan eleverna göra egna “matte-ordlistor” som 

byggs på när eleven lär sig ett nytt begrepp. I nivå två kan eleven använda konkret 

laborativt material för att visa hur de löser en uppgift, exempelvis räkneväskor (väskan 

innehåller block som har olika färger och kan användas vid träning av 10-kompisarna) 

och multibasmateriel (tränar positionssystemet). Eleven prövar sig fram för att komma 

till ett svar. I nivå tre synliggör eleven sin arbetsgång med hjälp av ritade bilder och 

konstruerade diagram. Nivå fyra är den nivå där eleven börjar förstå det abstrakta. 

Eleven kan använda rätt matematiskt uttryck och ekvation för att lösa en uppgift, då 

måste eleven förstå varför man gör si eller så. I nivå fem vet eleven i vilka sammanhang 

olika kunskaper kommer till uttryck. Detta tränas bäst om svårighetsgraden är stegrande 

och eleven endast möter en svårighet i taget, annars finns det risk för att eleven ger upp. 

Eleven ser matematikens nytta i vardagen då sammanhang och kunskap kopplas 

samman. Sista nivån är den nivå där eleven kan reflektera över sitt matematiska 

tänkande och resonera samt argumentera för sina kunskaper inom ämnet. För att 

eleverna ska lyckas i matematiken måste de bli förtrogna med alla nivåer  (Malmer, 

2002). 

 

En elev i svårigheter kan uppmärksammas genom att läraren ser att eleven ofta är 

tystlåten samt inåtvänd och kan därför verka skoltrött. Malmer (2002) understryker hur 

viktig läraren är i det pedagogiska arbetet med elever i matematiksvårigheter. Störst vikt 

ligger hos läraren men för att lärande ska ske måste eleven själv vilja lära. Läraren ska 

se till att undervisningen ger eleven tillfälle att visa detta. Det måste finnas ett samspel 

mellan läraren och eleven både språkligt men också mentalt för att lärande ska kunna 

ske. Eleven måste få känna att innehållet i undervisningen är på en nivå den klarar av 

och håller en lagom hastighet. Känner eleven att detta inte finns i undervisningen finns 

det risk för att matematiksvårigheter uppstå. Nivån för eleven ska vara igenkännlig och 

elevnära, när undervisningen är verklighetsförankrad känner eleven motivation för 

ämnet. Ett meningsfullt arbete för eleverna är ett sätt att skapa intresse för ämnet. När 

eleven ska gå från det konkreta till det abstrakta är det lätt att klyftor mellan elevers 

olika nivåer i matematiken blir extra synlig. Arbetet i boken blir till ett mått för hur 

duktig eleven är i matematik och resultaten i boken avspeglar elevens matematiska 

tänkande. Detta kan skapa stress hos eleven som märker att den inte arbetar i samma 

tempo som resten av klassen. Läraren måste därför skapa ett klassrumsklimat som 

bidrar till att en elev inte skäms över att vara på en annan sida än de andra eller att det är 

okej att svara fel på en fråga (Malmer, 2002). Både Hudson (2015) och Malmer (2002) 

understryker att undervisningen för en elev i matematiksvårigheter ska ge stimulans och 

skapa lust att lära. Ett kreativt arbetsätt ger förutsättningar för eleven att få ett större 

matematiskt ordförråd vilket i sin tur leder till en positiv upplevelse av matematiken. 
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Man bör ta hänsyn till att de lägre presterande eleverna behöver betydligt längre tid på 

sig än klasskamraterna att tillgodogöra sig kunskap. När undervisning ska ske på 

basnivå behöver det vara konkret med till exempel laborativt material, men när eleven 

har tillägnat sig en tankeform ska det konkreta övergå till att använda den nya 

tankeformen i huvudet (Löwing och Kilborn, 2002). Det konkreta materialet hjälper 

eleven till ökad förståelse för matematiska begrepp. Läraren kan lättare se vilka 

svårigheter eleven har när dennes tankestrategier synliggörs genom det laborativa 

materialet (Svensk, 2009). Elever i matematiksvårigheter kan uppmärksammas genom 

att läraren ser olika kännetecken. Till exempel om de räknar rytmiskt och pekar på ett 

föremål i taget kan det vara ett tecken på att barnet har förstått det som att det sista 

räkneordet är det som talar om hur många det finns i mängden. När en elev ska sortera 

föremål i olika grupper är det viktigt att de kan säga vilka egenskaper föremålen har 

gemensamt. Även om eleven väljer andra egenskaper än de givna måste de kunna 

beskriva hur de tänkt. På detta sätt kan kända svårigheter och missuppfattningar 

uppmärksammas (McIntosh, 2008). För att kunna ge tillräckligt med tid för elever i 

svårigheter behöver man ofta skapa en annan social och fysisk miljö än vad de flesta 

klassrum kan tillhandahålla. Räkning kan kräva en sådan stor kraftansträngning för 

elever i matematiksvårigheter att en vuxen som stöd blir nödvändig (Lundberg och 

Sterner, 2006). Genomgången i klassen kan vara en annan situation där några elever inte 

hänger med i innehållet. Detta är ytterligare ett exempel när denne elev behöver en 

vuxen som stöd efter genomgången för att få extra stöttning och få det förklarat för sig 

igen (Engvall, 2013). Eleven kan med den här typ av undervisningsform få omedelbar 

bekräftelse och korrigering för att undvika felaktiga arbetssätt (Lundberg och Sterner, 

2006).  

 

3.4 Inkludering  
Inkludering är när elever i matematiksvårigheter arbetar med den specialpedagogiska 

hjälpen de har rätt till inom skolans ramar, helst i klassen. Undervisningen ska anpassas 

för att alla elever ska kunna lära sig och detta inkluderande synsätt betonar Lunde 

(2011). För att skolan ska kunna anpassa sig till skillnader mellan elever måste först 

dessa skillnader synliggöras för att läraren ska kunna använda rätt arbetsätt för rätt elev 

(Lunde, 2011). Det är viktigt med inkludering i skolan för att förhindra att elever 

sorteras och därmed diskrimineras och olikheter bör ses som en tillgång i 

undervisningen (Karlsudd, 2011). Begreppen negativ och positiv stämpling av elever 

har blivit en förklaringsmodell till avvikande beteenden i skolan. Negativ stämpling kan 

vara att en elev avskiljs från sin klass för att gå på specialpedagogik i till exempel en 

sämre lokal med personal med lägre status. Det skickar signaler till eleven, 

klasskamraterna, annan personal samt föräldrar att den eleven skulle vara mindre värd 

och detta är diskriminering menar Karlsudd (2002). Du duger inte, vi räknar inte med 

dig, vi ställer inte upp för dig, är uttryck dessa elever kan få möta vilket ger eleven en 

känsla av att inte duga. Om istället läraren är engagerad, har hög kompetens och kan ge 

handledning och stöd får eleven en positiv stämpling. Du duger, vi räknar med dig, vi 

behöver dig, är ord som alla förmodligen föredrar att höra. Lärares attityder till elever i 

svårigheter är betydande för deras motivation och självkänsla så det känner att de duger 

även fast de hamnat i svårigheter (Karlsudd, 2002). Malmer (2002) menar att det är 

omöjligt för en hel klass att arbeta i samma tempo och i samma läromedel. Vissa elever 

måste få arbeta i en långsammare takt än andra för att få förståelse och förtrogenhet till 

matematiken. Det är väsentligt “att alla elever får känna att de har möjligheter” 

(Malmer, 2002:28). Lärarens planering av undervisningen är betydelsefull för att 

eleverna ska känna samhörighet i en klass med många olika nivåer (a.a.).  
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I dagens skola finns även en annan del av inkludering i matematikundervisningen. Det 

gäller de nyanlända barnen som har rätt till en skolgång i Sverige. Ser man till skolans 

organisation kring denna typ av inkludering finns det inte mycket som talar för hur 

skolan egentligen ska gå tillväga. Antingen kan eleverna bli satta i förberedelseklass 

eller så blir de direktintegrerade. I förberedelseklassen ligger fokus på 

språkutvecklingen och begreppsförståelse. Eleverna får sedan ta med sig de nya 

språkkunskaperna till den ordinarie undervisningen för att kunna vara med på 

matematikundervisningen (Bunar, 2015). Det kan vara problematiskt i en 

förberedelseklass då eleverna kan känna sig alltför trygga i den miljön. Språket ligger i 

fokus men de blir inte utskrattade om de säger ett svenskt ord fel. Detta menar 

migrationsvetaren Skowronski (2013) är en utmaning när eleverna ska inkluderas i den 

ordinarie undervisningen. Eleverna i förberedelseklassen kan känna att de inte vill 

inkluderas i ordinarie klass eftersom det blir skillnader i språket. Vidare menar 

Skowronski att förberedelseklass kan vara bra för eleverna men bara en viss tid, målet 

ska vara att de kommer ut i den ordinarie undervisningen så fort som möjligt 

(Skowronski, 2013). 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens urval och datainsamlingsmetoder: intervju samt 

observation. Därefter beskrivs genomförandet av studien. Avslutningsvis skildras 

studiens databearbetning och tillförlitlighet där de etiska reglerna skrivs fram. 

 

4.1 Urval 
Syftet med studien är att se hur lärare upptäcker och stöttar elever i 

matematiksvårigheter. Därmed behövde informanterna vara aktiva matematiklärare. 

Detta beskriver Dalen (2015) som ett kriterieurval. De utvalda lärarna är valda utifrån 

kriterier, i detta fall aktiva matematiklärare i årskurs tre. I och med att det görs ett val 

utifrån kriterier ökar chanserna för att frågeställningarna kan besvaras på ett sätt som 

gynnar studien. Vid en kvalitativ undersökning ska inte antalet informanter vara för 

stort då efterarbetet är krävande. Samtidigt måste de utvalda lärarna kunna ge tillräckligt 

mycket information för att kunna tolka och sammanfatta den insamlade datan (Dalen, 

2015).  

 

När man gör ett urval måste man ha i åtanke att det resultat som framkommer inte kan 

vara allt för generaliserbart. Vid en kvalitativ undersökning är inte alltid målet att 

resultatet ska spridas till en stor massa utan bara till andra som redan är insatta i 

ämnesområdets forskning (Dalen, 2015). Bekvämlighetsurval är då forskaren väljer det 

mest fördelaktiga för sig själv. Det finns begränsningar som påverkar valet så som 

tidsaspekter då arbetet ska vara klart, vilket leder till att valet görs utifrån en 

bekvämlighet från forskarens sida (Denscombe, 2009). Urvalet i den här studien utgår 

både från ett kriterieurval och ett bekvämlighetsurval.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder  
De undersökningsmetoder som valdes var semistrukturerade intervjuer samt 

systematiska observationer. För att få svar på studiens syfte om hur läraren upptäcker 

och stöttar elever i matematiksvårigheter samt hur de arbetar med inkludering valdes 

intervju som metod. Eftersom det går att ställa följdfrågor under intervjuer kan man 

locka fram mer fakta och fler tankar (Johansson och Svedner, 2010). Under 

observationerna synliggjordes hur lärare stöttade de elever som hade hamnat i 

matematiksvårigheter. Att ha en kompletterande metod till huvudmetoden bidrar till ett 

mer intressant och givande resultat med fördjupade insikter (a.a.).  

 

Eftersom studien beskriver hur lärare upptäcker och stöttar elever i 

matematiksvårigheter valdes en kvalitativ metod. En kvalitativ metod har sin 

utgångspunkt i olika upplevelser och erfarenheter vilket resulterar till mer djupgående 

frågor och svar. En kvantitativ metod ger snarare en ytlig beskrivning av hur 

verkligheten ser ut (Denscombe, 2009).  Därför anser vi att en kvalitativ metod är mer 

lämplig i den här studien än vad en kvantitativ metod hade varit.  

 

4.2.1.Intervju 

De två vanligaste intervjumetoderna är den kvalitativa och den strukturerade (Johansson 

och Svedner, 2010). Den kvalitativa intervjumetoden bygger på vilken information den 

som blir intervjuad ger. Den som leder intervjun måste därmed vara lyhörd eftersom 

frågorna inte är bestämda i förväg, det enda som är förbestämt är frågeområdet för 

intervjun. I och med att inga frågor är fasta är målet med den kvalitativa intervjun att det 

ska bli så uttömmande svar som möjligt. I den strukturerade intervjumetoden är både 

frågeområdet och frågorna fasta. Frågorna kan ha fasta svarsalternativ även om det är 
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vanligast med öppna frågor. Det kan hända att den kvalitativa metoden övergår 

omedvetet till den strukturerade metoden om den som leder intervjun inte är lyhörd på 

svaren. Det är svaren på frågan innan som bestämmer nästa fråga i den kvalitativa 

intervjun. Bäst och mest information ges i den kvalitativa intervjun eftersom den 

avspeglar den intervjuades kunskaper, attityder och föreställningar om ett bestämt 

frågeområde (Johansson och Svedner, 2010).  

Den allra vanligaste intervjuformen är den semistrukturerade (Dalen, 2015). Denna 

intervjumodell är mittemellan den strukturerade och den kvalitativa intervjun. Den som 

leder intervjun har förberett några fasta frågor inom ett specifikt frågeområde, 

följdfrågorna bygger på vilken information som framkommer. Intervjun blir givande 

eftersom mycket information framkommer vid följdfrågor och därmed blir intervjun 

mer åt det kvalitativa hållet. Den kvalitativa intervjumodellen kan vara krävande då 

“intervjuaren inte har formulerat några frågor i förväg och är beroende av att 

informanterna är villiga att öppna sig” (Dalen, 2015:34).  

 

4.2.2 Observation 
Observationer är förmodligen den mest givande metoden när det gäller att se lärares och 

elevers beteenden samt för att konkret se hur undervisningsprocessen går till (Johansson 

och Svedner, 2010). Innan observationer genomförs ska en noggrann planering göras 

om hur observationen ska gå till, en observationsguide ska konstrueras samt de 

forskningsetiska kraven ska tillgodoses. En observationsguide är oftast ett A4-papper 

med rutor eller linjer som hjälper observatörerna att strukturera och notera det de 

observerar. Det finns olika varianter av observationer och det är vanligt att utgå ifrån 

olika kategorier när observationsguider konstrueras (Johansson och Svedner, 2010). 

 

Denscombe (2009) beskriver två olika typer av observationer: systematisk observation 

och deltagande observation. Systematisk observation innebär att datan som samlas in 

blir olika beroende på vem observatören är och dennes erfarenheter. Den som 

observerar utifrån en systematisk observation sitter vid sidan om och observerar 

relevanta beteenden. Under en systematisk observation används en observationsguide 

för att minimera att de egna erfarenheterna speglar intrycken under observationen, “Alla 

observatörer har uppmärksamheten riktad mot samma saker” (Denscombe, 2009:274-

275). En deltagande observation bygger på att observatören deltar i en, för de som ska 

observeras, naturlig miljö, “Den främsta angelägenheten är att minimera störningar” 

(Denscombe, 2009:283). Med denna metod blir det svårt att anteckna det som sker 

eftersom observatören deltar i observationen. I och med att observatören inte antecknar 

bör denna metod bara användas vid okomplicerade fall (a.a.). 

 

4.3 Genomförande  
Inför intervjuerna och observationerna skickades ett missivbrev (Bilaga A) ut till 

tänkbara informanter. Detta brev skickades ut till elva lärare varav sju svarade och fyra 

hade möjlighet att medverka. I mejlet presenterades studiens syfte och vi frågade om de 

kunde tänka sig att medverka. De lärare som kunde tänka sig att medverka hade vi 

vidare mejlkontakt med och sedan bestämde vi träff med dem. Intervjuerna ägde rum 

innan en matematiklektion och observationerna skedde på en matematiklektion i 

anslutning till intervjun. För att garantera kvalitén på studien utformades en 

intervjuguide (Bilaga B) samt en observationsguide (Bilaga C). De fyra intervjuerna och 

de fyra efterföljande observationerna genomfördes under en treveckorsperiod.  
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Intervjuerna ägde rum i eller intill de intervjuade lärarnas klassrum. Intervjun inleddes 

med att vi presenterade studiens syfte samt att datainsamlingen endast skulle användas i 

forskningssyfte och att de tillfrågade lärarna därmed skulle förbli helt anonyma. De 

intervjufrågor (Bilaga B) vi konstruerat i förväg användes som vägledning under 

intervjun och följdfrågor uppkom för att fördjupa lärarnas tankar. För att kunna lyssna 

på intervjuerna i efterhand och minnas de intervjuades svar spelades det in. De första 

intervjufrågorna var frågor som låg i periferin till huvudområdet, detta för att 

informanten skulle bli avslappnad och känna sig trygg med situationen (Dalen, 2015). 

Dessa frågor handlade om vilken utbildning samt vilket år den intervjuade läraren tagit 

sin lärarexamen. Sedan fick läraren berätta vad de arbetade med i matematiken för 

tillfället för att sedan komma in på om någon elev verkade tycka det området var lite 

klurigt. Frågorna övergick till hur själva arbetet med dessa elever i 

matematiksvårigheter gick till samt avslutades med en öppen tilläggsfråga. Sedan 

tackade vi för intervjun och gick in i klassrummet för att genomföra observationen.  

 

Observationerna skedde i klassrummen under en matematiklektion efter 

intervjutillfället. Vid genomförandet presenterade vi observatörer oss kortfattat för 

eleverna för att sedan “ta ett kliv tillbaka” och observera utan att störa lektionen. Båda 

antecknade det som skedde för att få en så bred bild som möjligt. Den information som 

framkom under intervjun hade vi i åtanke under observationen. Läraren var den person 

som var i fokus under observationen så vi kunde se om lärarens agerande avspeglade 

intervjun. Elevernas och lärarens interaktion blev delvis synliga under observationen, 

men det var främst hur läraren stöttade eleverna som observerades. Därför konstruerade 

vi en observationsguide (Bilaga C) innan observationen genomfördes utifrån ett 

lärarperspektiv, inte fokus på enskilda elever. Under observationen såg vi hur lärarens 

beskrivna intentioner blev i verkligheten.  

 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet  
Det är viktigt att verifiera kvalitativ forskning. Forskaren måste visa att resultaten är 

“riktiga” för att skapa tilltro till sina resultat. Utan verifiering skulle forskningen sakna 

tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Vi använde begreppen reliabilitet och validitet för att 

bevisa forskningskvalitén i studien.  

 

Reliabilitet innebär noggrannhet vid mätning av data och är ett instrument vid intervjuer 

och observationer för att se uppfattningar och beteenden. Om "instrumentet" har hög 

noggrannhet får man samma resultat vid upprepade mätningar (Johansson och Svedner, 

2010). I denna studie användes en intervjuguide (Bilaga B) samt en observationsguide 

(Bilaga C) för att tillfällena för datainsamlingen skulle bli så lika som möjligt.  

 

Validitet handlar om lämpligheten i den insamlade datan utifrån frågeställningarna i 

studien (Denscombe, 2009). Vi konstruerade intervjufrågorna samt observationsguiden 

med begreppet validitet i “bakhuvudet”, eftersom vi ville få svar på forskningsfrågorna. 

Studiens tillvägagångssätt och genomförande presenteras i arbetet vilket gör det 

möjlighet för läsaren att bedöma ifall tillvägagångssätten gav trovärdiga och pålitliga 

svar. Denscombe (2009) skriver att en kontroll av tillförlitligheten kräver en tydlig 

redogörelse av metoder för att det ska vara möjligt att granska forskningsprocessen.  

 

Den insamlade datan bearbetades genom att vi transkriberade de fyra intervjuerna för att 

sedan kategorisera lärarnas olika svar. Vi sökte gemensamma koder i det insamlade 

materialet som sedan utvecklades till olika teman. Dessa teman blev grunden för de 

underrubriker som placerades under vardera frågeställning i resultatet. Vi fann både 



  
 

13 

likheter och skillnader mellan lärarnas tankar kring elever i matematiksvårigheter och 

hur de upptäckte samt stöttade dessa elever. Efter varje genomförd observation 

samtalade vi med varandra för att se likheter och olikheter som vi båda observerat. Vi 

sammanställde sedan ett dokument med det vi upptäckt under observationerna. 

Informationen vi fick fram genom intervjuerna och observationerna ligger till grund för 

resultatet. 

 

4.4.1  Etiska regler 
Vid en intervju är det viktigt att visa respekt för varandra. Detta kan åstadkommas 

genom att informanten känner att sina rättigheter har blivit förmedlade på ett korrekt 

sätt (Johansson och Svedner, 2010). Dalen (2015) beskriver dessa rättigheter och de 

framkommer i de forskningsetiska principerna som innehåller; krav på samtycke, krav 

på att bli informerad och krav på konfidentialitet. Det finns även lagar som skyddar de 

som deltar i en forskning, till exempel personuppgiftslagen och etikprövningslagen 

(Munck, 2014). Krav på samtycke är när den som ska intervjuas får ta ett beslut om den 

vill vara med utan att känna sig tvingad. Vid en intervju ska ett mejl skickas som första 

kontakt med all information som berör informanten. En bekräftelse på att samtycke 

finns är när informanten kan skriva ut en svarstalong och skriva under att den vill 

medverka (Dalen, 2015). Vid krav på att bli informerad är det första mejlet speciellt 

viktigt då det ska innehålla syftet med intervjun och hur resultat ska redovisas. Det bör 

även  finnas detaljerad information om vilka metoder som ska användas, exempelvis om 

det ska finnas en observation kopplat till intervjun. Vid en intervju är kravet på 

konfidentialitet extra viktigt då ett möte sker personligen. Resultatet som presenteras 

ska inte spegla vem som givit informationen, det ska inte gå att spåra informationen till 

en specifik person eller skola (Dalen, 2015).  

 

I den här studien tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att ett 

missivbrev (Bilaga A) konstruerades med studiens syfte och att informanten skulle 

förbli anonym samt att den information som framkom endast skulle användas i 

forskningssyfte. De informanterna som deltog skrev ut och skrev under brevet för att 

visa sitt samtycke. Vid intervjutillfället presenterades återigen syftet med studien, att de 

skulle förbli anonyma samt att informationen endast skulle användas i forskningssyfte. 

Vi frågade informanterna om vi fick spela in intervjuerna och att det enbart var för att vi 

skulle minns svaren.  
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5 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Avsnittet är indelat utifrån de 

tre frågeställningarna med tillhörande underrubriker. Kapitlet är kopplat till avsnittet 

tidigare forskning då varje frågeställning avslutas med en analys av resultatet. 

 

5.1 Hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter 
Den första frågeställningen har följande underrubriker: Lärares erfarenheter, 

genomgångar och diagnosmaterial samt en avslutande analys av resultatet. 

Frågeställningen besvaras genom fyra intervjuer av verksamma matematiklärare. 

 

5.1.1 Lärares erfarenheter 
Alla informanter beskriver att de använder sina tidigare erfarenheter för att upptäcka 

elever i matematiksvårigheter. De menar att de kan läsa av elever om de förstår eller 

inte, exempelvis blir eleven lite frånvarande samt sitter och tänker på annat. Eleven 

tappar där med fokus.  

 
Man kan nästan läsa av elever, man kan se i ansiktena om det har gått upp en 

glödlampa “aha, okej” eller om kugghjulen snurrar och snurrar men det 

händer inte så mycket.  (Lärare 3)  
 

Den informant med flest verksamma år som lärare och som även har erfarenhet som 

speciallärare är den informant som beskriver flest kännetäcken för att upptäcka elever i 

matematiska svårigheter. Exempelvis om eleven kan räkna antal utan att behöva beröra 

föremålet för då pågår räkneoperationen i huvudet, eller om eleven kan sortera till 

exempel röda klossar från blåa eller sortera föremål efter storleksordning. Vid 

multiplikationsräkning kan svårigheter med minnet uppmärksammas då det handlar om 

att lära sig utantill. Informanten menar att det inte handlar om att kunna skriva fina 

symboler, utan om eleverna kan begreppet mängd och sen om de kan koppla ihop 

mängd med siffror. Dessa kännetäcken, menar informanten, går att se redan i tidig ålder. 

 
Så det är det här om de behöver peka på föremålet och även om de är kvar i 

fingerräkning och inte kan 10-kompisarna. Man ser det ganska tydligt. Men 

jag kan inte säga något speciellt knep jag har för att upptäcka elever i 

svårigheter, men man vet när man ser det! (Lärare 4) 
 

De uppfattningar informanterna har om begreppen “i” och “med” matematiksvårigheter 

varierar. En informant menar att elever oftast inte har svårigheter generellt i 

matematiken utan i en viss del, medan en annan informant beskriver svårigheter som 

något som gäller samtliga områden inom matematiken. En gemensam åsikt om elever  i 

matematiksvårigheter är att det går att ta sig ur svårigheterna. Att en elev som har 

svårigheter i årskurs tre klarar årskurs sex med betyget E i matematik är inte ovanligt 

säger en informant. Informanten menar att en elev kan jobba ifatt den kunskap som 

missades i de tidigare skolåren. Undervisningen är viktig då den både kan hjälpa och 

stjälpa en elev i svårigheter påpekar två informanter. De menar att lärare behöver vara 

strukturerade och beredda att variera sin undervisning så alla elever har möjlighet att 

förstå innehållet. 

 
Det är inte eleven som har svårigheten i sig utan det är själva 

undervisningen, sättet att undervisa som påverkar. Så det är ju att de är "i" 

svårigheter. Exempelvis för att det svenska skolsystemet inte passar eller att 
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lärarens pedagogik inte passar. För alla lär ju sig på olika sätt. Så det tycker 

jag är självklart att de är "i" och inte "med" svårigheter. (Lärare 4) 
 

5.1.2 Genomgångar 
Samtliga informanter nämner de gemensamma genomgångarnas betydelse för att få en 

struktur på undervisningen, men att det är svårt att förklara på en nivå så alla elever 

förstår. Två informanter säger att svårigheterna med gemensamma genomgångar är att 

man sällan når alla elever samtidigt. I och med det behöver extra tid läggas på att 

förklara för vissa elever igen. Dessa två informanter menar att de blir stressade eftersom 

de vill hjälpa alla så mycket som möjligt, men att de ibland känner att de inte räcker till.  

 
Ibland blir det svårt när man står och ska prata framme vid tavlan, för man 

märker att man inte får alla med sig. Då vet jag inte riktigt hur jag ska göra 

för det är några som sitter och “åh, kan vi inte få börja räkna i boken?” 

medan några sitter och inte förstår. Då är det jättejobbigt, då vet man inte 

riktigt hur man ska göra. (Lärare 1) 
 

Genomgångar beskrivs överlag som nödvändiga men svåra att genomföra så alla förstår 

innehållet. Dessa svårigheter handlar främst om “vad” de ska ha genomgång om för att 

de som har det svårt ska förstå, samtidigt som det ska locka de duktiga eleverna att 

fortsätta lyssna. Två av informanterna betonar att deras läromedel är bra för det 

beskriver de nya kapitlen på ett spännande sätt för att fånga alla elever.  

 
I och med att genomgångarna utifrån boken är lite roliga och som en saga så 

lyssnar de flesta och de som har svårigheter kan titta på bilden i alla fall för 

att förstå och hänga med. Så genomgångarna försöker jag att alla är med på. 

(Lärare 4) 
 

5.1.3 Diagnosmaterial 
Ett hjälpmedel för att upptäcka elever i matematiksvårigheter är olika slags 

diagnosmaterial. En informant beskriver att den använder materialet Diamant för att 

testa elevernas kunskaper i matematik.  Även själva läromedlet kan ses som en tillgång, 

efter ett kapitel finns det ofta små sammanställningar eller diagnoser som det kallas i 

vissa läromedel. Två av informanterna säger att de använder sig av dem för att se vilka 

delar i matematiken som är befäst hos eleverna.  

 
I en liten ruta står det vilket arbetsområde diagnosen berör, till exempel 

addition. De som missar på de uppgifterna tänker jag "jaha okej, men då är 

de ju huvudräkning och addition som måste övas." Så det tycker jag är 

väldigt bra och ett konkret sätt att se det på. Så att man har rätt läromedel 

kan vara till jättestor hjälp. (Lärare 3) 
 

En informant säger att diagnosen i matematikboken visar exakt vilket område en elev 

måste arbeta mer med för att nå den kunskap som behövs för att klara kommande 

områden i matematiken.  

 
Fram till ettan och tvåan kunde de leva på att de kunde lite plus och minus 

och så, men nu måste de kunna förstå bakgrunden och väva ihop det för att 

kunna bilda ny kunskap. Det kommer till en gräns när man som lärare måste 

tänka att "nu är det nog någonting här". Har eleverna inte knäckt koden alls i 

trean kan man nog inte vänta längre. Då måste man nog agera och reda ut 

vad det kan bero på. (Lärare 4) 
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5.1.4 Analys 
Sammanfattningsvis visar resultatet i den här studien att elever i matematiksvårigheter 

upptäcks genom lärares tidigare erfarenheter, de synliggörs under genomgångar samt 

att de kan upptäckas när de utför olika diagnosmaterial. Informanterna betonar vikten 

av bra undervisning för att nå alla elever. Det kan vara brister i undervisningen eller 

bristande undervisning som ger matematiska svårigheter (Adler, 2007). Detta stärker 

tankarna om att en noga genomtänkt och kunskapsbaserad undervisning ger möjligheter 

för alla elever att nå långt eftersom elever lär sig på olika sätt.  

 

Lärares erfarenheter 

Samtliga informanter betonar att deras tidigare erfarenheter hjälper dem att upptäcka 

elever i matematiksvårigheter, "man vet det när man ser det" är ett uttryck en informant 

använder. Elever i matematiksvårigheter kan verka skoltrötta och ofta är de tysta och 

inåtvända (Malmer 2002). Detta stärker det alla informanterna säger om att en elev i 

svårigheter ofta blir frånvarande och tänker på annat och det kan vara ett tecken på att 

de inte förstår. När undervisning ska ske på basnivå behöver det vara konkret med till 

exempel laborativt material, men när eleven har tillägnat sig en tankeform ska det 

konkreta övergå till att använda den nya tankeformen i huvudet (Löwing och Kilborn, 

2002). De kännetecken en av informanterna beskriver för att upptäcka elever i 

matematiska svårigheter är om eleven inte kan räkna antal utan att behöva beröra 

föremålet för då pågår inte räkneoperationen automatiskt i huvudet. Detta anser vi 

stämmer överens med de tankar Löwing och Kilborn beskriver. Informanten beskriver 

vidare att den kan uppmärksamma svårigheter när eleverna har svårt att sortera till 

exempel röda klossar från blåa eller sortera föremål efter storleksordning. Eller om 

eleverna räknar med fingerräkning eller inte förstår mängd i siffror och detta menar 

informanten kan uppmärksammas i tidig ålder. När ett barn räknar rytmiskt och pekar 

på ett föremål i taget kan det vara ett tecken på att barnet har förstått det som att det 

sista räkneordet är det som talar om hur många det finns i mängden. När en elev ska 

sortera föremål i olika grupper är det viktigt att de kan säga vilka egenskaper föremålen 

har gemensamt. Även om eleven väljer andra egenskaper än de givna måste de kunna 

beskriva hur de tänkt. På detta sätt kan kända svårigheter och missuppfattningar 

uppmärksammas (McIntosh, 2008). För att se hur långt eleverna har kommit i 

automatiseringen av enkla räkneoperationer bör man uppmärksamma om de räknar på 

fingrarna. När det gäller äldre elever måste man vara extra uppmärksam för de kan 

gömma händerna under bordet, räkna med tårna eller tänderna (Adler, 2007).  

 

Vissa informanter beskriver att eleverna bara har svårigheter i vissa matematiska 

moment, medan andra informanter beskriver svårigheterna som generella över hela 

matematiken. Allmänna matematiksvårigheter är när en elev inte bara har svårt för 

någon viss del i matematiken utan de har svårt för ett flertal områden och de har ofta 

även svårigheter inom andra ämnen. Elever med så kallade allmänna 

matematiksvårigheter behöver ofta längre tid på sig i inlärningsprocessen (Adler, 2007). 

Stöd för dessa elever kan då vara enklare matematikuppgifter, få uppgifterna upplästa 

högt för sig, lugna genomgångar, arbeta vardagsrelaterat och ha ett anpassat läromedel 

(Ljungblad, 2001). Informanterna har den gemensamma åsikten att elever i 

matematiksvårigheter kan ta sig ur svårigheterna med rätt hjälp. Det är viktigt att 

eleverna får rätt bemötande och hjälp för att hålla motivationen uppe så de kan ta sig ur 

svårigheterna (Adler, 2007). Det är läraren med sin planering som ansvarar för att 

eleverna får möjligheter att lära sig, det har stor betydelse för inlärningen hur eleverna 

får möta matematikinnehållet för att sedan kunna bearbeta det. Läraren behöver därför 
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vara flexibel för att kunna möta den enskilde elevens behov utifrån olika situationer 

(Löwing och Kilborn, 2002). 

 

“Elever med matematiksvårigheter har egentligen bara det gemensamt att de misslyckas 

med matematiken” och därmed är eleven i matematiksvårigheter och inte med 

matematiksvårigheter (Lunde, 2011). Detta betonar en av informanterna som en 

självklarhet med uttrycket “det är inte eleven som har svårigheten i sig utan det är själva 

undervisningen, sättet att undervisa som påverkar”. 

 

Genomgångar  

Gemensamma genomgångar är en naturlig del i skolan och det har vi sett vid samtliga 

observationer. Informanterna uttryckte även genomgångarna som ett medel för att 

upptäcka elever i svårigheter, men att svårigheterna kan förstärkas när de inte hänger 

med vid genomgångarna. En elev som inte förstår innehållet vid en genomgång behöver 

ofta ytterligare en kort genomgång och sedan sitta  med läraren enskilt för att få 

innehållet förklarat för sig (Engvall, 2013). Detta gör att nivån på undervisningen blir 

mer individanpassad, de elever som förstår behöver inte sitta och lyssna på en lång 

genomgång och de som inte förstår tappar inte fokus.  

 

Språkbruket har betydelse för att nivån på genomgångar och undervisning inte ska bli 

för utmanande. Eleverna ska både få lära sig begrepp och procedurer inom 

matematiken. Det är väsentligt att läraren har stor kunskap om vad som passar för 

eleven i stunden. Det är oftast inte ensidigt hur kunskap befästs hos elever. Läraren 

måste kunna variera sin undervisning och veta att eleven måste förstå både begrepp och 

processen som sker i matematiken (Stohlmann, 2013). Informanterna som beskriver att 

de använder sitt läromedel som utgångspunkt vid genomgångarna har där ett stöd för att 

se om eleverna förstår. En informant beskriver den stress som uppstår när denne märker 

att den inte räcker till. Alla elever har rätt att bli sedda av läraren (Brodin och 

Lindstrand, 2004). Detta blir ett krav som gör att läraren kan känna stress om det inte 

uppnås. En lärare som kan strukturera upp undervisningen minskar stressen hos sig själv 

och skapar en tillit till eleverna. Eleverna får i sin tur en tillit till skolan och sin egen 

kunskap (Bengtner och Iwarson, 2000). 

 

Diagnosmaterial  

Vid användning av diagnosmaterial behöver läraren ha klart för sig vad det är som ska 

testas hos den specifika eleven, elevens svårigheter samt sin egen definition av 

matematiksvårigheter (Lunde, 2011). Testen som används i skolan ska inte användas 

okritisk och utan syfte (Engström, 2003). Endast en informant beskrev mer utförligt hur 

materialet i läromedlet används. De andra informanterna gav endast förslag på 

diagnosmaterial inte hur det praktiskt användes. Detta kan bero på sättet frågan ställdes 

eller saknaden av följdfrågor. För att diagnosmaterial ska användas på rätt sätt ska 

läraren ha kunskap om hur ny kunskap uppstår hos eleverna. Enligt Malmer (2003) 

bildas denna kunskap när de olika inlärningsnivåerna uppfylls. Då använder sig eleven 

av sina tidigare erfarenheter för att bilda ny kunskap. 

 

En elev som har matematiksvårigheter har stora chanser att lyckas inom matematiken. 

Upptäcks varningssignaler i trean måste hjälpinsatser sättas in och därför ges den hjälp 

eleven behöver för att klara den grundläggande matematiken (Engström, 2003). En 

informant beskrev uppföljningen av en elev som var i svårigheter i trean men som gick 

ut sexan med betyget E. Även om en elev har svårigheter med till exempel enkla 



  
 

18 

räkneuppgifter i skolans tidigare år betyder inte det nödvändigtvis att eleven kommer 

hamna i matematiksvårigheter längre fram i skolgången (Engström, 2003). 

 

5.2 Hur lärare stöttar elever som hamnat i matematiksvårigheter 

Den andra frågeställningen har följande underrubriker: Arbetssätt, material och åtgärd 

samt en avslutande analys av resultatet. Frågeställningen besvaras genom observationer 

av fyra matematiklektioner samt utifrån hur lärarna vid intervjuerna beskriver att de 

stöttar elever i svårigheter.  

 

5.2.1 Arbetssätt 
Vid dessa fyra observationer synliggörs att ingen av informanterna låter sig helt styras 

av läromedlet de använder utan de varierar sina arbetssätt. Det centrala matematiska 

innehåll vi observerade vid de fyra tillfällena beskrivs nedan.  

 

Observation 1: Lektionen inleds med två problemlösningsuppgifter som genomförs 

gemensamt i helklass. Läraren läser ur matematikboken, i boken behöver olika 

karaktärer hjälp med att lösa ett problem. De hjälps åt för att finna en lösning. Läraren 

konkretiserar problemet genom att skriva och rita på tavlan. Uppgiften löses i fyra steg: 

1. Vad frågar de om? 2. Rita uppgiften. 3. Välj räknesätt och skriv uttrycket. 4. Lös 

uppgiften och skriv svar. Arbetet övergår sedan till algoritmer. Läraren visar tydlig på 

tavlan genom att rita pilar för att visa hur eleverna ska tänka. Eleverna räknar sedan 

enskilt i sina matematikböcker medan läraren går runt och hjälper till. Vi observerar att 

det är många elever att ta hänsyn till och läraren säger att denne känner sig otillräcklig. 

Vi ser att läraren hjälper de som räcker upp handen medan vissa elever verkar sitta och 

tänka på annat än syftet med lektionen.  

 

Observation 2: Det matematiska innehållet under denna lektion är växling genom 

algoritmer med subtraktion. Eleverna känner till uppställning, men inte med växling. 

Läraren ber eleverna att räkna ut 31-2 med huvudräkning, det är inga svårigheter för 

eleverna. Sedan ber läraren eleverna att skriva det som en uppställning på sina mini-

whiteboards. Nu blir det bekymmer för eleverna. De får testa sig fram och pratar med 

sin bänkkamrat. Arbetssätten varieras med enskilt arbete, i par och i helklass. För att 

visa konkret hur det går till vid växling används laborativa pengar på Smartboarden. 

Eleverna som vill får gå fram till tavlan och visa sina uträkningar. Läraren vill att de ska 

förklara steg för steg hur de tänker. Läraren använder frasen: “förklara så noga att min 

son som går i ettan förstår”. Eleverna är engagerade och humor och skratt förekommer 

flera gånger. Arbetet fortsätter med att eleverna räknar i matematikböckerna. Läraren 

och en extra resurslärare går runt och hjälper eleverna. De går fram till alla och ser så de 

förstår, inte bara de som ber om hjälp.  

 

Observation 3: Lektionen handlar om area och omkrets, läraren beskriver vid intervjun 

att just det här området verkligen passar alla för det är väldigt konkret. Eleverna får i 

grupper lösa uppgifter läraren delade ut. De använder rutat papper med 

kvadratcentimeterstora rutor. Alla grupper får olika uppgifter, till exempel “klipp ut en 

figur som är nio kvadratcentimeter stor”. Sedan diskuterar de olika former och hur de 

olika gruppernas geometriska figurer blev. Läraren limmar fast gruppernas geometriska 

figurer på ett färgat papper. Sedan ska de göra figurer med samma area fast med en 

annan form än den som klistrades fast på pappret. Eleverna får hjälpas åt för att lösa 

uppgifterna. Läraren går runt och tittar så alla förstår och ser till att alla hjälps åt. 

Läraren uppmuntrar eleverna med frågor som “stämmer det?”, “vilka former får ni 

fram?”, “hur stor är skillnaden?”. Eleverna får gå fram och redovisa sina resultat. För att 
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konkretisera omkrets används ett snöre som läggs runt om figuren. Det blir tydligt att 

arean och omkretsen blir olika stora. Matematikboken används inte vid denna 

observation.  

 

Observation 4: Det främsta matematiska innehållet under den här lektionen är 

multiplikation, men de berör även division och upprepade mönster. Lektionen inleds 

med att de ska genomföra en del av ett gammalt nationellt prov. De arbetar efter 

modellen TTT som innebär “tid till tanke”. Eleverna får därför arbeta i sitt eget tempo. 

De blir klara olika fort men då fortsätter de med andra uppgifter så alla elever får den tid 

de behöver. När alla är klara får de som vill redovisa sina uträkningar. Läraren 

uppmuntrar eleverna med uppmaningar som “förklara hur du tänker”, “vad har du fyllt i 

för att få mönstret komplett”, “håller alla med?”. Fortsättningsvis arbetar eleverna i sina 

matematikböcker. De får välja om de vill arbeta enskilt, i par eller i en mindre grupp. 

När eleverna behöver hjälp ber de först om hjälp av kamrater innan läraren tillfrågas. Vi 

observerar att även om läraren sitter hos en elev så tittar läraren upp och har koll på 

resten av klassen samtidigt. När de avrundar arbetet i boken sätter eleverna upp mål “så 

här långt vill jag hinna på fem minuter”. Läraren betonar att målen ska vara rimliga. 

Lektionen avslutas med ett mattebingo där eleverna ska få fyra i rad. Läraren säger 

påståenden som "dubbelt så mycket som 12" eleverna ska då ha 24 på sin bricka.  

 

Vid intervjuerna svarar två informanter följande på frågan om de arbetar på ett visst sätt 

för att stötta elever: 

 
Man får köra mer på ett visst område om det behövs och då får alla göra det 

och så får man istället ge mer utmaningar till de som är bra. Så får man 

hänga kvar vid ett lite längre för att alla ska hinna ikapp. (Lärare 1) 

 

Jag sätter mig ensam eller i smågrupper med de elever som har behov av det. 

Och det blir automatiskt lite mer konkret, lite mer pengar, lite mer bilder, 

alltså att man plockar och förklarar grundligare tillsammans med dem. 

(Lärare 2) 
 

5.2.2 Material 
Informanterna beskriver användningen av laborativt material på olika sätt. En informant 

använder sig inte alls av laborativt material medan en annan informant har skåp fulla 

med material som eleverna hittar i själva. Materialet som finns att tillgå i informanternas 

klassrum är bland annat knappar, pengar och centikuber. Dessa material är till för att 

eleven ska få plocka med dem och räkna på ett konkret sätt. En av informanterna med få 

verksamma år som lärare har inte så mycket laborativt material då denne menar att det 

tar tid att samla på sig material. Informanten med flest verksamma år i skolan nämner 

också tidsaspekten för att samla laborativt material till klassrummet. 

 
Jag har tagit med mig material från ettan och tvåan så skåpen är fulla. 

(Lärare 4) 
 

Informanterna berättar även om digitala hjälpmedel som finns som stöd för en elev i 

matematiksvårigheter, till exempel iPad, dator och Smartboard. Tre av fyra informanter 

berättar att eleverna själva går och hämtar det laborativa material de vill använda sig av 

utan att de känner sig utpekade som den elev som behöver hjälp.  
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Med tanke på plockmaterialet så står det framme. Det står i klassrummet 

längst ner och då går man och hämtar det. Det är en naturlig del. Ingen 

reagerar om någon går och hämtar.  (Lärare 2)  
 

Under observationerna använder två informanter matematikboken som utgångspunkt för 

lektionen. En informant använder matematikboken som komplettering efter genomgång 

och arbete med arbetsblad. Den fjärde informanten använder sig inte alls av 

matematikboken under lektionen. Det läromedel som används av de olika informanterna 

är Prima matematik och Favoritmatematik. Tre av informanterna är nöjda med 

läromedlet och ska ha kvar det i kommande klasser. Medan en informant kommer att 

byta eftersom andra klasser har bytt läromedel. Informanten anser att det är bra om de 

olika parallellklasserna använder samma läromedel. I två av de observerade klasserna 

arbetar några elever med andra läromedel än resterande i klassen. Det är för att de är på 

en annan nivå än de andra klasskompisarna. I båda fallen betonar informanterna att 

ingen i klassen kommenterar eller ser snett på den som har ett annat läromedel.  

 
Det har alltid varit accepterat av alla att ha olika läromedel. (Lärare 4) 

 

Valet av läromedel är gjort med eftertanke och i samråd med kollegor. En informant 

beskriver det som att vara lojal mot skolan att ha samma läromedel samtidigt som 

läromedlet är bra och utmanande för eleverna.   

 

5.2.3 Åtgärd 
Informanterna beskriver att förutom ett anpassat arbetssätt och med olika material som 

hjälpmedel så har tre av fyra informanter tillgång till en speciallärare som stöttar de 

elever som är i störst behov. Den informant som inte har tillgång till någon speciallärare 

beskriver att det beror på att tjänsten precis blivit tillsatt. De har därför inte hunnit 

utforma hur de ska arbeta, om de ska ha specialläraren i klassrummet eller om eleverna 

ska gå iväg till den. En annan informant beskriver att specialläraren är med i några 

veckor i klassen för att sedan cirkulera runt i de olika klasserna på skolan. De andra två 

informanterna har varsin elev i behov av extra stöd och i båda fall lämnar eleven 

klassrummet för att gå på specialundervisning.  

 
Det finns en elev som inte är med inne med klassen nu på matematiken som 

har diagnostiserade svårigheter och då har vi tagit beslutet att den här eleven 

inte ska vara med och blanda in ännu mer nya begrepp utan då kommer han 

få gå ut ur klassrummet och sitta med en annan vuxen och göra andra 

uppgifter som är anpassade på hans nivå. (Lärare 2) 
 

Informanten nämner att en elev i klassen har diagnostiserade svårigheter och ett 

åtgärdsprogram, men går inte vidare in på vilken typ av diagnos det rör sig om. En 

annan informant beskriver att det finns en elev som de ska utreda för att ta reda på om 

det rör sig om någon diagnos. 

 
Nu pratar vi om att reda ut den här eleven. För han kommer inte att klara de 

nationella proven i trean och det är så klart tråkigt. Men då måste man ju 

agera. (Lärare 4) 
 

5.2.4 Analys  
Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna stöttar elever i matematiksvårigheter 

genom att variera undervisningen med olika arbetssätt så som att arbeta enskilt, i par 

och i helklass. Eleverna uppmuntras genom att de ska förklara steg för steg hur de 
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tänker. Eleverna får även stöttning av laborativt material och enligt informanterna bra 

läromedel. De elever som behöver extra stöd har tillgång till en speciallärare.  

 

Arbetssätt 

Vid de fyra observationstillfällena arbetar alla med olika matematiska innehåll trots att 

två informanter har läromedlet Prima matematik och två Favoritmatematik. En 

informant lämnar helt matematikboken under lektionen och fokuserar istället på area 

och omkrets. Detta matematiska innehåll nämns först i det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 i Lgr11 (Skolverket, 2011). Alla informanter varierar arbetsätten och någon 

form av laborativt hjälpmedel förekommer vid tre av fyra observationer. En lärare 

behöver behärska, inte bara teorin, metoder och att kommunicera innehållet, utan också 

lämpliga arbetsformer och arbetssätt för att nå alla elever (Löwing, 2006).  

 

Centralt innehåll vid observationerna: 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer. 

 Konstruktion av geometriska objekt. 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning. 

 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas.                                                       (Skolverket, 2011).  

 

Vid observation ett upptäcker vi att svårigheterna är att läraren inte känner att den 

hinner med att hjälpa alla elever. Läraren är van vid halvklass och den här dagen är den 

lärare som ska ha den andra halvan av klassen sjuk. Informanten beskriver att den 

känner sig otillräcklig. Vid intervjun av informant nummer två beskriver denne hur 

lektionen ska gå till och visar lektionsplaneringen och beskriver även vilka svårigheter 

den tror kommer att uppstå under lektionen. Pappret med lektionsplaneringen försvinner 

dock men lektionen blir enligt informanten ändå väl genomförd. Det blir precis som 

informanten befarade de svårigheter informanten anade uppstår och löstes därför på ett 

smidigt sätt. Med en noga genomtänkt och kunskapsbaserad pedagogik finns det 

möjligheter för alla elever att nå långt  (Lundberg och Sterner, 2006). Vid intervju tre 

beskriver läraren att arbete med area och omkrets passar alla elever i klassen eftersom 

det är ett konkret område. Läraren ger instruktioner som eleverna genomför och de får 

resonera fram lösningar tillsammans. Det som skiljer observation fyra från de andra 

observationerna är att läraren brukar arbeta utifrån modeller. Tid till tanke är den modell 

de arbetar med vid observationstillfället och läraren betonar hur viktigt det är att alla 

elever får den tid de behöver för att de ska förstå innehållet. Man måste ta hänsyn till att 

de lägre presterande eleverna behöver betydligt längre tid på sig än klasskamraterna att 

tillgodogöra sig kunskap (Löwing och Kilborn, 2002). 

 

Alla informanter varierar arbetssätten med enskilt arbete och i helklass. Alla utom en 

har även grupparbete eller arbete i par. Arbetssätten behöver varieras eftersom olika 

elever lär sig på olika sätt. Detta innebär att läraren måste ha kunskap om hur de olika 

eleverna lär sig på bästa sätt. Matematiska problem kan förebyggas om läraren förstår 

hur lärande uppstår hos eleverna (Lunde, 2011).   

 

Material  

En aspekt som informanterna tog upp vad gäller laborativt material var tid. De menar att 

material inte fylls i skåpen under den första skoldagen utan det tar flera år att samla på 
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sig material. Det laborativa material som lärarna gav som exempel var pengar och 

centikuber. Pengarna kan användas för att konkretisera växling vid subtraktion vid 

uppställning. En informant använde sig av en Smartboard när eleverna skulle lära sig 

tiotalsövergång vid algoritm med  subtraktion. Då användes tiokronor och enkronor. 

Elevernas förståelse för matematiska begrepp ökar då de får använda laborativt material. 

När eleven använder sig av konkret material synliggörs elevens tankestrategier och 

därmed blir det lättare för läraren att se vad eleven har svårt med (Svensk, 2009). 

Elevernas vilja att lära sig ökar då utformningen på undervisningen är kreativ och 

arbetssättet är konstruerat på ett sätt som inte enbart utgår från läroböcker. Då hjälper 

läraren eleven till förståelse och kunskap befästs (Hudson m.fl. 2015). Informanten som 

använde sig av laborativa pengar för att konkret visa hur en tiotalsövergång går till 

skapar ett kreativt och konkret arbetssätt som eleverna förstår. 

 

Karlsudd (2011) betonar att elevers olikheter ska ses som en tillgång i skolan. En elev 

som kan använda sig av ett slags laborativt material kan därmed förklara uppgiften på 

ett sätt så även en annan elev förstår. En lärare som ger eleverna möjlighet att själva 

hämta det material de vill använda är trygg och flexibel i sin lärarroll. Läraren ska 

utifrån situationen se till elevens behov och hjälpa eleven från det konkreta till det 

abstrakta (Löwing och Kilborn, 2002). Läraren måste ha en gedigen kunskap samt vara 

flexibel för att känna sig trygg i sin undervisning. Lärare fastnar lätt i läromedel om 

denna trygghet i sig själv inte finns (Malmer, 2002). 

 

Åtgärd 

De åtgärder informanterna har vidtagit för elever i matematiksvårigheter, förutom ett 

anpassat arbetssätt och olika material som hjälpmedel, är att de även har tillgång till 

speciallärare. För att kunna ge tillräckligt med tid för elever i svårigheter behöver man 

ofta skapa en annan social och fysisk miljö än vad de flesta klassrum kan tillhandahålla. 

Räkning kan kräva en sådan stor kraftansträngning för elever i matematiksvårigheter att 

en vuxen som stöd blir nödvändig. Eleven kan med den här typ av undervisningsform få 

omedelbar bekräftelse och korrigering för att undvika felaktiga arbetssätt (Lundberg och 

Sterner, 2006).  

 

Två av informanterna nämner diagnoser. En informant har en elev med en diagnos och 

en annan informant ska utreda en elev för att se vad det kan vara för typ av svårighet 

eleven har. En elev har därför ett åtgärdsprogram den följer och en annan elev ska få ett 

åtgärdsprogram skrivet. “Det av åtgärdsprogrammet skall framgå vilka problem är, vad 

som skall göras och hur det skall följas upp” (Öhlmér, 2011:13). Åtgärdsprogrammet 

ska användas som ett pedagogiskt verktyg för läraren och den berörda eleven. 

Svagheten ska kunna kopplas till ett relevant mål inom ämnet som eleven kan uppnå 

inom en rimlig tidsram. Chansen att lyckas blir större om eleven känner att svagheten 

avtar och eleven upplever ett positivt genombrott i ämnet (Öhlmér, 2011).  

 

5.3 Hur lärare beskriver att de arbetar med inkludering av elever inom 

matematikämnet 
Den tredje frågeställningen har följande underrubriker: Inkludering och individanpassad 

undervisning samt en avslutande analys av resultatet. Frågeställningen besvaras genom 

fyra intervjuer av verksamma matematiklärare.  
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5.3.1 Inkludering 
I ett klassrum synliggörs inkludering på olika sätt. Alla fyra informanter har ett 

inkluderande arbetssätt fast några elever går iväg till en speciallärare. En informant 

uttryckte att det viktiga är att tänka på elevens bästa.   

 
Alla ska vara med så mycket som möjligt. Men ibland så måste man 
plocka ut en elev för att hjälpa och stötta den eleven. (Lärare 2) 

 

Det är läraren som måste känna av när det passar om eleven ska vara inkluderad eller 

inte under en lektion. En informant menar att om en elev inte alls är på den nivå de 

andra i klassen är gagnar det eleven mer om den får sitta enskilt och arbeta. En 

informant menar att det är så självklart med inkludering att denne informant inte ens 

tänker på det.  

 
Jag har inga barn som jag tänker “oj de är inkluderade” för alla barn har rätt 

till inkludering. (Lärare 4) 
 

Det är viktigt i dagens samhälle med den flyktingström som finns att inkludering är i 

lärares åtanke säger en informant. Eleverna har rätt till förberedelseklass några dagar i 

veckan men ska samtidigt inkluderas i klassen allt eftersom. I och med detta menar 

informanten att språket kan bli ett hinder för inkludering.  

 
De jobbar mer med begrepp för de är kanske inte på treans nivå. De jobbar 

kanske med tvåans sista matematikbok så de är lite efter där, men det är för 

att de ska få den rätta grunden. (Lärare 3) 
 

5.3.2 Individanpassad undervisning 
Informanterna beskriver individanpassad undervisning på olika sätt. En informant vill 

hålla ihop eleverna på, i stort sett, samma ställe i samma läromedel av praktiska skäl. 

Informanten menar att om de snabba och duktiga eleverna blir klara fortare än de andra 

får de göra mer och svårare uppgifter fast inom samma område. En annan informant 

betonar att man inte får gå för fort fram för att de elever i svårigheter ska få tid till 

förståelse, men att man ändå ska låta de som är duktiga gå vidare.  

 
Min erfarenhet säger att man inte har låtit eleverna jobba klart utan man går 

vidare utan att grunden läggs för man fortsätter innan de har förstått. Så tror 

jag att det kan vara. Jag hoppas att det inte är så längre utan att man låter 

barn vara på olika ställen och att de får jobba med olika böcker och så. 

(Lärare 4) 
 

5.3.3 Analys  
Resultatet av informanternas arbete med inkludering kan sammanfattas genom att alla 

informanter har en grundläggande tanke kring hur de arbetar  med inkludering i skolan. 

Elever som går iväg för att få mer individuell undervisning är ändå inkluderade i 

klassen. Informanterna menar även att det alltid ska vara till elevens bästa om de är 

inkluderande eller inte och detta beror på situationen.  

 

Inkludering 

Informanterna beskriver arbetet med inkludering som ett samarbete med 

specialpedagoger och eleverna får den hjälp de har rätt till inom skolans ramar. Lärarens 

förhållningsätt till inkludering av elever i matematiksvårigheter kan vara en nyckel till 

hur elevernas upplevelser, positiva och negativa, i matematik förhåller sig till elevens 
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förtrogenhet till sin kunskap och sin förmåga att ta in ny kunskap (Hudson m.fl. 2015). 

Informanterna som beskrev att elevens bästa är det som ska bestämma om det passar att 

de är inkluderade eller inte blir en typ av nyckel för att elevernas upplevelser av skolan 

ska bli positiv så som Hudson beskriver det. Elevernas lika värde är det som avgör om 

det är en skola för alla (Engström, 2003).  

 

Det lät på informanten, som beskrev de nyanlända eleverna, att denne menar att de 

eleverna har rätt till förberedelseklass. Men i verkligheten är det upp till varje skola att 

själva organisera mottagandet av nyanlända elever. Det finns både positiva och negativa 

faktorer i att eleverna går i förberedelseklass. Eleverna känner en gemenskap och en 

acceptans i klassen med andra nyanlända men samtidigt blir de isolerade från den 

ordinarie klassen om de inte inkluderas (Skowronski, 2013). En informant nämner 

vikten av att eleverna måste förstå språket och begrepp som förekommer i matematiken 

för att de inte ska hamna på efterkälken. I förberedelseklassen är fokus på att de 

nyanlända eleverna ska lära sig svenska (Skowronski, 2013). Under en intervju tolkade 

vi informantens svar som att denne anser att språket ligger till stor grund för elevernas 

förståelse i matematik samt är en förutsättning för att ny matematiskkunskap ska kunna 

inhämtas och befästas hos eleverna.  

 

Individanpassad undervisning 

De olika synsätt som de två informanterna hade när det kom till i vilken mån läraren ska 

hålla alla elever på samma sida i matematikboken är helt olika. Enligt Malmer (2002) 

kan det skapa stress hos eleverna om de ska arbeta med samma sidor i matematikboken 

men märker att den inte hinner med i de andra klasskamraternas tempo. Det blir tydligt 

vilka som är i svårigheter och vilka som lätt hänger med i tempot (Malmer, 2002). Detta 

kan bli till en typ av negativ stämpling som Karlsudd (2011) beskriver. Det är viktigt 

med ett öppet klassrumsklimat om det ska gå att åstadkomma en acceptans att alla är 

olika och arbetar i olika tempo. Vikten av att i tidig ålder minska de negativa 

upplevelserna inom matematiken främjar lärande framöver (Hudson m.fl. 2015). 

 

Informanten som hade en mer individualiserad syn på arbetet i matematikboken är 

troligtvis tryggare i sin roll och vågar därmed släppa iväg eleverna mer individuellt. 

Eleverna har olika behov som ska bli tillgodosedda för att de ska kunna lära sig 

matematik. Läraren måste ta hänsyn till individens möjligheter och motivation till att 

lära sig (Löwing, 2006). Den informant som vågade släppa iväg eleverna i 

matematikboken var den informant med flest verksamma år som lärare. Därmed 

tydliggörs att lärares tidigare erfarenhet spelar in. Denna lärare kunde behärska metoder 

samt  kommunicera matematiska innehåll utan att förvirra eleverna (Löwing, 2006).  
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6 Diskussion  
Avsnittet inleds med en bortfallsanalys följt av en metoddiskussion kring intervju och 

observation som metoder. Den efterföljande resultatdiskussionen är indelad utifrån 

studiens tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1  Bortfallsanalys 

Ett missivbrev skickades ut på mejl till elva tänkbara informanter. I mejlet presenterades 

studiens syfte och vi frågade om de kunde tänka sig att medverka. Sju svarade på vårt 

mejl och fyra hade möjlighet att medverka i vår studie. Detta innebär ett bortfall på fyra 

som inte svarade och ytterligare tre som inte hade möjlighet att delta. De fyra som inte 

svarade kan vi bara spekulera kring angående orsak, men det var personer vi inte kände 

personligen och kontakten med dem var flyktig. Personlig kontakt eller telefonsamtal 

hade kunnat ge oss svar på om de hade haft möjlighet att delta eller om de helt enkelt 

inte hade tid eller lust. De tre som svarade att de inte hade möjlighet att delta skrev att 

det berodde på tidsbrist samt föräldraledighet. Missivbrevet skickades inte ut till alla 

elva  lärare samtidigt utan när vi inte fick svar från en skickades mejlet till ytterligare en 

och så vidare. Detta eftersom syftet var att intervjua samt observera fyra verksamma 

matematiklärare på fyra olika skolor. 

 

6.2 Metoddiskussion  
Syftet med studien är att se hur lärare i årskurs tre upptäcker och stöttar elever i 

matematiksvårigheter. För att få svar på våra frågeställningar valdes både intervjuer och 

observationer som datainsamlingsmetoder. Från början var vårt urval matematiklärare i 

årskurs två samt årskurs tre, sedan insåg vi att alla informanter som medverkade var 

lärare i årskurs tre därav ändrades urvalet. Vi valde att utgå ifrån ett lärarperspektiv inte 

med fokus på enskilda elever. Dels för att vi som blivande lärare kommer att ha nytta av 

att kunna upptäcka elever i matematiksvårigheter och dels för att inte peka ut enskilda 

elever i matematiska svårigheter. Trovärdigheten av studiens resultat hade kunnat ökas 

genom en utökning av antalet informanter. Dock anser vi att eftersom vi även hade 

observationer som komplement till intervjuerna stärktes studiens trovärdighet. Om vi 

hade haft fler informanter hade tidsbegränsningen förmodligen hindrat oss att 

färdigställa arbetet i tid. 

 

6.2.1 Intervju 
Vid intervjuerna ville ta reda på lärarnas erfarenheter kring elever i 

matematiksvårigheter. Därför valdes en kvalitativ intervju. Bäst och mest information 

ges i den kvalitativa intervjun eftersom den avspeglar den intervjuades kunskaper, 

attityder och föreställningar om ett bestämt frågeområde (Johansson och Svedner, 

2010). Genom de fyra intervjuerna framkom många intressanta tankar och det blev 

tydligt att ju längre informanterna hade arbetat som lärare desto mer erfarenheter hade 

de kring matematiksvårigheter. Vi blev positivt överraskade och glada över att 

informanterna var så öppna med att dela med sig av sina erfarenheter kring elever i 

matematiksvårigheter.  Vi anser att intervju som datainsamlingsmetod gav oss mycket 

bra information. Enbart observationer hade inte givit oss tillräckligt med fakta kring 

ämnet. Våra tre frågeställningar kunde besvaras genom enbart intervjuer, men vid 

observationerna fördjupades och tydliggjordes hur läraren stöttar elever i praktiken. Vi 

insåg vikten av att ha en intervjuguide och att frågorna behöver vara väl genomtänkta. 

Att spela in intervjuerna var helt avgörande för att kunna tolka resultatet i efterhand. 

Efter den första intervjun fick vi korrigera några frågor för att förtydliga det vi ville 
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fråga om. Så här i efterhand känner vi att vi kunde lagt till ytterligare frågor för det hade 

varit intressant att veta mer kring vissa delar. Till exempel om elevernas 

hemförhållanden påverkar om de hamnar i svårigheter eller vad lärarna har för 

erfarenheter kring diagnoser, åtgärdsprogram samt fler orsaker till varför svårigheter 

uppstår. 

 

6.2.2 Observation   
Vi valde att ha observationer som komplement till intervjuerna för att fördjupa och 

tydliggöra hur läraren stöttar elever i praktiken. Att ha en kompletterande metod till 

huvudmetoden bidrar till ett mer intressant och givande resultat med fördjupade insikter 

(Johansson och Svedner, 2010). Under observationerna synliggjordes frågeställningen 

om hur lärare stöttar de elever som hamnat i matematiksvårigheter. Observationsguiden 

hjälpte oss att strukturera och notera det vi såg. Vi skrev ändå på varsitt papper eftersom 

vi möjligen skulle uppmärksamma olika saker, vilket vi i vissa fall gjorde. Innan 

lektionerna som vi skulle observera startade så presenterade vi oss och förklarade för 

eleverna vad vi skulle göra i klassen. I och med detta upplevde vi det som naturligt för 

dem att vi var där. Hade vi inte informerat dem tror vi att vissa elever kunde ha blivit 

störda av vår närvaro i klassrummet. Under två av observationerna gick de elever i 

störst behov av stöd iväg på specialundervisning vilket gjorde att vi inte fick se hur 

dessa elever stöttades. Men eftersom vår utgångspunkt var att utifrån ett lärarperspektiv 

se hur de stöttar elever i svårigheter hade vi inte möjlighet att följa enskilda elever. Vårt 

fokus i studien var hur klasslärarna, inte speciallärarna arbetar med elever i svårigheter. 

 

6.3 Resultatdiskussion  
Resultatet som vi kom fram till i vår studie har analyserats utifrån intervjuer och 

observationer. Resultatet avspeglar sig relativt bra med vad vi trodde innan vi började 

insamla datan. Nedan presenteras resultatet mer ingående utifrån arbetets tre 

frågeställningar. 

 

6.3.1 Hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter 
Under intervjuerna inhämtades datan för att besvara frågan om hur lärare upptäcker 

elever som har hamnat i matematiska svårigheter. De fyra informanterna vi intervjuade 

hade alla liknande strategier för att upptäcka elever i matematiksvårigheter. Eleverna 

visar med sitt kroppsspråk om de hänger med i undervisningen eller inte, vilket 

informanterna var medvetna om. Olika material används även för att synliggöra elever i 

matematiksvårigheter. Detta material såg vi inte under observationerna. Informanterna 

berättade om material som finns, läromedel och diagnosmaterial så som materialet 

Diamant. Vi märkte att den informant som hade flest verksamma år som lärare hade fler 

strategier för att se alla elever i klassrummet. I och med detta anser vi att det är viktigt 

att samarbeta med annan personal, då eleverna har rätt till den bästa skolgången som 

skolan kan tillhandahålla. I Lgr11 står det att all personal på skolan ska arbeta 

tillsammans för att eleverna ska få så likvärdig utbildning som möjligt (Skolverket, 

2011). Den informant med minst antal aktiva år som lärare hade även denne ganska 

många sätt att upptäcka elever i matematiksvårigheter. Detta tror vi beror på att 

informanten kommer relativt nyligen från universitetet och kommer därmed ihåg vad 

som sades under utbildningen kring detta. Men det var ändå lärarens erfarenheter som 

var den största faktorn som avgjorde hur snabbt elever i svårigheter upptäcks. Lärare har 

ofta stor erfarenhet om elevers enskilda behov och hur lektionens innehåll ska nås ut till 

eleven (Löwing, 2006). 

 

 



  
 

27 

6.3.2 Hur lärare stöttar elever som hamnat i matematiksvårigheter 
Under observationerna såg vi hur den information vi fått av informanterna angående hur 

de stöttar elever i matematiska svårigheter såg ut i praktiken. Vi såg detta tydligare 

eftersom vi gjorde intervjun före observationen. Vi visste alltså vad vi skulle titta efter. 

Även kring denna frågeställning fick vi relativt enhälliga svar. Informanterna berättade 

under intervjuerna att de har de elever i svårigheter extra mycket i åtanke under 

lektionerna. Vid observationerna såg vi hur lärarna stannade till vid samma elever flera 

gånger utan att den eleven påkallade hjälp. Detta anser vi beror på att läraren vet att 

denne elev behöver extra stöttning. Det var en naturlig del av undervisningen att läraren 

gick fram till elever och hjälpte om det behövdes. Vi anser att även här spelar lärarens 

erfarenheter in. Då elever i matematiksvårigheter inte ska känna sig utpekade för att 

läraren går fram och stöttar vissa elever mer än andra.  

 

Vi reagerade på att användningen av laborativt material var så olika i informanternas 

klassrum. Vi trodde det var en naturlig del i skolan att eleverna använder sig av 

laborativt material. Variationen var från att nästan aldrig använda det till att eleverna 

själva vet vad som finns i de fyllda skåpen. Vi diskuterade Malmers (2002) olika 

inlärningsnivåer där nivå två är när eleven ska använda laborativt material för att få 

fördjupad kunskap (a.a.), och hur informanten som inte använde sig av konkreta 

material nog inte ser på elevernas kunskap som nivåer. Detta är någonting som vi i 

efterhand har uppfattat då vi analyserade resultatet. 

 

6.3.3 Hur lärare beskriver att de arbetar med inkludering av elever inom 

matematikämnet 
Informanternas inställning var att alla elever ska vara med i en gemenskap i så stor 

utsträckning som möjligt, men att lärarenäven måste individanpassa och det till elevens 

bästa. I denna fråga om inkludering tror vi att  informanterna har de åsikter dem 

förmedlade till oss. De hade direkta svar i hur de arbetar med inkludering och de 

samarbetar med speciallärare för elevernas bästa. Vi hade i åtanke att svaren kan vara 

svar som “låter bra”. Det låter bra att säga att de arbetar med inkludering men samtidigt 

finns det troligtvis lärare som tycker det är bekvämare, för sig själv och övriga klassen, 

om en eller flera elever inte alltid är med i klassen. Informanterna arbetar med 

inkludering på ett sådant sätt att alla elever får en likvärdig utbildning och att elevens 

förutsättningar och behov finns med i planeringen. I Skolverket (2011) finns detta 

skrivet och vi anser att det arbetas med det i informanternas klasser.  

 

Den informant som tog upp inkludering av nyanlända var den enda som gjorde det. 

Detta kan ha varit för att det fanns nyanlända i dennes klass och inte i de andra 

informanternas klasser. Eller så är det något den informant är mer intresserad av och 

insatt i. Vi tror att det kommer bli mer aktuellt i framtiden att vara insatt i hur de 

nyanlända eleverna ska inkluderas på bästa sätt för att både lära sig det som står i 

läroplanerna, men även så de blir inkluderade i samhället. 

 

6.4  Slutsats och förslag till vidare forskning  
De slutsatser vi kom fram till genom den här studie var att lärarna upptäcker elever i 

matematiksvårigheter genom diagnosmaterial och med sina tidigare erfarenheter. Ju fler 

år som verksam lärare desto fler kännetecken ser lärarna i studien för att upptäcka dessa 

elever. För att stötta elever i matematiksvårigheter betonar informanterna vikten av väl 

genomtänkt undervisning, olika hjälpmedel och ett varierat arbetssätt eftersom elever lär 

sig på olika sätt.  

 



  
 

28 

Under studiens gång har vi fått upp ögonen kring elever i matematiksvårigheter och det 

vore intressant att veta mer kring hur elevernas svårigheter följs upp och om åtgärderna 

hjälper dem att utveckla matematiska färdigheter. En intressant infallsvinkel vore att se 

hur åtgärdsprogram stöttar elever i svårigheter. Det vore också intressant att ta reda på 

om elevernas hemförhållanden påverkar om de hamnar i svårigheter. Samt fler orsaker 

till varför svårigheter kan uppstå. Förslag till vidare forskning skulle även kunna vara 

att gå in djupare på någon form av diagnos till exempel dyskalkyli för att se hur lärare 

behöver arbeta för att stötta de eleverna. I den här studien valde vi ett lärarperspektiv. 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka matematiksvårigheter utifrån ett 

elevperspektiv. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Emma Johansson och Emma Rudén, vi går lärarutbildningen med inriktning F-

3 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu går vi termin sju av åtta och har precis påbörjat 

ett självständigt arbete inom matematikdidaktik.  

 

Studien handlar om hur lärare upptäcker och stöttar elever som har hamnat i 

matematiksvårigheter. Syftet är att undersöka hur lärare identifierar dessa elever och hur 

de arbetar med att främja deras matematiska utveckling. För att uppnå syftet och 

presentera ett trovärdigt resultat önskar vi att intervjua och observera lärare i årskurs tre 

som är aktiva inom matematikundervisning. Efter intervjun sker en observation av en 

matematiklektion där fokus ligger på att se hur läraren stöttar och hjälper elever under 

en lektion.   

 

Vi vill här med fråga dig om du har möjlighet och tillfälle att delta? Intervjun beräknas 

ta cirka 20 minuter och observationen sker under en efterkommande matematiklektion. 

Allt sker helt anonymt och kommer endast användas i forskningssyfte. 

 

Vi önskar genomföra intervjun samt observationen så snart som möjligt. Förslag på tid 

som passar dig mejlas till... 

 

Om du kan tänka dig att medverka skriv ut den här blanketten, skriv under och medtag 

till intervjutillfället.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Johansson & Emma Rudén 

 

 

____________________________________ 

Underskrift 
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Bilaga B Intervjuguide  
 

1. Berätta lite om dig själv.  

- Vad har du gått för utbildning och vilket år tog du examen?  

2. Hur många elever är det i klassen? 

3. Berätta om vad ni arbetar med just nu i matematik.  

- Har du upptäckt om någon elev tycker detta område är lite klurigt?  

4. Väljer du att se på elever ”i” eller “med” matematiksvårigheter?  
5. Vad är din erfarenhet kring elever som hamnat i matematiksvårigheter?  

6. Hur upptäcker du dessa elever? 

- Vilka kännetecken ser du?  

7. Vilka hjälpmedel använder du? Ex. material  

8. Vilket läromedel använder ni? Har du valt det? Trivs du med det?  

9. Arbetar du på ett visst sätt för att stötta dessa elever? Beskriv! 

10.  ur tänker du kring begreppet “inkludering”? 
- Hur arbetar du med inkludering i din klass?  

11. Är alla alltid kvar i klassrummet eller har ni några extra resurser som de går iväg 

till?  

12. Vilka möjligheter ser du med dessa elever för din egen del?  

13. Anser du att du stöter på några svårigheter i undervisningen med dessa elever?  

14. Om JA, vilka? Om NEJ, orsak? 

15. Ungefär hur många i klassen anser du är i matematiksvårigheter?  

16. Vill du tillägga något som vi inte fått fram? Något vi behöver veta?  
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Bilaga C Observationsguide 

 

Observatörernas namn:_____________________________ 

Datum och tid:___________________________________ 

Skola:__________________________________________     

 

Hur stöttar läraren 

eleverna? 
Resurser 

 

 

Hur förklarar läraren för 

eleverna?  

Strategier, metoder, arbetssätt 

Vilka material 

används? 

Hjälpmedel 

 


