
1. Inledning
De två skolor jag valt i  min undersökning är två mellanstora skolor i mellan Sverige. På dessa 

skolor går det många elever som har svenska som andra språk. Under mina år som vikarie och 

lärarstuderande, har jag upptäckt hur svårt det kan vara att undervisa i matematik så att alla, även de 

som har ett annat hemspråk förstår.

I matematikböcker finns det många matematiska ord som lätt kan misstolkas. I boken Svenska som 

andraspråk1(sid 555) nämner man, ord som axel och volym och att de har har olika betydelse inom 

matematik, respektive vardagsspråk. Detta kan innebära att elever tolkar uppgifter fel. Elever måste 

förstå de enskilda orden och deras betydelse, för att kunna lösa vissa uppgifter. I matematiska texter 

kan det ibland vara svårt att förstå hur man ska kunna räkna ut en viss räkneoperation. Har man då 

ett annat modersmål, blir orden och deras betydelse ännu svårare att förstå. Därför bör man hitta bra 

strategier för att lära ut så att alla elever förstår. 

”Det är en pedagogisk konst att kunna transportera det matematiska stoffet till lämplig tonart”

Ur, Matematik-svårigheter och dyslexi2. (sid. 39) Man betonar hur viktigt lärarens språk är och att 

hon/han kan förmedla kunskap så elever förstår.

I kompendiet, Lusten att lära med fokus på matematik3, (sid. 39) nämns det att lärares uppfattning 

om lektioner i matematik är att ”läroboken är oerhört styrande i matematik” och samtidigt säger 

man att att läromedlen ger en ”begränsad bild av matematik”. 

Grundskolans matematikundervisning är för läroboksbunden. Det behövs en bättre lärarutbildning,

Bättre  rektorsutbildning  och  nya  konkreta  mål  i  kursplanerna.  Det  är  Skolverkets  analys4,  av 

svenska  elevers  försämrade  resultat  i  matematik –  en  analys  som  Sveriges  Kommuner  och 

Landsting delar.

Då jag arbetat som vikarie har jag upplevt att man fokuserar mycket på enskilt räknande i ”matte-

boken”. Förstår då eleverna räkne-operationerna eller arbetar de mekaniskt? 

1  Hyltenstam K. & Lindberg I. Svenska som andraspråk, Författarna och Studentlitteratur 2004
2  Malmer Gudrun, Adler Björn. Matematik-svårigheter och dyslexi, Studentlitteratur Lund 1996
3     Skolverket, hemsida. http://www.skolverket.se , Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära –med fokus på

    matematik 2009.10.01 kl. 11.00
4   http:/www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=56576 – Skolverkets analys, genom SKL. Förbund. (Martin 

Stockenstrand) publicerad, 10 dec. 2008. 2009.10.01 kl. 18.30
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Uppmärksammar man elever som skriver av någon kompis eller de som inte vill fråga om hjälp? Då 

SvA5 elever arbetar med matematiska texter, förstår de då uppgifterna på egen hand ? 

Om matematiken framstår som svår kan det då innebära att eleven tröttnar på ämnet matematik, för 

de upplever det som något obegripligt och krångligt? 

Lärare  har  som uppgift  att  hjälpa elever  att  nå målen som skolverket  utformar.  Ett  av målen i 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier6 är, att elever i slutet på det tredje läsåret i matematik, 

ska  kunna  uttrycka  sig  muntligt,  skriftligt  och  i  handling  på  ett  begripligt  sätt.  (sid.  28)  På 

skolverkets hemsida kan man läsa om ”det vidgade textbegreppet”.7 Detta innebär att eleven ska 

utveckla förmågan att analysera texter och att arbeta med texter på olika sätt för att öka förståelse 

för begrepp och dylikt, då kan de också förstå och utveckla sitt matematiska språk. Det är viktigt att 

kunna analysera och granska texter, även inom matematiken. Detta skulle kunna innebära att läraren 

bör  arbeta  med  media  och  litteratur  i  samband  med  matematik.  Då  många  uppgifter  inom 

matematiken innehåller text.

Då man arbetar med en tematisk integrering, boken,  Svenska som andraspråk8, ( sid. 551) talar man 

om fördelen med att elever flera gånger får möta texter och ord och begrepp som är speciella för 

ämnesområdet,  många  gånger  med  olika  användning  olika  ämnen.  Detta  förespråkas  också  i 

samband med det vidgade textbegreppet, är detta något som man arbetar med mycket i skolan?

I boken, Om konstarter och matematik i lärandet 9 anser man inte att bristen på resurser i ämnet 

matematik  är  någon  orsak  till  den  kris  vi  upplever  oss  ha  idag  (sid.  91)  ”Problemen  i 

matematikundervisningen är inte att de totala resurserna är för små, det är snarare att vi ej lyckas ge 

eleverna en övertygande motivering för att de skall studera matematik” ( sid. 92). Man diskuterar 

dessutom att  lärare bör ge en bredare kunskapsbild till  elever inom matematiken med hjälp av 

estetiska ämnen.

Det  matematiska  symbolspråket  har  en  annan struktur  än elevernas  muntliga  språk,  Matematik  

verksamhetsteoretiska perspektiv som språk 10 (sid.104) Därför är det viktigt för eleven att utveckla 

5 Svenska som andraspråk
6 Grundskolans kursplaner och betygskriterier upplaga 2:1, Stockholm och  Fritzes
7 Http:// www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917, 2009.09.14 
8 Hyltenstam K. & Lindberg I. Svenska som andraspråk, författarna och Studentlitteratur 2004
9 Hjort  M. Unander-Scharin Å, Wiklund C. Åkman L.  Om konstarter och matematik  i  lärandet,  Bjärnums  

tryckeri AB 2002

10 Johnsen Hoines Marit, Matematik och verksamhetsteoretiska perspektiv som språk, Caspar förlag 2000
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ett  muntligt  språk,  som fungerar  som ett  översättningsled för  symboler  och språkstruktur  inom 

matematiken. Tyngdvikt bör läggas på muntligt arbete med matematiska uppgifter så att eleverna 

bygger upp symbolspråket på ett mer medvetet sätt. 

Diskussionen kring individuell undervisning har blivit av stor betydelse, vi fokuserar mer på den 

enskilde  eleven.  Genom  individuella  utvecklingsplaner  skriver  man  strategier  hur  målen  ska 

uppnås. I boken Positiv matematik säger man, ”För att en elev ska få en väl anpassad undervisning 

krävs det att såväl elevens kognitiva stil som kunskapsnivå beaktas”11 (sid.17) Man diskuterar också 

elevers skillnader i sätt att tänka och att angripa matematiska problem. 

I Svenska Dagbladet skrev man,

”Svenska invandrare i  första generationen har sämst kunskaper i  matematik av de länder som  

jämförts i en ny rapport. För att förbättra kunskaperna vill socialdemokraterna satsa på hemspråk 

och folkpartiet på svenskundervisning”.12

Vidare nämner man att det går bättre för andra generationens invandrare. I artikeln nämn också de 

länder som lyckas bland första generationens invandrare är bl.a, Kina, Nya Zeeland och Kanada. 

Skolminister Ibrahim Baylan vill anställa tusen resurspersoner till skolor som klarar sig dåligt och 

införa  regler  hur  invandrade  elever  tas  emot.  Folkpartiets  Jan  Björklund  tror  att  man  lär  sig 

matematik fortare men man integreras inte och vidare kommer ”matten om man lär sig svenskan”. 

(Vilket vinnande koncept ovannämnda länder använder sig av, nämns inte.)

Då både svenska elever  och invandrar  elever enligt  nämnda rapporter  presterar  sämre bör man 

lägga resurser som gagnar alla, kanske ska man titta på undervisningsmetoder?

11 Berggren Per, Lindroth Maria. Positiv Matematik, Ekelunds Förlag AB 2004
12 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_319204.svd
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2.  Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte 

Mitt syfte med den här undersökningen är att se hur lärare och pedagoger arbetar med matematiken 

och  hur  de  gör  för  att  möta  elevers  olika  behov  och  hur  de  resonerar  kring  matematiken.  De 

frågeställningar jag gjort i min intervju undersökning har legat till grund för undersökningen.

2.2 Forskningsfrågor

 Hur ser lärare på sin undervisning?

 Hur jobbar  man med elever  som inte  har svenska som modersmål  för att  de ska förstå 

matematikuppgifter med mycket text. Används det vidgade textbegreppet?
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3. Bakgrund

3.1 Skolämnet matematik 
I skolan är matematik ett av våra viktigaste ämnen. Redan i förskolan börjar man arbeta med detta 

ämne. Barnen får duka, räkna tallrikar, plocka in leksaker, göra fingerramsor, sjunga räknesånger.

I boken Spökägget 13 beskrivs hur man (sid. 23) gör diagram på ett lekfullt sätt redan i förskolan.

I samma bok  beskrivs hur man jobbar med begrepp, dubbelt och hälften pinnar som har egenskaper 

som fördubblar eller gör hälften ( sid 50 ). Matematiken blir synligjord så man förstår oavsett vilket 

modersmål man talar.

Matematikinlärning  fortsätter  sedan  i  skolan.  Ann  Ahlberg  skriver  i  sin  bok  om  matematik  i 

skolan.14 ”En alltför  ensidig  inriktning  av  undervisningen  mot  att  arbeta  med  matematik  i  

räkneboken kan medföra att barnen får uppfattningen att matematik enbart handlar om att lösa  

uppgifterna i boken. (sid 11).

Gudrun Malmer i, Bra matematik för alla15 säger att, ”För att uppnå ett efterlängtat och harmoniskt  

förhållande som gagnar all inlärning måste lärare och elev kunna mötas i tanke och språk” (s. 25 ) 

hon belyser här också att undervisningens innehåll måste avpassas efter elevernas förutsättningar.

 I boken, Den fantastiska matematiken16, ( sid.24 ) skriver Kristin Dahl om matematik 

” Precis som med andra språk är matematik obegripligt för den som inte lärt sig språket”. 

Mycket  forskning sker  kring  skolämnet  matematik.  Matematikämnet  ska väcka  nyfikenhet.  Det 

leder  till  en  exploration  av  ämnet.  På Englands  matematikcenters  hemsida17 kan  man  läsa  om 

utomhusmatematik som väcker intresse ( ett alternativ till en inomhuslektion med matematik bok). 

Då sker  matematiklektionen utomhus. På ett enkelt sätt kan man arbeta utomhus med de abstrakta 

begrepp som man läser om i matematikboken. Elever kan träna begreppsuppfattning fysiskt, gå över 

en stubbe, krypa under en buske, hitta det högsta trädet i omgivningen och räkna ut hur gammalt det 

är osv. Eleverna  får känna in begreppen. 

”Naturen har stora variationer i synintryck,  dofter, rörelser, ljud och former. Därför stimulerar  

13  Andersson.P, Berg-Svantesson E, Fast C. Roland K. , Sköld M. Spökägget ( 2007 )Elanders
14 Ahlberg Ann. Barn och Matematik  (1995) studentlitteratur Lund
15  Malmer Gudrun. Bra matematik för alla (2002) studentlitteratur Lund
16 Dahl Kristin. Den fantastiska matematiken (2002 ) Einar Engelbrektson Bokproduktion AB
17 Englands matematik center. http://www.ncetm.org.uk/resources/9268, 2009.10.29
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naturen alla sinnen på ett sätt som ingen annan miljö kan” ur häftet,  Skogen som klassrum.18(sid. 

4  )  Man  nämner  också  att  de  elever  som dessutom har  svenska  som  andra  språk  kan  få  en 

upplevelse och en vision av orden de läst och hört, det ökar elevers motivation och förståelse. 

3.2 Sverige och matematik i skolan
I en artikel från Riksdag & Departement 19 så säger man att svenska elever ligger under 
genomsnittet 

i EU och OECD-länderna i ämnet matematik. I rapporten konstateras att den svenska skolan ägnar 

mindre timmar åt matematik än övriga länder, speciellt i årskurs 4, och att undervisningen bygger 

mera på  läroböcker och självständigt arbete än i andra länder. 

Man  har  då  i  Sverige  bland  annat  satsat  på  regionala  matematik  projekt.  I  Rucs:s20 regi  på 

universitetet  i  Karlstad  bland  annat.  Projektet  syftar  till  att  öka  förståelsen  för  elevers 

matematikutveckling från förskoleklass/förskola till gymnasieskola. Seminarierna belyser didaktik 

kring kritiska steg inom barns och ungdomars matematikutveckling21.  I detta forum får lärare och 

matematik  utvecklare  från  olika  skolor,  som  jobbar  med  olika  årskurser  träffas.  Där 

uppmärksammar man samarbetet inom matematik, hur man ska få en röd tråd från förskolan upp till 

gymnasiet i undervisningen. Man tittar dessutom på hur matematikundervisningen ser ut i andra 

länder, där elever har ett bättre matematiskt resultat. Om svenska elever har svårigheter i matematik, 

hur ska då elever med annat hemspråk klara matematiken, om de inte får diskutera metoder och 

reflektera med andra under lektionstid. 

Matematik återfinner man i samhället  i  det  dagliga livet,  inom vetenskap, konst,  språk, då man 

betalar i affären, i många sammanhang. Det går inte att leva utan att stöta på matematik. Det finns 

runt omkring oss. Så det är viktigt att elever får klart för sig, att matematik lektionerna är viktiga för 

dem  i  framtiden.  Matematiklektionen  kanske  måste  göras  mer  varierad  idag  då  samhället  ser 

annorlunda ut och stressade elever har ett ökat behov av variation. 

  

3.3 Teorier om hur elever lär matematik
Det finns  olika teorier  om hur  lärandet  går  till  och teorierna ändras  i  takt  med utveckling och 

forskning.  På förskollärarutbildningen under  slutet  av  1980-talet  diskuterade  man Piagets  teori, 

18  Naturskyddsföreningen 100 år. Skogen som klassrum, Naturskyddsföreningen 2009 Stockholm
19  Riksdag & Departement. http://www.rod.se/politikomraden/utbildning_och_skola/Svenska-elever-allt-samre- 

          resultat-i-matematik     2009.09.14
20 Regionalt utvecklings centrum 
21            http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page   id=2477
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Kognitiv konstruktivistisk teori,  och i boken Modern Pedagogik22, ( sid.148 ) beskrivs hur en elev 

tar till sig kunskap. ” resultatet av logisk bearbetning av sinnesintryck, en bearbetning som sker i  

och med assimileringen av nya fakta med den redan existerande kunskapsmassan”. 

Då var en tematisk undervisning med ett helhetsperspektiv viktig och man läste då om den metod 

man använder i Norra Italien, Reggio Emilia metoden. Där utgår man från något litet och bygger 

upp kunskapen utifrån det och man tar med alla sina sinnen i detta arbete. I boken,  Ett barn har 

hundra språk23, (sid.16) berättar man att , Kunskapen själv kan man inte ge, den är personlig. Där 

säger man också att det är pedagogen som ska ge impulser, stimulans och information, till barnen så 

de själva kommer till insikt. Idag kanske inte Piagets teorier är så aktuella längre, men det tematiska 

arbetssättet är på frammarsch. Nu arbetar många pedagoger också efter Vygotskijs teorier. Gianni 

Rodari, inspiratör till Reggio Emilia pedagogiken, talar sig varm om Vygotskij. Detta nämns bl.a i 

förordet  på  boken,  Fantasi  och  kreativitet  i  barndomen  24 (sid.7).  Vygotskij  brinner  också  för 

kreativitet som instrument till kunskap, ( sid.11). Kanske man genom att arbeta kreativt med elever 

finner en nyckel till vidgad förståelse.

 Då man läser kursplanen som Skolverket utformat,  Kursplaner och betygskriterier25 så kan man 

skönja  Vygostskij,  ”ge  eleven  möjlighet  att  upptäcka  estetiska  värden  i  matematiska mönster,  

former och samband” (sid. 26 ).Återigen belyses det estetiska.

3.4 Kognitiv konstruktivistisk teori 
Kognitiv konstruktivistisk teori som genomsyrade utbildningen i slutet på 1980-talet, innebar att 

man arbetade i skolan utifrån barnens bestämda utvecklingsfaser,  enligt biologen och teoretikern 

Piaget.  Hans  teori  var  att  barnet  går   igenom olika  faser  i  sitt  lärande,  Riktningar  I  Modern 

Pedagogik26 (sid.141-143) I boken av Hoines nämns Piaget och hans teori om talförståelse.

Den utvecklas enligt två grundläggande processer, kardinaltal då varje tal representerar en given 

mängd och ordination, där talet betecknar en plats i en serie. Denna kunskap byggs upp genom de 

handlingar vi utför.27

22 Egidius Henry. Riktningar I Modern Pedagogik ( 1978 )  Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, Lund 1983
23 K. Wallin, I. Maechel, A. Barsotti,. Ett barn har hundra språk, Kristianstads boktryckeri AB 2000
24 Vygotskij Lev. Fantasti och kreativitet i barndomen Bokförlag, Daidalos AB, Göteborg 1995
25 Skolverket  (reviderad version 2008). Grundskolans kursplaner och betygskriterier upplaga 2:1, Stockholm 

och Fritzes     
26 Egidius Henry. Riktningar I Modern Pedagogik ( 1978 )  Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, Lund 1983
27 Johnsen Hoines Marit. Matematik verksamhetsteoretiska perspektiv som språk, Caspar forlag 2000
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· Den sensomotoriska fasen som varar mellan 0 till c:a 2 år. Då samordnas motorik, 

  reflexer och sinnesintryck.

· Den för-operationella fasen från 2 till ca 6/7 år. Barnet ritar och leker för att förstå

  omvärlden.

· Den konkret-operationella fasen från 6/7 till c:a 11/12. I detta stadiet utvecklas 

  tankemönster. 

· Den formalt-operationella fasen från 11/12 år till c:a 15 år. Då får man grepp om 

  regelsystem, man gör abstrakta tankeoperationer.

I boken Riktningar I Modern Pedagogik28 av Henry Egidius, (sid. 149) skriver författaren om Piaget 

och hur de studerande assimilerar faktakunskap och  förmåga till logisk eller matematiskt tänkande 

utifrån den  kunskap som de redan har. Man måste låta dem börja där de befinner sig. De pedagoger 

som arbetar efter denna teori förbereder lektionerna  med tanke på att elever utvecklas på detta sätt.

3.5 Social konstruktivistisk teori
Numera är  det  ofta  den social-konstruktivistiska teorin  vi  arbetar  utifrån.  Skolverket  utgår  från 

psykologen och pedagogen Vygotskijs teorier då de författar våra kursplaner. Här poängteras att då 

man lär så gör man det i samspel med andra och att lärandet utvecklats i utvecklingszoner, ZPD29. 

I  Fantasi och Kreativitet i barndomen30,  Vygotskij ” nämns ”ett dubbelt och ömsesidigt beroende 

mellan fantasin och erfarenheten” vikten av att vidga barns vyer, att få dem upptäcka nya ting och 

med hjälp av kreativitet och fantasi  stimulera barns utveckling att förstå något man inte upplevt 

själv och att  bearbeta med fantasins hjälp något  man upplevt men inte  förstått.  (sid.20).  Enligt 

Vygotskij  jämförs  personer  likvärdigt  även  om de  befinner  sig  i  olika  kulturer  och  lär  olika. 

Vygotskijs teori baseras på aktivitet och brukar indelas i olika aktiviteter, Leif Strandberg, Vygotskij  

i praktiken31 (sid. 11-12):

· Den sociala aktiviteten, jag lär mig först tillsammans med andra, sen kan göra det själv. 

  Man pratar mycket om det inre tänkandet och det yttre som utvecklas i gemenskap med andra. 

· Den medierande aktiviteten, då vår relation till allt inte sker omedelbart utan det finns 

  artefakter- verktyg som hjälper oss att förstå.

· Den situerade aktiviteten, där aktiviteten äger rum i en specifik situation och plats där  

  kultur har en stor inverkan.

· Den  kreativa aktiviteten, där det kreativa överskrider gränser och förändrar. 

28 Egidius Henry. Riktningar I Modern Pedagogik ( 1978 )  Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, Lund 1983
29 Zone of proximal development, de proximala utveclingszonerna
30 Vygotskij Lev. Fantasti och kreativitet i barndomen Bokförlag, Daidalos AB, Göteborg 1995
31 Strandberg Leif. Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar, WS Bookwell, Finland 2008
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4. Metod
De metoder  jag  använt  mig  av  kommer  jag  att  redovisa  i  följande  avsnitt,  hur  jag  tänkt,  min 

planering och genomförandet och vilka observationer jag gjort. Totalt har jag intervjuat totalt 15 

personer. Fyra personer intervjuades två och två. Tre personer valde att göra den tillsammans. De 

övriga intervjuades enskilt. Lärarna/Pedagogerna arbetar på olika skolor med barn i olika åldrar från 

förskoleklass till årskurs 6. En av pedagogerna är förskollärare och jobbar med förskoleklass, nio 

stycken  av  dem  är  klasslärare.  Tre  av  dem  arbetar  på  ”lågstadiet”  och  sex  av  dem  på 

”mellanstadiet”. Fem pedagoger/lärare från två olika specialenheter, där man arbetar med elever 

som behöver extra hjälp. Alla hade erfarenhet av att arbeta med SvA elever. 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod
Det finns många olika metoder att använda sig av när man gör en undersökning. Jag föredrog den 

kvalitativa  forskningsmetoden.  Då får  man  direkt  feedback  samt  att  man kan  bygga  vidare  på 

frågorna under intervjun. Det blir ett öppet samtal vilket var rätt i det här sammanhanget. I boken, 

kvalitativa forskningsintervjun32 beskrivs metoden av Steinar Kvale. 

Ämnet och frågorna i denna forskning grundas på, hur man arbetar med matematik och hur man 

arbetar med elever som har annat modersmål. Speciellt intressant är detta i övningar där man måste 

förstå det matematiska språket. Det är för mig viktigt att bedöma frågorna tematiskt och dynamiskt 

vilket jag har möjlighet att göra med denna metod. Tematiskt då frågorna följer det tema som denna 

undersökning bygger på. Dynamiskt då samspelet spelar stor roll i samtalet så att tolkning blir rätt 

och att man får ett djup under pågående intervju.

4.2 Intervjuer
Jag har gjort intervjufrågor som ligger till grund för mina forskningsfrågor, (se bilaga). Enligt J. 

Trost, Kvalitativa intervjuer33. Kan man under bearbetningen av intervjun om man saknar tillräcklig 

information, komplettera med fler intervjuer. Detta är en fördel om man vill vidareutveckla något, 

eller är osäker på något.

Jag har valt att ställa mina frågor till lärare med stor erfarenhet inom matematik, som är vana att 

arbeta med SvA elever. Detta för att jag anser det viktigt med erfarenhet då man ska bedöma elever 

och kunna se ett eventuellt mönster. 

32 Kvale Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun, häfte studentlitteratur vt 2009, KURS: S3GALT
33 J. Trost. Kvalitativa intervjuver. Lund: Studentlitteratur (2005)
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De pedagoger jag valt har klasser där c:a 1/3 av eleverna har annat modersmål än svenska och två 

specialenheter med stor erfarenhet av  elever som får extra stöd i svenska och matematik.

4.3 Planering och genomförande
Då jag funderade på vilka frågor jag skulle ställa, reflekterade jag över min erfarenhet inom skolan. 

Vad har jag sett och vad tycker jag skulle vara intressant att forska om.  Jag har haft matematik 

lektioner och diagnostiska prov då jag vikarierat.   Då har jag upplevt att elever som är svaga i 

matematik och Sva elever har haft svårt att förstå uppgifter. Många missuppfattade vad de skulle 

göra och en del sökte inte hjälp då de inte förstod, kanske för att de var blyga, eller kanske tyckte de 

det var pinsamt. Hur kan man som lärare tillgodose alla elevers behov? 

Då man börjar reflektera över frågor resulterar det ofta i en tankeprocess som leder till att man

fokuserar på problem man kanske inte observerat tidigare. 

Intervjufrågorna delades ut till deltagarna i god tid. Då  fanns tid för att  förbereda sig mentalt och 

möjlighet  att  reflektera.  De  fick  veta  syftet  med  frågorna  och  temat  hur  man  arbetar  med 

matematiken och hur lärare gör för att möta elevers / SvA elevers behov inom ämnet. 

Frågorna formulerades efter den kvalitativa forskningsmetoden, då man undviker varför- och vad- 

frågor  i  möjligaste  mån.  Då  de  uppfattas  som  negativa.  Författaren  Kvales,  Den  kvalitativa  

forsknings- intervjun34, dialogen kan annars framkalla minnen liknande examensförhör. Följdfrågor 

kunde dessutom ske spontant under frågestunden, vilket är fördelaktigt då svar inte kan förutses. 

Den tekniska utrustning/hjälpmedel som användes var bandspelare, papper och penna samt dator. 

Intervjuerna  tog  mellan  20-50 minuter.  Det  gick  på  ca  15  minuter  för  de  som redan  besvarat 

frågorna skriftligt och  endast skulle vidareutvecklade sina svar.  

34 Kvale Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun, häfte studentlitteratur.
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4.4 Etik
Då man forskar är det viktigt att man håller sig till vissa regler. På Internet ger Vetenskapsrådet 

information  om  olika  krav,  samtycke,  att  dokumentet  är  konfidentiellt  samt  nyttjandekrav, 

Vetenskapsrådets  information35.  De krav  som bör  ses  över  i  arbetet  är,  sekretess,  tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialtet.

Jag gav en muntlig och skriftlig information till deltagarna i denna undersökning. De har alla varit 

positiva och ingen har avbrutit undersökningen. Information gavs om att matrealet enbart används 

till mitt examensarbete. Jag lägger inte upp svaren på mina frågor med hänsyn till vad enskilda 

pedagoger sagt, utan föredrar att göra en sammanfattande version av svaren. Jag har inte heller 

namngett de intervjuade. Det finns två specialavdelningar för elever med behov av extra stöd, de 

har jag kallat specialenheten.

4.5 Analys och bearbetning
Det tog längre tid än väntat att sammanställa alla frågor och svar. Någon fick jag ringa till för att 

förhöra mig om att jag uppfattat saken rätt. Det gäller att inte lägga in några personliga åsikter och 

att inte låta svaren spegla min åsikter som intervjuare. Överflödig information togs bort och svar 

analyserades och mönster söktes i svaren. Dessutom försökte jag se sammanhang och olikheter. 

Vilka slutsatser man kan dra av rapporten och sammanställde allt. 

Jag har dessutom valt att ta med de frågor jag ställt som rubriker i min innehållsförteckning då de 

legat till grund för min undersökning och man enkelt tydliggör de avsnitt jag valt att belysa.

Specialenheterna kommer att kallas för 1 respektive 2. Lågstadielärarna kallar jag för L1, L2 och 

L3,  de  har  gått  utbildningen  då  man  fick  titeln  Lågstadielärare.  Mellanstadielärarna  har  olika 

utbildning, M1 har gått gått lärarutbildningen F-6. M2, 4-6 och M3, grundskolans tidigare år. 

35 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-vetenskaplig forskning.
Http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf
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5. Resultat
I detta avsnitt analyseras svaren på de frågor jag ställt. Här inkluderas de olika pedagogernas svar. 

Dessutom har jag strukturerat upp svaren och delat in dem på specialenheterna, klasslärarna och 

förskoleklass. Då kan läsaren själv bilda sig en uppfattning och analysera svaren. Pedagogerna har 

olika förutsättningar på grund av skillnader i elevers ålder, gruppstorlek och olika krav med mål 

från skolverket.

5.1 Använder ni er av matematikboken i er undervisning, hur viktig är den?
Specialenheterna:
På specialenhet 2, utgick man ofta från den matematikbok man arbetade med i klassen. Eftersom 

klasslärarna utgick från matematikboken i  sin klassundervisning.  På så vis  kunde eleverna som 

behövde extra stöd arbeta de med de matematiska  uppgifterna de inte förstod, eller de som de 

”hoppat”  över.  Det  var  bra  att  gå igenom uppgifterna  som man arbetade  med i  klassen  tyckte 

specialenhet 2, speciellt då barnen som har problem med språket.

 ” Eleven måste förstå texten för att kunna arbeta i matte-boken i klassen. ” ( Specialenhet 2 )

På specialenheten 2, tyckte man också att matte-boken var väldigt användbar vid färdighetsträning 

men inte annars. Man var kritisk till att man i klasser jobbade mycket enskilt i sina matte-böcker, 

för  det  blev  mest  en tävling och orättvisa  jämförelser  och det  bidrar  inte  till  ”bra” matte  utan 

innebär enskild färdighetsträning . 

I stödundervisningen på specialenhet 1 utgick man i stort sett aldrig från klassens matematikbok. 

Det  var  viktigt  att  arbeta  med  andra  metoder  för  att  lära  in  matematik  såsom att  arbeta  med 

praktiska  matreal,  dataprogram  och  olika  häften  i  matematik  med  laborationer  och  praktiska 

uppgifter, som är lätta att göra i en liten grupp med lärares handledning. 

”Det är viktigt att taluppfattning, bråk, volym mm bearbetas på djupet och på olika sätt för att  

elever  ska  förstå  innebörden,  detta  gäller  både  SvA  elever  och  elever  med  svenska  som  

modersmål.” ( Specialenhet 1)

På en specialenhet 1, tyckte man att man gott kunde klara sig utan läromedel i samtliga ämnen då 

det finns  många bra idéer att utgå ifrån förutom läromedel.
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På båda specialenheterna arbetade man dock med matematiken på många olika sätt för att få in 

olika begrepp. Man använde sig av olika material som tydliggjorde olika matematiska system.

Det fanns inget större samarbete med klassläraren inom matematikämnet. Utan specialpedagogerna 

gjorde själva en analys  av elevens kunskap och arbetade med de matematiska svårigheter  man 

funnit.

Klasslärare:

Alla  klasslärarna  utgick  från  en  matematikbok  i  klassen,  men  använde  den  på  olika  sätt.  M3, 

svarade att boken var ett komplement till den övriga undervisningen. Boken användes i stort sett vid 

varje  matematik  lektion  efter  någon  kort  genomgång.  Undantagsvis  då  man  arbetade  med  ett 

tillfälligt  projekt.  Då  de  arbetat  med  ett  multiplikations-projekt,  hade  man  arbetat  med 

multiplikation på olika sätt. Man hade spelat multiplikationsspel, haft multiplikations stafetter, gjort 

multiplikations-memory och multiplikationssagor med mera. Det projektet hade tagit  två veckor 

och det hade gett resultat. Det var dock inte möjligt att göra sådana projekt ofta. Då det krävdes 

mycket planering och  man behövde vara två lärare för detta. SvA eleverna hade under projektet 

klarat  sig bra,  ”när det gäller att  bara räkna addition,  subtraktion och multiplikation så är de  

väldigt duktiga”, ( sa M3.)

L1-L3,  arbetade  mycket  i  boken,  men  gjorde  matematiska  genomgångar  utifrån  boken  inför 

helklass, som komplement. M1 och M2 arbetade också mycket med böcker under lektionstid.

 ”Det är lätt att hitta bra exempel på ord och uttryck i matte-boken som eleverna behöver lära sig  

att använda och dessutom får man med alla moment om man har en bok att gå efter.” ( sa, M2 )

”Jag har alltid jobbat med ”matte-bok i klassen,  finns inte tid till att planera en såpass annorlunda  

undervisning som det skulle bli utan ”klassbok” i matematik. (sa, L2 )

”Alla elever vill ha en mattbok, alla andra sätt man gör matematik på räknas inte som matte för  

dem utan när vi har utomhusmatte till exempel brukar de säga”: (L3)

- Ska vi inte börja med matte nu fröken/magistern? ( elev åk. 3 )    

                                                                

M1  och  L3,  tyckte  också  att  man  hade  så  många  ämnen  att  planera.  Det  kändes  skönt  att 

matematikämnet gick fortare att planera, då det fanns så bra läroböcker i matematik: 
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Låg och mellanstadielärare lärarna, ansåg också att boken var viktig. ” Det är något att hålla sig i” 

som lärare. En annan fördel var att eleverna ofta gillade att jobba i boken.

”Boken är kanske inte är det ultimata att lära sig något från men eleverna gör något när de jobbar 

i boken”. (M3) 

En förutsättning för att matte-boken ska vara bra är att den utgår från kursplanen tyckte många. Det 

är viktigt att man inte hoppar över de moment i boken där man ska göra praktiska övningar och 

diskutera, arbeta i par eller i grupp. Speciellt för SvA-eleverna är det viktigt att delta i diskussioner 

eftersom språket är en länk till det matematiska tänkandet. 

”Vad är viktigt i skolan? Man måste alltid prioritera. Naturligtvis behöver man inte följa boken 

slaviskt men den behövs för att befästa kunskaper och som ett komplement till allt annat man gör” 

(M2 )

”Boken är viktig men till viss del måste barnen förstå vad de gör också man får inte bara skriva  

mekanisk”. (L3) 

”Läroböcker finns i  alla ämnen och matte-boken är en av många. Det vi  måste jobba efter är  

kursplanen. Målen i kursplanen är det centrala sa många och någon sa att resan dit kan se ut på 

många olika sätt”. (M2) 

Förskoleklass

Sexåringar använde bok ibland för att de tyckte det var kul. Det var mest bilder i den boken som 

man diskuterade, men där fanns lite övningar med taluppfattning och sorterings övningar. Läraren 

hade en stor bok i A3 format som hon höll upp och man pratade matematik till den. Boken användes 

1-2  gånger  i  månaden.  ”  Barnen   tycker  det  är  spännande  med  en  riktig  bok  i  matematik” 

(förskolläraren)
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5.2 Vad används för metoder parallellt med matematikboken, tematiskt arbete, 

bild och form, musik?
Specialenheterna

Arbetade inte med bild och form i samband med matematiken.

Specialenheterna  1-2  använde  sig  ibland  av  verktyget  Smartboard  som  ett  bra  pedagogiskt 

hjälpmedel  för  genomgång,  diskussion och  för  att  konkretisera  olika  matematiska problem och 

strategier. 

Specialenhet 1, sa man att  man använde smartboarden och datorn vid gestaltning och redovisning 

av problemlösning. Dessutom använde man pedagogiska dataspel och sällskapsspel.

 ” Vår eftersträvan är att eleverna skall spela tillsammans med minst en kompis. Man ska ju vara 

två för att kommunicera. Vi försöker tänka i Vygotskijs banor”. ( specialenhet 1  ) 

På specialenhet 1, försökte man att  variera matte-passen så mycket det bara gick.  För att  få in 

matematiken på olika sätt. 

” Många elever lär ju på olika sätt så man får inte fastna i en metod. Vi använder oss mycket av  

bilder och vi pratar matte med yngre elever som inte har haft svenska som modersmål. När vi  

arbetat  med  rumsuppfattning  så  har  bilder  varit  ett  bra  verktyg.  Då  man  beskriver  olika  

geometriska former underlättas  detta  då  man  använder  bilder  och  även  då  man  jobbat  med  

matematiska kroppsformer har vi upptäckt att förståelsen ökar med det visuella” .( Specialenhet 1 )

Dessutom nämnde man att när eleven är nybörjare i språket så tar man till alla metoder man kan. 

Det är viktigt att försöka anpassa sig till varje elevs svårigheter för att välja lämplig metod.

Specialenhet 2, sa man att elever satt ensamma framför datorn med bra pedagogiska program som 

passade just dem, ibland hade dessutom elever samarbetssvårigheter. Då man spelade sällskapsspel 

arbetade man två och två eller tillsammans med en pedagog.

” Det inte finns någon generell metod som passar alla elever. Det gäller att hitta nyckeln till varje  

elevs  förståelse  och  till  grund  för  undervisningen  ligger  positionssystemet  och  att  skapa  ett  

matematiskt språk, kunna förklara, argumentera. Man tryckte på att det viktigaste av allt var att få  

eleven att lita på sin egen förmåga”. ( Specialenheten 2)

15



Klasslärare
”Eftersom vi har mycket diskussioner med eleverna så dyker ju matte upp lite då och då i olika  

sammanhang”. (L3 )

”Utomhuspedagogik har jag inte gjort i någon större utsträckning. Visst har jag varit ute och haft  

matte-pass, men det kan bli bättre! - ser gärna själv att det blir mer  ( L2 )

L1-L3, lät eleverna spela additions eller subtraktionsspelet eller något annat spel. Man hade också 

extra uppgifter i en kortlåda, det kunde vara en klurig uppgift. Detta gjordes då man hunnit fram till 

matte-stoppet i boken. Man arbetade också med mönster och framåt vårkanten fick man hjälp av 

fritidspedagogen så man kunde göra mät-uppgifter utomhus på skolgården. Dessutom sa, L1 och 

L2, att barnen befann sig på olika nivåer i sin utveckling så man fick arbeta därefter. Man hade en 

bokhylla med praktiskt matreal som elever kunde använda. Eleverna i åk 2 använde inte  plock-

matrealet  ofta,  då  läraren  föredrog  att  de  försökte  försöka  räkna  ut  uppgifter  i  huvudet  utan  

matreal. (L1) 

- Ibland kunde man rita något till ett matematiskt problem, skolämnena går ju ibland i varann. De 

arbetade inte med något bild och form projekt. Någon gång hade de flesta arbetat med matematiska 

mönster inom taluppfattning och geometri.  Eleverna uppskattade det,  men det kunde bli rörigt i 

klassrummet.

M1-M3,  De försökte  så  ofta  det  gick,  att  jobba  med  elever  i  smågrupper för  att  på  så  vis  få 

kommunikation mellan eleverna, de kunde då lösa ett matematiskt problem tillsammans eller göra 

någon mät-övning. De önskade dock att de hade resurser att göra det oftare. Någon gång var de i 

skogen, men några av eleverna saknade cyklar så det tog tid att komma dit, man behövde planera 

upp det och man behövde vara 2 pedagoger. ”Elever får ibland utbrott i skogen samt att det är ett  

stort ansvar att gå med en stor grupp. Fast jag vet att de uppskattar det”. ( M2)

”De fiffiga kompisarna kan vara till mycket stor hjälp under ett matte-pass, som enligt Vygotskijs  

teorier, honom har vi med i vårt pedagogiska tankesätt” ( M3).

Fiffiga kompisar är de elever som är duktiga i matte, de hjälper andra elever att förstå, preciserades 

under intervjun. M3 sa också att hon hade återkommande utomhuspedagogik med sina grupper. 

Hon tyckte att det var viktigt att eleverna går ut och gör olika saker. Det var dock viktigt att tänka 

på att man sammankopplade de matematiska momenten med teorin och att man såg till att eleverna 
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förstod vad arbetet syftade till för eleverna kunde oftast inte på egen hand koppla aktivitet och teori:

 ”Det finns ju en risk att man bara går ut och har det trevligt och eleverna glömmer vad man gjort  

när man kom hem och de kanske inte ser det matematiska i det de gjorde. (M3 )

M1 tyckte att, det var svårt att göra praktisk matematik då man var ensam i stor klass, möjligtvis då 

någon fritidspedagog var inne i klassen och hjälpte till. Då kunde man också arbeta med volym 

uppgifter och baka, samt vara ute på skolgården och mäta byggnader, träd, stega runt skolgården. 

”Jag har haft idrottslektioner med matematikmoment och i So-ämnet har vi jobbat lite med tabeller. 
När vi ska jobba med geometriska mönster så brukar det vara riktigt kreativt på lektionerna” ( M1)

På slöjden  med  slöjdlärare  hade  eleverna  också  fått  tillämpa sina  matematiska  kunskaper  i  ett 

konkret sammanhang såsom mätning, jämförelse detta i ( åk. 3-6). 

Många av klasslärarna nämnde att det var bra att ha interaktiva matte samtal med eleverna under 

lektionstid. Man sa också att man fokuserade på de elever som hade det svårt och de som störde. 

Det var svårt att hinna med tillbakadragna elever och de som behövde extra utmaningar. Man skulle 

behöva fler matte timmar för att hinna med allt. 

Förskoleklass

Förskolläraren  använde  sig  mycket  av  kroppsspråk,  ritade  ibland  bilder  och  använde  konkret 

material. ”Vi sjunger också många sånger och gör ramsor med siffror i, så barnen får räkna fram 

och baklänges, för att förbereda för addition och subtraktion”.( sa förskolläraren )

I förskoleklassen lekte man matematik hela tiden, man lekte affär, räknade barn mm. Någon gång i 

månaden jobbade klassen med matematik i skogen. Det var fler pedagoger tillsammans som gjorde 

detta. De skulle vilja göra det varje vecka men det fanns en del  praktiska problem. Barnen frös och 

skogen  var  långt  borta.  En  del  SvA elever  hade  för  dåligt  med  kläder.  Deras  föräldrar  tyckte 

dessutom att när det var dåligt väder skulle barnen vara inne. Dessa kulturkrockar kan vara svåra att 

överbrygga.

”Skogen  ger  en  lugnande  inverkan  på  alla,  även  de  ”busiga”  eleverna,   man  jobbar  bra  i  

smågrupper, (Förskolläraren) 

I förskoleklassen arbetade man också med ”matte sagor” där matematiska problem dök upp, som 
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barnen sen tillsammans fick lösa. 

”Det blir en matematisk övning då barnen upptäcker matematik i olika sammanhang, vid utdelning  

av papper, räkna kritor, sortera leksaker och så vidare”. (förskolläraren)

Man använde sig av ämnena bild och form och utomhuspedagogik ofta. Dessutom vidareutbildade 

hon sig inom matematik, gick nu på  en kurs i kreativ matematik på Karlstads universitet för att få 

nya impulser.

De flesta jobbade med matematik på just matte lektioner, så de hade ingen erfarenhet av att jobba 

tematiskt eller ämnesövergripande med matematik. 

   

5.3 Hur tycker ni att man skall undervisa SvA elever och elever som inte förstår 

uppgifter med mycket text? arbetar ni med ”det vidgade textbegreppet?    

Specialenheterna

På specialenhet 1, tränade man matematiska ord och uttryck separat. Där fick eleverna samla de 

matematiska uttrycken i en liten "matteglosbok". Dessutom hade man börjat jobba med att skapa ett 

skolspråk. Glosboken innehöll, matematiska begrepp och skillnader i vardagsspråket jämfört med 

det matematiska språket. Detta  gjordes speciellt för SvA eleverna. Dessutom fick många av dem 

handledning på sitt eget språk i samarbete med hemspråksläraren. 

Man arbetade med det vidgade textbegreppet medvetet under svenskpassen.

På specialenhet 2, sa man att man hade träffat på lärare som hade som metod att låta elever hoppa 

över de lästal de inte förstod i matematik- boken och att detta var förkastligt. 

”Matematik  handlar  om  förståelse  och  samband  och  man  ska  ju  istället  stanna  på  ”svåra  

uppgifter” och prata strategi och lösningar istället för att hoppa över uppgifter. Det är ju de talen  

som kan bli utmaningar för elever. Hoppar man över tal så får eleverna bara problem då de tar sig  

fram i klass matteboken: ”För mig ser man då på matteboken på ett felaktigt sätt. Då är boken, ”att  

göra” istället för att  ”förstå” och vad lär sig eleven då? ( lärare på specialenheten )

De kände inte till det vidgade textbegreppet men då de fått en förklaring, sa man att det vore bra
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att  undersöka och fokusera mer  på media för  att  lära  elever.  Elever  sitter  ju framför  datorn så 

mycket  på sin fritid. 

Klasslärare

För att få SvA elever att förstå matematik så använde man på  lågstadiet  mycket kroppspråk då man 

förklarade matematiska tal. ( L1-3 )

”Lästräning kan ju kopplas till att läsa frågeställningar och instruktioner i matte. (L2)

När elever med fördel arbetar tillsammans så att bidrar de ju med olika färdigheter, men jag har  

inte arbetat så”.

M1, som arbetade med  äldre eleverna hade låtit dem arbeta i grupper för att bara diskutera vad som 

efterfrågades i en uppgift och hur man skulle kunna lösa den. Varje grupp har fått några få uppgifter 

(max fem) att jobba med. Efteråt fick eleverna lösa uppgifterna i grupp eller enskilt. Detta

hade fungerat ganska bra. 

M2, önskade att det fanns matte böcker med tydliga instruktioner för elever som har problem med 

språket.

Med de resurser som fanns var det inte möjlighet att göra mer än vad man gjorde, ”skolan består ju  

dessutom av många ämnen, hade man bara matematik kanske det skulle se annorlunda ut” (M3)

.

”Man bör ha mycket " läsförståelse-träning" på svenska-passen samt mycket ”pratmatte”, helst i  

smågrupper på matte-passen. Man borde försöka prioritera detta och fick man bara mer resurser 

eller planeringstid så vore det lättare. Men man har istället fått mer och mer administrativt arbete  

att göra och det tar tid”  L3

Många av klasslärarna tyckte att just kombinationen elever med ett annat modersmål och uppgifter 

med mycket text var ett stort problem. Många hade stött på även andra elever som har haft det 

jobbigt med detta. Ofta berodde problemet på att eleverna inte hade någon god läsförståelse eller 

var svaga läsare. Kommunikationen var ett av de viktigaste pedagogiska verktyg som fanns för att 

få elever att förstå texten.

Generellt använde man sig av bilder och material för att förklara matematiska uppgifter. Ibland bad 

klasslärarna specialenheten på SvA om hjälp, med hjälpmedel och specifika övningar. 
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I flera fall sa man att det var viktigt hur man formulerade det svenska språket. Det var viktigt med 

tydliga instruktioner och man skulle inte ”prata” för mycket kring en text, ett ”enklare” och mer 

rättframt språk, var viktigt för att dessa elever skulle förstå.

Dessutom  fanns  en  önskan  att  arbeta  mer  praktiskt  med  elever,  diskutera  och  illustrera  samt 

använda sig och pröva sig fram med ord i lästal. Detta borde göras i större utsträckning än vad som 

gjordes, sade de flesta intervjuade lärarna. De menade vidare att de främsta faktorerna för att denna 

önskan inte kunde nås, var på grund av tidsbrist, scheman, resursbrist mm.

Flera pedagoger påpekade att Matematiken inte fick falla på att man inte klarade läsningen. Man 

borde arbeta  mer  parallellt  med svenska och matematik.  Bara två lärare  kände till  det  vidgade 

textbegreppet och försökte få in textinlärning på andra sätt än bara genom litteratur och böcker. 

Förskoleklass

Förskolläraren sa, att man bör illustrera med saker då man jobbar med matte, det gjorde alltid hon. 

Hon sa också att det var viktigt att läsa mycket för barnen, bara då kan man utvidga deras ordförråd 

och passa på och prata begrepp med dem. Hon/Han arbetade inte med det vidgade textbegreppet, 

eftersom 6-åringar först måste lära sig siffror och bokstäver.

5.4 Hur skulle ditt drömscenario se ut vid matematisk undervisning?
Specialenheterna

Man hade flera önskemål på specialenhet 1, som kan sammanfattas så här,

”Eleverna skulle för det första få arbeta i lokaler som var anpassade efter nutidens pedagogik.  

Laborativa materiel skulle finnas i varje lokal där matematikundervisning bedrevs. Eleverna skulle  

ibland  arbeta  tematiskt  tillsammans  i  olika  åldrar.  Fler  datorer  och  alla  fullmatade  med 

pedagogiska spel och utmaningar. Möjligheten att dela in klasser i mindre grupper skulle också  

vara möjlig (inte bara efter olika behov). Närhet till en skog skulle vara pricken över i:et!”

På specialenhet 2,  tyckte man att det som störde drömscenariot i klasserna idag är ofta att det lätt 

blir en tävling om vem som är först i matte-boken. Eleverna rankade sig själva och andra, vilket 

gjorde att en del elever lärde sig att de var dåliga. 

”Då  man lär sig i samspel så borde matten läggas upp därefter. Konkret material borde finnas hela  
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tiden så att eleverna kan skapa logiska mönster. Nu verkar det som att liknande stöd kommer fram  

först när eleven misslyckats. Tidig träning med olika matematiska begrepp är viktig. Det är inte  

okej att elever i årskurs tre och fyra räknar på fingrarna för att konstatera att det är 5 på en hand.  

Hela undervisning borde gå ut på att visa mönster så att eleven inte upplever varje uppgift som ett  

enskilt problem. Om detta åtföljdes så skulle det kunna bli ett drömscenario. (lärare specialenhet 2)

Klasslärare

L2 tyckte att. det viktigaste  var att  alla är med på tåget och att alla tycker det är lustfyllt och kul

med matematik. Det viktigaste var att synliggöra matematiken och att  få in den som en del av 

vardagen. Eleverna  måste förstå att vi har matematik runt oss överallt och finna det lustfyllt” (L2)

Några av klasslärarna nämnde en önskan om en matte-verkstad där man skulle få möjlighet att 

snickra, laga mat mm. Andra önskemål var att få jobba med mindre grupper för att kunna hinna med 

alla och där fanns också en önskan om fler matematik timmar i veckan där man har tid att ge dem 

olika problemställningar som de själva får fundera över, sedan diskutera med kompisar, redovisa 

inför andra, prata mycket matte.

Förskoleklass

Förskolläraren, var ganska nöjd då man hade en väldigt varierad undervisning, men lokalerna kunde 

vara bättre och utemiljön också. Förskolan fick gärna ligga intill ett skogsområde. Det vore också 

en fördel att vara 2 pedagoger i förskoleklassen, då skulle man hinna se alla elever och kunna hjälpa 

dem bättre i leken, med sociala övningar och med siffror och bokstäver.  Eleverna ligger väldigt  

olika i sin läs och skriv utveckling, några vet inte hur siffror ser ut. (Förskolläraren)

5.5 Kan man hjälpa elever som tycker matematik är svårt genom att ge dem 
läxor?

Specialenheterna

På specialenheterna hade man svårt att tro det och var emot det. 

Klasslärare

På lågstadiet (L1-L3), tyckte man att det var omöjligt att be eleven  göra något hemma som han inte 

förstod i skolan. En läxa måste vara anpassad efter elevens förutsättning. Många lärare tyckte det 

var  bra  med  läxor,  för  då  man  kunde  eleven  nöta  in  något  han/hon  redan  förstod,  tex. 

multiplikationsrebellen. Det var också bra med läxor som var undersökande uppgifter (Hur många 

köksluckor finns i ditt kök? Hur långa är alla i din familj var och en och tillsammans?) Då dessa 
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blev röriga att göra i klassrummet 

På mellanstadiet sa man att det naturligtvis berodde på vilka problem eleven hade men att det aldrig 

var fel att diskutera matte hemma och det gjorde man ju då man fick en matematik läxa. Många var 

överens om att  läxan måste också följas upp och befästa kunskaper för att vara meningsfylld. Det 

var bra med läxor för då kunde man skicka hem en uppgift som eleven fick träna på. ”Träning är 

viktigt för att nöta in och för att så småningom förstå. Föräldrarna måste förstås vara involverade 

och stötta med. Annars blir det svårt”. (M1)

Förskoleklass

Eleverna fick en läxa per termin, mycket för att de ville ha det. De tyckte det var roligt.

5.6  Ser ni något mönster i svårigheterna som elever med annat modersmål har?
Specialenheterna

Specialenhet 1, tyckte inte att de såg något mönster. Vissa elever behövde repetera samma saker 

ofta för att förstå men problemen var olika.

” Jag tänker på  elever som har det jobbigt med uppgifter med mycket text. Detta är något många  

elever fastnar på. Men detta gäller inte bara elever som får extra hjälp utan många elever över 

huvud taget. Alla våra elever som får extrahjälp har ofta problem med språket och ordförrådet. Sen  

är det olika för olika elever beroende på vilka matematiska kunskaper de har med sig från sitt  

hemland om man har annat hemspråk och och hur väl man kan tillämpa sina förkunskaper hos oss.  

Just matte är extra svårt att genomföra på ett nytt språk, man vill gärna räkna/rabbla siffror på sitt  

modersmål”.

 ( lärare specialenhet 2 )

Specialenhet 2, ansåg att språket i matematikuppgifterna saknade ofta stöd i kontexten och var utan 

redundans. Mönster man kan se finner man i läsförståelsen, i deras ordkunskap och förförståelse, de 

har olika referensramar och det ställde till det för SvA eleverna.  De olika betydelserna i svenskans 

vardagsspråk och i ett matematiskt språk, ex. Axel och volym. Passiva satser som, hälls och mät var 

också svåra , sammansatta ord som, tillsätter, framställer och partikelverb, där betydelsen skiljer sig 

mycket från grundverbets betydelse. Andra ord som var svårbegripliga var,lägga till och dra ifrån. 

Ofta används ett opersonligt ”man” i texter tex. om man …hur blir då…?..
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Klasslärare

L1, såg ett mönster och det var att elever som behövde hjälp med matematiken ofta saknade insikt i 

taluppfattning och  att de hade  svårt att se samband och hitta strategier.

Uppgifter med mycket text menade man, var jobbiga för många elever med annat modersmål. 

Dessa elever hade framför allt svårt att förstå begrepp som, fler, färre, hälften dubbelt osv. 

De hade svårt att förstå ”matematikord” och missförstod därför uppgifter. Någon tyckte att det var 

svårt att göra en riktig bedömning. 

”Lästalen är väldigt komprimerade, det är väldigt mycket fakta i lite text. Det är svårt för Sav-

eleverna att ”packa upp” och sortera texten. (M2) 

Förskoleklass

Det var svårt att se något mönster. Gemensamt var att man hade svårt att räkna på svenska och då 

man läste för dem hade de svårt att förstå alla ord.
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6. Diskussion 

I  det  här  avsnittet  inleder  jag  en  diskussion  om  arbetets  tillförlitlighet  och  min  tolkning  av 

budskapet samt försöker att sammanfatta mina synpunkter på denna undersökning. 

6.1 Tillförlitlighet och tolkning
Då detta arbete är uppbyggt på en kvalitativ undersökning så är det hela forskningsprocessen som 

ger uttryck för tillförlitligheten i mitt arbete. Jag är medveten om förmågan att vara opartisk ibland i 

viss mån kan färga min sammanställning av svaren i detta arbete. Det samma gäller för tolkningen 

av svaren. Då vi haft en öppen kommunikation i intervjusituationen så hoppas jag att jag med mina 

frågor och följdfrågor lyckats beskriva det riktiga. Jag anser att jag givit en  tillförlitlig bild av det 

som pedagogerna sagt. Detta medför att jag bedömer arbetet som trovärdigt. 

6.2 Resultat och diskussion
Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur man som lärare arbetar med matematikundervisning. 

Det verkar inte ha hänt så mycket om jag jämför med min egen skoltid för ca 30 år sedan. Men 

diskussionerna om nya arbetssätt finns där och man försöker med nya metoder fast i liten skala. 

Pedagogerna/lärarna  är  väl  medvetna  om  att  kreativitet  är  viktigt.  De  upplever  dock  att  det 

administrativa arbetet tynger dem och att planeringstiden inte räcker till. Det finns alltså hinder som 

måste undanröjas för att man ska ha möjlighet att ändra på sin undervisning. Man förespråkar det 

matematiska  samtalet  och  försöker  jobba  mer  i  grupp.  Det  finns  inget  direkt  samarbete  med 

specialenhet och lärare, de skulle kunna tillvarata varandras erfarenhet bättre och samarbeta mer.

Kanske kunde man från specialenheten vara i klassen istället, så arbetade man inte på dessa skolor. 

Elever gick till specialenheten i stället.. Även här kanske det är fråga om tidsbrist?

Det skulle kunna göras mer för SvA elever och elever som är svaga i matematik, då jag förstått att 

många klasser jobbar mycket i matte boken och enligt specialenheten så verkar det inte tillgodogöra 

elever med annat modersmål.

I boken  Matematik-svårigheter och dyslexi36 ( sid. 41-43) diskuteras språkets roll i matematiken. 

Man nämner språket som ett instrument, som inte poängteras nog starkt i matte undervisningen. 

Förutom  tal  och  skriftspråk  inom  matematiken  så  finns  det  andra  representationsformer  som 

36 Malmer Gudrun, Adler Björn. Matematik-svårigheter och dyslexi, Studentlitteratur Lund 1996
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laborationer, dramatisering, bildframställning mm.( sid. 35) 

Jag kan utröna av svaren på mina frågor att man ser olika på matematikbokens betydelse och på 

läxor om man arbetar som klasslärare, jämförelsevis om man arbetar på specialenhet. Klasslärarna 

är trygga med matematikboken och tycker att den är väldigt viktig. Specialenheten tycker att den 

borde frångås och att man ska arbeta med matematik på annat sätt. Man har olika syn på hemläxor. 

Klasslärare förespråkar den men specialenheten vill att man slutar med hemläxor.

Men är det inte lättare att arbeta med elever som tycker att texten i matematikboken är svår, då man 

arbetar i en liten grupp som på specialenheten. En klasslärare som har ca 25 elever kan inte arbeta 

individuellt med elever i någon större utsträckning. Jag frågar mig också om det är bra eller dåligt 

att jobba mycket i en matte bok i lågstadiet? Själv skulle jag föredra mer praktisk matte då ämnet 

kan vara abstrakt. Man ska utgå från barnens utveckling. Tyvärr har jag sett barn hata matte redan i 

årskurs ett. Detta får inte ske. 

Jag tror nog att det är lättare med strukturerade grupparbeten i åk fyra till sex då elever har mognat. 

Börjar man däremot  låta elever arbeta i grupp tidigare, lär de sig ta ansvar och får rutin på att arbeta 

tillsammans. Man måste kanske också fundera över vilken arbetsmetod man använder och om den 

passar gruppen man har. Något som många poängterar är vikten av att prata matematik. 

Då man har samtal i klass och grupparbeten är det också man har en bra värdegrund i klassen och 

möjlighet att dela in i mindre grupper. Precis som några sade på specialenheten, är det viktigt för en 

elev är att kunna lita på sin egen förmåga. I skolan jobbar man ju med värdegrunden och man pratar 

ju dagligen om IUP37och andra dokument, hur vi ska hjälpa eleven med att få självförtroende i 

skolämnen.

 

Det är också väldigt viktigt att ge utmaningar åt de duktiga matematiska eleverna, så de inte tappar 

intresset.

I boken  Matematik-svårigheter38 pratar man mycket om just samtalet som viktigt precis som de 

intervjuade lärare också vidhöll. Ett arbete i mindre grupp, där alla kan få komma till tals, även de 

språksvaga, det är viktigt (sid. 53-54 ). 

Något som jag saknat på de här skolorna och som man diskuterat vid RUC:s39 matematiska projekt, är att vi i skolan ska samarbeta i 

37 Individuella utvecklingsplaner
38 Malmer Gudrun, Adler Björn. Matematik-svårigheter och dyslexi, Studentlitteratur Lund 1996
39 Regionalt utvecklings centrum
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ämnet matematik mellan årskurserna. Då får man en röd tråd och större förståelse för vad som sker 

och vad man gjort tidigare i matematik. Detta skulle främja både elever och lärare. 

Dessutom tror jag att samarbetet svenska-matematik ämnet måste öka, man måste arbeta mer med 

det för att förstå det matematiska språket bättre och då lättare förstå matematiska texter.

I boken Barn och matematik40 , tar man upp en viktig aspekt vid problemlösning. Man poängterar 

det  kritiska  skedet  då  elever  övergår  från  sina  personliga  lösningsstrategier  till  att  använda 

matematiken formellt.  ”Så att  den förståelse  av matematik  som barnen redan tillägnat  sig,  tas 

tillvara och utvecklas.” (sid. 14)

Förskolläraren i min intervjuundersökning jobbade mycket med problemlösning inom lek, bild och 

form.”Det är tråkigt att förståelse för matematik ibland  avtar då man kommer upp i första klass,

( förskolläraren ).

Vad kan detta bero på?

I boken  Barn och matematik41 nämner författaren att elever måste kunna identifiera sig med de 

matematiska problemen och det ta med hjälp av verktyg som skriva, rita och tala. ( sid 46 ) 

Är det avsaknaden av verktyg eller är det barns självförtroende som förändras då de blir äldre?

Ett annat verktyg för inlärning skulle kunna vara utomhuspedagogik. Här fanns ett stark intresse 

från  några pedagoger, men de saknade resurser för att göra det kontinuerligt. Enligt, Kursplanen42 

för årskurs fem står,  att  eleverna blåa ska kunna mäta längder,  volymer,  kunna använda kartor. 

Utemiljön är en bra miljö att arbeta synliggöra detta. Detta är speciellt viktigt för SvA barnen som 

inte har så stort ordförråd och begreppsuppfattning i svenska.

 Då  jag  jobbade  i  årskurs  ett  gick  vi  ibland  till  skogen  och  tränade  begrepp  såsom längder, 

jämförelse-ord och samlade kottar. Inspiration finns att få i många böcker som i tex. boken, Positiv  

Matematik.43 Jag  tror  att  om  man  börjar  göra  det  som  en  rutin  att  använda  sig  av  utomhus 

pedagogik, ( man kan ju också använda parker och skolgårdar ) så får man in kunskap som man 

annars har i böcker, men på ett levande sätt. Då kanske man kan frångå matematik boken lite mer. 

40 Ahlberg Ann. Barn och Matematik, Ann Ahlberg och Studentlitteratur 1995
41 Ahlberg Ann. Barn och Matematik, Ann Ahlberg och Studentlitteratur 1995
42 Skolverket  (reviderad version 2008). Grundskolans kursplaner och betygskriterier upplaga 2:1, Stockholm 

och Fritzes
43 Berggren Per och Lindroth Maria. Positiv Matematik. Lindroth och Berggren och Ekelundsförlag AB, 2004
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På detta sätt  får man också variation på sin undervisning. Enligt häftet  Skogen som klassrum44, 

pratar man om att samarbetet förbättras och fantasi stimuleras tillsammans med sinnena. ( sid. 4 )  I 

sådana fall främjas ju samarbetet  i  smågrupparbetet  i  klassrummet också.  Detta kan vara ett av 

många komplement till läroboks styrd undervisning. 

6.3 Vidare Forskning
Det skulle vara intressant att forska vidare hur man kan arbeta tematiskt i klasser med stort inslag av 

matematiskt svaga elever. I boken Svenska som andraspråk45, nämner man vad gynnsamt det är att 

arbeta tematiskt och med ämnesintegrering för SvA barn. (sid. 551),  För att kunna genomföra detta 

krävs en långsiktig planering med arbetslaget. Det skulle vara intressant att jobba så och utröna om 

man kan se förbättringar med detta arbetssätt. Dessutom har alla elever olika lärostilar, intelligenser 

som man diskuterar i Om konstarter och matematik i lärandet 46 där man tar upp de olika sätt vi lär 

på, genom språk, logik, musik mm. (sid. 39). Då är det ju viktigt med en sammanhängande och 

varierande undervisning så alla får möjligheten att lära på sina sätt.

Det skulle vara intressant att sätta igång ett projekt med allt detta i åtanke. Framtiden får utröna.

44 Naturskyddsföreningen 100 år. Skogen som klassrum, Naturskyddsföreningen 2009 Stockholm
45 Hyltenstam Kenneth & Lindberg Inger. Svenska som andraspråk, Författarna och Studentlitteratur 2004
46 Hjort, Unander-Scharin, Wiklund, Åkman. Om konstarter och matematik i lärandet.”002 KIL-gruppen och 

Carlsson Bokförlag
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Bilaga 

1. Använder ni er av matematikboken i er undervisning, hur viktig är den?

2. Vad används för metoder parallellt med matematikboken, tematiskt arbete, bild och form, 
     musik?

3. Hur tycker ni man ska undervisa SvA elever och elever som inte förstår uppgifter med 
    mycket text? arbetar ni med det vidgade textbegreppet?

4. Hur skulle ditt drömscenarie se ut vid matematisk undervisning?

5. Kan man hjälpa elever som tycker matematisk äe svårt genom att ge dem läxor?

6. Ser ni något mönster i svårigheterna som elever med annat modersmål har?
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