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Abstract 
 
During my practice as a teacher trainee at an upper secondary school it became clear to me 
that many pupils had difficulties with Mathematics. I was surprised to find that many pupils 
seemed to get stuck on the level of attainment for the senior level of the nine-year compulsory 
school. As I have not studied anything about difficulties in Mathematics during my training to 
become a qualified teacher, I would like to get to know more about this. 
 
After studying research done on this subject I made the following approach to the problem: 

• What fields regarding Mathematics do the pupils themselves find most difficult? 
• What factors have been contributory causes to these problems? 
• What are the factors that have helped pupils with difficulties in Mathematics to 

reach the goals for the syllabuses in Mathematics? 
 
The answers to my questionnaire and interviews resulted in the following conclusions:  

• Pupils find theory of equation and conversion of units as most difficult at senior level 
of the nine-year compulsory school. 

• Teaching should be done in special instruction groups to give the pupil the opportunity 
to develop his/her skills on an individual level. 

• Pupils find it hard to deal with all moments in Mathematics during the time given for 
each course. 

• The pace for teaching Mathematics is too high according to the pupils. 
• Pupils wish for instructions on a lower level. 
• There is often a lack of contact between teacher and pupil. 
• The teacher should use more time to help the pupil receive good self-confidence and 

increase the motivation for instructions in Mathematics. 
 
Keywords: Pupils with difficulties in Mathematics, factors, teacher, pupil, Mathematics.   



Sammanfattning 
 
Under mina praktikperioder på gymnasiet som lärarstudent kom jag i kontakt med många 
elever som hade det svårt med matematiken. Jag förundrades över att många elever verkade 
ha fastnat på högstadiets kunskapsnivå. Då jag inte har fått någon undervisning om elever 
med matematiksvårigheter i min lärarutbildning, vill jag lära mig mer om detta. 
 
Efter litteraturstudier kom jag fram till följande problemformuleringar: 

• Vilka områden inom matematiken tycker eleverna själva att de har problem med? 
• Vilka faktorer har bidragit till dessa problem? 
• Vilka är de faktorer som har hjälpt elever med matematiksvårigheter att nå 

kunskapsmålen i matematik? 
 
Som svar på mina enkät- och intervjufrågor kom jag fram till följande: 

• Eleverna upplever ekvationslösning och enhetsomvandlingar som svårast på 
högstadiet.  

• Undervisning bör ske i särskild undervisningsgrupp, för att ge eleven möjlighet att 
utvecklas på sin egen nivå. 

• Eleverna upplever att de inte har nog med tid för att hinna klart momenten i 
matematikundervisningen. 

• Eleverna menar att tempot i undervisningen är för högt. 
• Eleverna vill ha undervisning på en lägre nivå. 
• Relationen mellan lärare och elev är ofta bristfällig. 
• Läraren ska lägga mer tid på att stötta elevens självkänsla och försöka öka dennes 

motivation till matematikundervisningen. 
 
 
Nyckelord: Elever med matematiksvårigheter, faktorer, lärare, elev, matematik
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en kort bakgrund till mitt examensarbete. Jag kommer att förtydliga syftet, 
problemformuleringarna och avgränsningarna. Avslutningsvis ges en disposition över hur 
arbetet är upplagt och vilka delar det innehåller. 
 

1.1 Bakgrund 
Vid mina praktikperioder under lärarutbildningen, kom jag i kontakt med många 
gymnasieelever som lider av matematiksvårigheter. En stor andel av dessa gymnasieelever 
verkade ha fastnat på högstadiets kunskapsnivå eller lägre. De flesta av dessa elever syntes ha 
mycket dålig motivation till fortsatta matematikstudier. Självförtroendet hos eleverna med 
matematiksvårigheter upplevde jag som mycket lågt. Detta väckte flera funderingar hos mig: 
Vad är egentligen matematiksvårigheter? Varför hade dessa elever inte gått vidare i sin 
kunskapsutveckling? Vilka faktorer var det som gjorde att de trots allt fick ett godkänt betyg i 
matematik på högstadiet, för att sedan fortsätta sina studier på gymnasienivå? 
 

1.2 Syfte 
Då jag inte har fått någon undervisning om elever med matematiksvårigheter i min 
lärarutbildning, vill jag söka en allmänt djupare kunskap om detta. Jag vill lära mig mera om 
vilka olika sorters matematiksvårigheter det finns. Vidare vill jag identifiera vilka faktorer 
som elever med matematiksvårigheter själva tycker ha hjälpt dem att öka sina kunskaper i 
matematik. Genom litteraturstudier vill jag lära mig mer om matematiksvårigheter generellt. 
Enkätfrågor och intervjuer med elever ska ligga till grund för att ta reda på vilka 
matematiksvårigheter eleverna själva pekar på att de har, samt att identifiera de faktorer som 
eleverna själva pekar på har hjälpt dem att höja sin kunskapsnivå i matematik. Detta för att 
kunna ge elever bästa möjliga hjälp, vid min kommande yrkesutövning som lärare. 
 

1.3 Problemformuleringar 
• Vilka områden inom matematiken tycker eleverna själva att de har problem med? 
• Vilka faktorer har bidragit till dessa problem? 
• Vilka är de faktorer som har hjälpt elever med matematiksvårigheter att nå 

kunskapsmålen i matematik? 
 

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 
Jag har arbetat utifrån ett elevperspektiv. Gymnasieelever har fått besvara enkät- och intervju-
frågor. Dessa frågor har handlat om hur de upplevde matematiken på högstadiet. Vilka 
svårigheter de hade och deras syn på den hjälp de fick för att övervinna sina svårigheter. 
Frågorna har inriktat sig på högstadiets årskurs åtta och nio. Detta för att betygen är en klart 
avskiljande faktor, som visar om eleverna har nått upp till skolans kunskapsmål. 
 
Litteraturstudierna om elever med matematiksvårigheter har gjorts med tanke på att jag ville 
få en helhetsbild om vad matematiksvårigheter egentligen är och sätta denna kunskap i 
relation till vad eleverna själva anger i sina enkät- och intervjusvar. Frågorna syftade också till 
att försöka hitta den eller de faktorer eleverna själva angav vara viktiga för att ha uppnått 
kunskapsmålen i matematik på högstadiet.  
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1.5 Disposition 
Examensarbetet är uppdelat i fem delar. Den första delen innehåller bakgrund, syfte, 
problemformulering, avgränsningar och förtydligande av mitt arbete. Andra delen handlar om 
forskarnas syn på elevers matematiksvårigheter och hur man bäst hjälper dessa elever. I del 
tre som är ett metodkapitel redovisar jag urval, datainsamlingsmetoder, procedur, validitet, 
reliabilitet. Resultatet av enkät- och intervjufrågorna redovisas i del fyra. Den avslutande 
femte delen innehåller en diskussion där jag jämför resultat – slutsatsdelen med 
litteraturstudierna. Här kommer jag också att framföra mina egna tankar och åsikter om 
svarsmaterialet i min undersökning. Den femte delen avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. Slutligen redovisas en litteraturlista. Enkätfrågorna finns med som bilaga.  
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2. Litteraturgenomgång 
Denna litteraturgenomgång är tänkt att redovisa ett urval av litteratur och forskning inom 
matematiksvårigheter. Jag kommer att redovisa litteraturens och forskares syn på begreppen 
matematik, matematiksvårigheter, orsaker och diagnostisering. Jag tar även upp de arbetssätt 
och undervisningsmetoder som litteraturen och forskare förespråkar för elever med 
matematiksvårigheter. Termer och begrepp som rör matematiksvårigheter förklaras och 
analyseras. En redovisning återges om vad som skrivs om orsakerna till matematik-
svårigheter.  

 

2.1 Lpo94, kursplanen och forskares syn på matematik 
Om matematikämnets uppbyggnad och betydelse kan man läsa om i kursplanen för matematik 
och i Lpo94. Matematik anses vara en av våra äldsta vetenskaper. I matematikämnet studerar 
man begrepp med väldefinierade egenskaper. Naturvetenskapen har influerat matematiken 
med begrepp som tal och rum. Samband mellan företeelser observeras och beskrivs med 
matematiska termer. Abstraktion görs mellan verkligheten och matematiken. Ett naturligt tal 
som 1, ses som en abstraktion. Vardagslivet ger upphov till formuleringar av problem i 
matematiska modeller, vilka kan studeras med matematiska metoder. 
 
I kursplanen (Skolverket) kan man läsa att matematik är en levande mänsklig konstruktion. 
Det sägs också matematik är en kreativ undersökande aktivitet som omfattar skapande, 
utforskande verksamhet och intuition. 
  
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, detta för att 
kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 
fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. 
 
Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 
matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje 
som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 
 
Tecken på organisering, mönsterbildning och ytterligare strukturering av en situation, menar  
Barbro Jaworski i Nämnaren(1996) är tecken på att matematik har ägt rum. Hon menar att 
processen med att upptäcka mönster och försöka uttrycka någon form av generalisering, är ett 
led i en utveckling och kan ses som grundläggande när det gäller matematik. 
 
Enligt Birgitta Sahlin (1997) utvecklas matematisk kunskap i samspel mellan olika faktorer 
såsom individuella förutsättningar, förkunskaper, målsättningar och erfarenheter. 
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Björn Adler (Malmer & Adler 1996) beskriver matematiken som en vidareutveckling av 
människans biologiska behov av att sortera, gruppera, klassificera och se mönster i vår närhet. 
Adler benämner matematiken som en manifestation av vårt mänskliga behov av 
kommunikation via ett symboliskt språk i kvalitativa termer. Användandet av det symboliska 
språket innebär att man lämnar den konkreta verkligheten. Vidare så innebär användandet av 
tal och siffror att vi måste skaffa oss en storleksuppfattning. Alltså en uppfattning om storlek, 
längd, tjocklek för att kunna förstå begrepp som minst och störst. Adler pekar på att det krävs 
några värdefulla egenskaper för att lyckas med matematiken: 

• Intuition 
• Logisk förmåga att tänka i flera steg 
• Abstraktionsförmåga 
• Koncentration 
• Iakttagelseförmåga 
• Associationsförmåga 
• Visualiseringsförmåga 
• Snabb tankeprocess 
• Glädje och energi 

 
Adler (Malmer & Adler 1996) skriver att även om matematisk – logisk förmåga är en specifik 
begåvning, så är dess egenskaper användbara såväl inom vetenskapen som till vardag. 
Matematiken kräver vidare att många delfunktioner samverkar. Matematisk problemlösning 
kräver en snabb och integrerad förmåga att tänka i flera steg, växla perspektiv och hålla fakta i 
visualiserad form i minnet. Man ska snabbt kunna växla mellan ett detaljperspektiv, för att i 
nästa stund kunna se till helhet och sammanhang.  
 

2.2 Matematiksvårigheter – historik 
Olof Magne (1973) påpekar att afasiliknande fenomen iakttagits sedan 1700-talet. Studier 
rörande matematiska handikapp påbörjades dock först i slutet av 1800-talet. Från sekelskiftet 
finns det ett stort antal artiklar som beskriver diffusa symptom på matematiksvårigheter. 
Dessa symptombeskrivningar kom sedan att kallas räkneafasi. Henschen (1920, i Magne 
1973) introducerar begrepp som: 

• sifferdövhet, sifferblindhet  
• sifferafemi – Oförmåga att uttala siffror eller göra uppräkningar.  
• sifferagrafi – Oförmåga att skriva siffror, speciellt spontant och efter diktamen. 
• parakalkyli – Oförmåga att avgöra val av räknemetod som skall passa. 
• amnestisk akalkyli – Oförmåga att finna svaret i enkla uträkningar. 
 

Som så ofta när det gäller psykiska handikapp menar Snorre A Ostad (1997) att det är 
forskare, neurologer och psykiatriker som gått i bräschen. Studier gjordes på hur 
uppmärksamheten berodde på hjärnans status. Vidare så forskades det på biologiska 
förutsättningar för en utveckling av matematiskt tänkande och på ett möjligt samband mellan 
låga prestationer i matematik och dysfunktioner i hjärnan. Ostad nämner forskare som: Peritz, 
Gertsmann och Henschen. 
  
Enligt Magne (1973) har det för senare forskare varit naturligt att föra fram termer med 
förstavelsen ”dys”, om störningen är mindre och kanske inte till sin natur nödvändigtvis 
orsakad av en hjärnskada. Störningen skulle alltså kunna vara orsakad av ex. bristfällig 
undervisning.  
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Ranschburg (1916 i Magne 1973) förs fram av Magne som en föregångare med pedagogiskt 
intresse för elever med matematikhandikapp. Ranschburgs undersökningar resulterade i en 
teori om matematiken som en tankeverksamhet, där varje inlärd matematikdel vilar på en 
kedja av tankeföreställningar. Magne påpekar dock att studier av psykologiska och 
sociologiska processer hos personer med låga prestationer är sällsynta. 
 
Traditionell klassundervisning var förhärskande i skolan på 1960-talet. Lärande med 
katederundervisning var vanligt. Enligt Ann-Louise Ljungblad (1999) passade detta för barn 
med dyskalkyli. När sedan grupparbete och samarbete under 70 – 80-talen blev vanliga, samt 
att eleven skall stå i centrum och ta ansvar för sitt eget lärande, fick elever med 
matematiksvårigheter problem, enligt Ljungblad. 
 
Enligt Magne (1998) är undersökningar inom läs- och skrivsvårigheter mycket vanligare än 
inom räkneområdet. Matematiksvårigheter skapar dock ingen entusiasm inom det 
internationella forskarsamhället. Han förklarar detta på följande sätt: 

• För läs- och rättstavning anser sig experterna ha en väl fungerande testmetod. 
• Man utgår från olika utbildningsprinciper. 
• Myndigheterna har inte dragit slutsatsen att inlärningsförhållandena i matematik måste 

uppmärksammas för sig, inte som ett dyslexi problem. 
• Låga prestationer i matematik uppfattas inte som hämmande av politiker för 

individens utveckling, medan en låg läs- och skrivprestation betraktas som starkt 
hämmande. 

• Myndigheterna visar inget större intresse eftersom uppmärksamhet på matematik 
kräver finansiella resurser. 

 

2.3 Orsaker till matematiksvårigheter 
Elisabeth Klewborn (1992, i Sahlin 1997) menar att skolans organisation, leder till problem 
för elever med matematiksvårigheter. Skolans bristande helhetssyn och stadieövergångar får 
direkt konsekvenser för elevernas matematikundervisning. Hon anser att man ska lyfta fram 
tidsperspektivet i helhetssynen. Utvecklingen av det logiska tänkandet och begrepps-
bildningen måste få ta den tid de kräver. Med modeller för matematiken försöker lärare att 
minska ner på tiden för utvecklandet av det logiska tänkandet och begreppsbildningen för 
eleverna. Klewborn menar att detta kan fungera i ett stadium, men samtidigt ge problem i ett 
annat. 
 
Asbjörn Birkemo (i Amservik 1995) menar att elever med inlärningssvårigheter har större 
problem än andra, med att uppfatta eller följa de instruktioner som läraren ger och att lära sig 
bokstäver och siffror. Dessa problem blir sedan större och större, då eleven inte uppfattar och 
förstår uppgiften som eleven skall arbeta med. Birkemo anser att orsakerna bakom 
inlärningssvårigheterna ofta är komplexa och att det i många fall är flera faktorer som spelar 
in. Två grupper kan urskiljas: I den första hittar man organiska faktorer såsom hjärnskador, 
ärftliga faktorer och biokemiska störningar. Den andra gruppen består av miljöfaktorer såsom 
stress, understimulering. Svårigheter i den första gruppen hänger samman med skador i nack- 
hjäss- pannlob. Effekten av skadan är beroende av skadans omfattning och den skadades ålder 
vid skadetillfället. 
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Ostad (1997) tar upp termen LD – Learning disabilities som en orsak till matematik-
svårigheter. Trots att eleven har normal intelligens kan följande kännetecken vid LD i 
matematik kan identifieras: 

• Låga prestationer på ämnesprov i matematik 
• Dysfunktion i centrala nervsystemet 

 
Ostad menar att LD i matematik inte är ett enhetligt syndrom, med en klart definierad 
neurologisk komponent, som t.ex. MBD. Han menar att LD uppstår som en sekundärprodukt 
av skadad hjärnsubstans eller biokemisk obalans i hjärnan. Ostad anser vidare att man skall 
vara försiktig med att använda termen LD. Det kan lätt bli en stämpel som hindrar elevens 
utveckling. Han anser också att det finns en risk med att man förenklar problemet, med 
användandet av termen LD. Ostad poängterar att de flesta undersökningar är gjorda med 
utgångspunkt från elevens prestationer i ämnet och inte utifrån inlärningsprocessen i ämnet. 
 
Magne (1998) anser att vid de resultat som framkommit, framstår matematisk lågprestation, 
som ett komplext orsakssammanhang. Orsaksdiskussionen kan innebära: 

• För flertalet av de elever som misslyckas med matematiken i skolan, saknas 
skadesymptom i hjärnan. Mindre än en femtedel av elevpopulationen med 
matematiksvårigheter i grundskolan har hjärnskador. För det stora flertalet av de 
elever som misslyckas i matematik, betyder det att de saknar skadesymptom i hjärnan. 

• Neurologiska undersökningar har framkommit med forskningsfynd om t.ex. den 
skadade taluppfattningen hos räkneafatiker. 

• MBD (Minimal Brain Dysfunction), DAMP (Disorder of Attention, Motor control and 
Perception), ADHD (Attention Defict Hyperactivity Disorder) antas vara en faktor i 
samband med matematiksvårigheter. 

• Ärftligheten i samband med matematiksvårigheter är okänd. 
• Det är sannolikt så att socioekonomisk status kan orsaka nedsatta matematiska 

prestationer. Också denna hypotes utgör en uppmaning till samhällsåtgärder. 
• Beteendestörningar verkar negativt på den matematiska prestationsförmågan. 

Störningarna kan vara den primära faktorn vid matematiksvårigheter, men de kan 
också uppstå till följd av själva matematikinlärningen. 

 
Alexander Luria (i Adler 1996) anser att matematiksvårigheter orsakas av specifika defekter i 
hjärnan. Lurias förklaringsmodell visar på tre olika yttringar av matematiksvårigheter: 

• Logiska defekter – De logiska defekterna har sitt ursprung i spatiala svårigheter. När 
en elev löser matematiska uppgifter måste den hålla flera kategorier i huvudet 
samtidig som eleven relaterar till dessa. Detta kräver visualiseringsförmåga och en 
spatial kompetens. Vid svårigheter i denna funktion påverkas en rad andra funktioner. 
Barnet kan t.ex. få svårt med avläsning av klockan, tidtabeller och kalendrar etc. 

• Defekter avseende planeringsförmåga – Vid defekter avseende planeringsförmåga har 
eleven ingen lösningsplan när den skall lösa ett problem. Svårigheterna leder till att 
eleven har svårt att göra rimlighetsbedömningar och att eleven håller fast vid en 
lösningsstrategi som längre fram i lösningen visar sig vara felaktig. 

• Oförmåga att utföra enkla operationer – Vid oförmåga att utföra enkla operationer, 
förstår eleven den aktuella operationen men kan ej plocka fram fakta automatiskt ur 
minnet. Eleven har inte tappat siffrorna, men saknar schema att sätta siffrorna i. 
Fingerräkning långt upp i åren, kan vara ett tecken på brister i funktionella scheman 
för tal och siffror. 
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Malmer (1996) menar att bristande resurser såsom, minskade speciallärarinsatser och ett ökat 
antal elever, bidrar till att elever lämnar skolan med bristfälliga kunskaper. Hon anser att det 
allt för tidigt sker en utslagning inom ämnet matematik. Inget annat skolämne har en så stark 
och tydlig utslagningseffekt som matematik. En bidragande orsak till detta är att kunskaperna 
i matematik är så lätta att mäta. Särskilt tydligt blir det när kunskaper av kvantitativ natur i 
allmänhet prioriteras. Det är lätt att mäta hur många rätt och fel eleven har. Malmer anser 
också att matematik är ett högstatusämne med stora krav på abstraktionsförmåga. En forcerad 
och alltför formaliserad undervisning kan leda till att onödigt många elever får svårigheter. 
Om matematiksvårigheter uppstår kan detta bero på lärarens attityd och förhållningssätt, 
arbetssätt och arbetsformer. 
 
För att förstå anledningen till matematiksvårigheter måste man känna till vilka orsaker det 
finns. Orsaker enligt Malmer: 

• Kognitiv utveckling – Somliga elever har under sin uppväxt gynnats i sin utveckling, 
för andra elever råder motsatsen. Ur undervisningssynpunkt är undervisningens 
upplägg av betydelse. 

• Språklig kompetens – Bristfälligt ordförråd leder till svårigheter med grundläggande 
begreppsbildning. 

• Neuropsykiatriska problem – Eleverna har stora koncentrationssvårigheter, bristande 
uppmärksamhet och är hyperaktiva. Här är det viktigt att ta fram de biologiska 
orsakerna, annars drabbas dessa elever av bestraffningar. 

• Dyskalkyli – Tillståndet är dels genetiskt betingat, dels förvärvat som en konsekvens 
av traumatiska möten med matematikinlärning.  

 
Malmer (1999) påpekar att grunden för all inlärning är den språkliga kompetensen. De bästa 
förutsättningarna för effektiv inlärning, har de elever med ett väl utvecklat språk. Elever med 
bristande språklig kompetens, får ofta problem med den grundläggande begreppsbildningen. 
Ett sätt att utveckla eleven inom detta område, är då att skapa inlärningssituationer där eleven 
får berätta och skriftligt beskriva sina upptäckter och iakttagelser i en laborativ miljö. 
 
Amservik (1995) anser att elever med inlärningssvårigheter har svårt att lära sig siffror och 
bokstäver. Detta visar sig genom att de blir oroliga, impulsiva och okoncentrerade. Orsakerna 
bakom inlärningssvårigheterna är ofta komplexa. Författaren delar in inlärningssvårigheterna i 
två huvudgrupper. Den första gruppen är organiska faktorer och innefattar hjärnskador, 
ärftliga faktorer samt biokemiska störningar. I den andra gruppen finns miljöfaktorer som 
stress, understimulering. Vid planering av dessa elevers undervisning kommer kunskaper om 
matematiksvårigheternas orsaker att ha stor betydelse. 
 
Ann Ahlberg (1995) påpekar att den tid som läraren kan ägna varje elev under lektionen, ofta 
är mycket begränsad. För att hjälpa en elev med svårigheter med ett problem är det därför 
vanligt att läraren ställer ett antal korta frågor till eleven. Frågorna besvaras med lika korta 
svar. Läraren lotsar på så sätt eleven fram till en lösning på problemet. Denna lotsning kan få 
till följd att eleven löser problemet utan att egentligen ha förstått det. Elevens förmåga att 
själv lösa en viss uppgift ökar därför ytterst lite. Det mönster av frågor och svar som utmärker 
lotsning, leder eleven dels till förtrogenhet med de språkliga regler som gäller för 
kommunikation, dels till kunskap om sin egen kompetens och förmåga. Tilliten till den egna 
förmågan ökar dock inte, tron på den egna matematiska kompetensen kan t.o.m. avta. 
 
Undervisningen i matematik är ofta inriktad på att eleverna ska ge rätt svar på en uppgift på 
kortast möjliga tid. Detta innebär att elever som ofta svarar fel eller behöver längre tid för att 
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lösa uppgifterna, kan förlora tron till sin egen förmåga. Uppgivenhet och rädsla för matematik 
kan alltså grundläggas redan på lågstadiet för att sedan följa eleven genom skolåren upp i 
vuxen ålder. Elevernas känslomässiga inställning till matematik har stor betydelse för hur de 
lär sig och använder sina kunskaper. Undervisning som inte knyter an till elevernas behov, 
känslor och intressen kan hämma deras entusiasm för matematiken. 
 
De flesta elever har svårt att förklara hur de går tillväga för att lösa ett problem eftersom 
kunskapen är intuitiv och direkt relaterad till de handlingar som eleverna utför med föremål i 
sitt dagliga liv. Ahlberg menar därmed att elevernas sätt att räkna, skiljer sig markant från den 
matematik som är uppbyggd på skriftliga symboler, räkneprocedurer och abstrakt tänkande. 
Det finns således en klyfta mellan elevernas och skolans matematik. Ett kritiskt läge i 
matematikundervisningen blir det därför, då eleverna ska övergå från sina informella 
personliga lösningsstrategier, till att använda sig av den formella skolmatematiken.  
 
Ljungblad (1999) menar att det kan finnas olika anledningar till varför en elev har 
matematiksvårigheter. Elever som har problem med andra skolämnen än matematik, kan ta 
med sig dessa till matematikundervisningen. Elever med koncentrationssvårigheter ska röra 
på sig mera för att förbättra koncentrationen. Ofta finns dock inlärningssvårigheter av olika 
slag med i bilden som ger matematiksvårigheter. 
 
Sahlin (1997) påpekar att det finns många faktorer som innefattas av begreppet 
matematiksvårighet. Komplexiteten inom alla de samband som leder fram till elevens 
matematikkunskaper, gör att eleverna utvecklas olika inom matematikämnet. Individuella 
förutsättningar, förkunskaper, målsättningar hos eleven, interagerar med lärarens kunskaper 
och inställning till ämnet. Detta resulterar i att elever utvecklas olika inom matematiken. Även 
skolans organisation påverkar elevens inlärning indirekt enligt Sahlin. 
 
Löwing (2004) menar att läroböckerna i sig kan vara problemet för elever med 
matematiksvårigheter. Eleverna kan sakna de nödvändiga förkunskaperna för att lösa bokens 
uppgifter. Läraren får då ägna mycket tid för att hjälpa eleven vidare. Då det kan var många 
elever som behöver lärarens hjälp, kommer tiden inte att räcka till för att hjälpa alla elever i 
klassen. Lotsning blir då oundvikligt en väg som läraren måste ta till. Följden blir då en ytlig 
inlärning och därför inget befästande av matematikkunskaperna. 
 

2.4 Matematiksvårigheter – Termer och begrepp 
Malmer (1999) definierar matematiksvårigheter som: I skolan anses en elev ha inlärnings-
svårigheter, då eleven inte når de mål som är uppsatta enligt styrdokumenten. 
 
Pedagogisk uppslagsbok definierar matematiksvårigheter som: Låga kunskaper i relation till 
en fastställd standard. 
 
Ostad (1997) förklarar matematiksvårigheter som en funktionsterm med utgångspunkt i hur 
eleven bemästrar de krav som ställs på denne. Matematiksvårigheter betyder att eleven har 
stagnerat eller gått tillbaka i förhållande till en normal utveckling i matematik. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (1991) är matematiksvårigheter ”Specifika räknesvårigheter som 
kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att avläsa numeriska 
uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i 
räkneförmåga uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan.” 
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Författare såsom Ljungblad (1999) och Adler (2001) skiljer på elever som har allmänna 
svårigheter i matematik och elever som har specifika svårigheter i matematik. Adler delar in 
matematiksvårigheter i fyra delar: 

• Akalkyli 
• Dyskalkyli 
• Pseudo-dyskalkyli 
• Allmänna matematiksvårigheter 

 

2.4.1 Specifika matematiksvårigheter 
Till de specifika matematiksvårigheterna hör alltså: Akalkyli, dyskalkyli och pseudo-
dyskalkyli. Adler (2001) menar att det föreligger specifika matematiksvårigheter om eleven 
presterar under förväntad nivå utifrån begåvning och åldersrelevant utbildning.  
 

2.4.1.1 Akalkyli 
Total oförmåga att utföra matematiska beräkningar, går enligt Adler (2001) under 
benämningen akalkyli. Denna oförmåga är oftast relaterad till en konstaterad hjärnskada. 
Uppskattningsvis är det bara någon promille av befolkningen som kan hänföras till denna 
grupp. Akalkyli ger stora skillnader i hur de matematiska svårigheterna ger sig till känna, 
detta beroende på var i hjärnan skadan sitter. Ett utmärkande drag för akalkyli är att trots 
mycket träning så kan elever med matematiksvårigheter inte lära sig grunderna i matematik. 
Problemen kan visa sig som att eleven inte lyckas att lära sig talserien 1 – 10. Adler menar att 
ibland kan individer i denna grupp vara behjälpta av långsamma och tydliga instruktioner. 
 

2.4.1.2 Dyskalkyli 
Adler (1996) gör två indelningar av dyskalkyli: lingvistisk dyskalkyli och perceptuell 
dyskalkyli. Lingvistisk dyskalkyli kommer ur elevens språkliga brister och får till följd att 
eleven räknar långsamt. I svårare fall blir det problem med den språkliga förståelsen i 
textuppgifterna. I lindriga fall kan dock räkningen vara korrekt. Vid perceptuell dyskalkyli 
räknar eleven snabbt men fel och har svårt med rimlighetsbedömningar. Eleven har mycket 
svårt att göra en plan över hur uppgifterna skall lösas på ett korrekt sätt. 
 
Magne (1973) menar att termen dyskalkyli används för lindriga handikapp i matematik. 
Elever med matematiksvårigheter ligger här i närheten av fastställd nivå. Medan elev med 
nästan total oförmåga att räkna de fyra räknesätten med naturliga tal går under benämningen 
akalkyli. Magne ställer sig kritisk till termen dyskalkyli då den endast syftar på problem med 
räknefärdighet. Det är viktigt att se till helheten, då elevens matematiksvårigheter beror på ett 
komplext system av sociala och psykiska orsaker. Magne menar att dysmatematik är en bättre 
term. 
 
Ostad (1997) anser att elever med matematiksvårigheter inte är någon homogen grupp. En del 
elever har bara problem med avgränsade delar i matematiken. Andra elever har problem med 
matematiken som helhet. Ostad menar att terminologin är otydlig inom detta område. Det 
finns vissa som menar att matematiksvårigheter och dyskalkyli är två synonyma begrepp, 
medan andra inte delar denna uppfattning. Sammanblandning mellan akalkyli och dyskalkyli 
förekommer från en del håll, medan andra vill hålla isär begreppen. 
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Malmer (1996) anser att termen dyskalkyli kan vara vilseledande, eftersom termen språkligt 
sett innebär att det finns bristande förmåga att utföra beräkningar. Termen har dock fått 
innebörden, försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. Malmer talar här om specifika 
svårigheter, varmed menas att avvikelse i prestation endast begränsas till matematik. De 
specifika svårigheterna förekommer i många olika varianter där både orsaker och symptom 
skiljer sig åt. 
 
Ljungblad (1999) menar att dyskalkyli skall stå för betydelsen: Specifika matematik-
svårigheter. Denna typ av svårighet är motsvarigheten till läs- och skrivsvårigheternas dyslexi.  
Dessa problem kan sammankopplas med varandra. Ena dagen klarar dessa elever att räkna 
t.ex. bråk, nästa dag har de glömt hur de gjorde. De har svårt att använda förvärvad kunskap i 
en ny situation. Vidare så har de inte lärt sig att generalisera och ta genvägar i sitt 
matematiska tänkande. Eleverna har också svårt att planera sitt eget arbete och lyssna till och 
förstå gemensamma instruktioner. 
 
Ljungblad delar Adlers (2001) indelning (visad i 2.4 - Termer och begrepp) av elever med 
matematiksvårigheter i fyra grupper. I den modellen menar hon att alla elever med 
matematiksvårigheter ryms. Skolans största problem inom matematikundervisning idag, 
menar Ljungblad är att många lärare inte är tillräckligt kunniga i att skilja de olika 
matematiksvårigheterna åt. Läraren bör genast skilja på elever med allmänna 
matematiksvårigheter och de tre grupperna med specifika matematiksvårigheter. Detta för att 
didaktiskt jobba individuellt med elevernas specifika svårigheter. Hon menar också att 
dyskalkyli är en diagnos som beskriver situationen som eleven befinner sig i för tillfället. 
Dyskalkyli är alltså en diagnos som beskriver nuet och kan förändras beroende på hur på hur 
eleven utvecklas. 
 

2.4.1.3 Pseudo–Dyskalkyli 
Känslomässiga blockeringar som har en psykosocial förklaring, kan härledas hos en stor 
grupp av elever med specifika matematiksvårigheter, enligt Adler (2001). Trots att de här 
eleverna har kognitiva och tankemässiga resurser, så misslyckas de med matematiken. Det 
kan vara personliga problem såsom sociala hemförhållanden, dåligt självförtroende, tidigare 
misslyckanden eller eget skuldbeläggande. Eleven förklarar sitt eget misslyckande med att 
man inte är nog begåvad för att klara av matematiken. Följden kan bli att eleven börjar 
undvika matematiken. Specifika inlärningsproblem förekommer hos de här eleverna, t.ex. läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Ljungblad (1999) menar att de flesta eleverna med pseudo-dyskalkyli är flickor. Hon menar 
vidare att de här eleverna är svåra att upptäcka, de visar inte alltid sina problem utåt. I början 
av elevens skolgång, är det vanligt att svårigheterna förblir oupptäckta. Det är svårt för lärare 
och pedagoger att på egen hand upptäcka elevens problem. Ett nära samarbete med psykolog 
eller BUP bör skapas, för att hjälpa eleven. Den här gruppen behöver hjälp med att stärka sin 
självkänsla och förändra sin negativa attityd och inställning. Med beröm och uppmuntran kan 
de här eleverna lyfta sig och komma vidare i sin kunskapsutveckling. 
 

2.4.1.4 Dysmatematik 
Magne (1998) ställer sig kritisk till termen dyskalkyli då den endast syftar på problem med 
räknefärdighet. Det är viktigt att se till helheten, då elevens matematiksvårigheter beror på ett 
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komplext system av sociala och psykiska orsaker. Magne menar att termen dysmatematik är 
en bättre term. Dysmatematik kan jämföras med likvärdiga termer: 

• Elever med särskilda utbildningsbehov i matematik. 
• Elever med inlärningssvårigheter i matematik. 
• Elever som misslyckats i matematik. 
• Matematiksvaga elever. 

 
Magne pekar på att elever som misslyckas i matematik också har problem såsom 
känsloavvikelser, uppmärksamhetsstörningar, dålig självkänsla, bristande ansträngning och 
ambition. Magne delar in symptomen i fyra grupper: 

• Olika former av inlärningsnedsättning såsom låg begåvning, oförmåga att skapa nya 
associationer, ringa abstraktionsförmåga, svagt minne. Denna grupp omfattar 95 % av 
dysmatematikerna. 

• Reducerad ansträngningsförmåga eller initiativkraft bl.a. dagdrömmeri psykisk 
kraftlöshet, obeslutsamhet, (mer än 75 %). 

• Affektiva störningar, ofta kopplad till matematik, såsom specifik avsky för matematik 
eller s.k. räkneångest, (mer än 75 %). 

• Instabilitet, hyperaktivitet, rastlöshet och koncentrationsnedsättning. 
 
 

2.4.2 Allmänna matematiksvårigheter 
Adler (2001) menar att elever med allmänna matematiksvårigheter har generella problem med 
lärandet. All inlärning tar längre tid för de här eleverna, inte bara i matematik. Vid 
matematiktester uppvisar de här eleverna en låg men jämn nivå. Eleven hjälps vanligen bäst 
genom långsammare arbetstempo och med ett förenklat undervisningsmaterial.  
 
Även Ljungblad (1999) anser att dessa elever är jämna i sina matematiska resultat. Det går 
därför att planera deras undervisning i förväg, eftersom det går att förstå deras tankesätt. Inom 
specifika områden av matematiken kan de här eleverna dock visa svårigheter. Flera av de här 
eleverna har även problem med dyslexi medan andra har en allmänt sänkt begåvning. 
 
Koncentrationssvårigheter, dåligt självförtroende, svårighet att planera sitt arbete, långsamt 
arbetstempo kan vara kännetecken för elever med allmänna matematiksvårigheter enligt 
Ljungblad. 
 

2.5 Diagnos – Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 
Malmer (1996) menar att diagnoser skall vara utformade så att de blir till en hjälp för läraren 
att upptäcka brister hos eleven inom matematiken. Diagnoserna skall fungera som underlag 
för vidare diskussioner om orsaker, i kombination med åtgärder. Malmer påpekar att 
diagnoser bara mäter det som är mätbart. Omätbara kvalitativa faktorer går förlorade vid 
dessa diagnoser. Dessa är viktiga för att få en helhetsbild av elevens matematiksvårigheter. 
Det är viktigt att upptäcka störningar och brister hos elevens inlärningsprocesser på ett tidigt 
stadium. Felinlärning kan då förhindras hos eleven. 



 

 12 

Malmer ser fyra varianter på de reaktioner som elever med matematiksvårigheter uppvisar: 
• Eleven uppvisar ett resignerat beteende, vill inte längre försöka klara av matematiken, 

ser sig själva som misslyckade. Största gruppen är flickor. Gruppen som helhet är 
lågpresterande. 

• Läraren får skulden för elevens misslyckande i matematiken. I den här gruppen är det 
mest pojkar. 

• Eleven är positivt inställd till skolan. Anpassar sig på ett bra sätt och har bra minne. 
Upprepande uppgifter går bra för den här gruppen, men textuppgifter är svårare. Detta 
kan bero på att eleven bara kan memorera modeller som är färdiga. Med tiden kan 
dock bakslag komma, som gör att eleven resignerar i alla ämnen. 

• Eleven vet om sina matematiksvårigheter, men kan ändå uppmana motivation och 
tilltro till sig själv. 

 
Malmer (1996) menar att det är viktigt att se till hela eleven, när man studerar dennes 
situation. Vilka begrepp är eleven förtrogen med? Hur tänker eleven? Kan eleven utrycka sig 
med hjälp av material och språket? Som svar på dessa frågor kan ett pedagogiskt 
åtgärdsprogram upprättas. Hon menar att man skall studera: 

• Vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och behärskar. 
• Kan eleven uttrycka sig med hjälp av material och sitt språk. 
• Hur eleven ser sig själv, i förhållande till sin kunskapsinhämtning i matematik. 

 
Professionell hjälp bör inhämtas när eleven uppvisar tecken på specifika matematik-
svårigheter. En utredning om elevens matematiksvårigheter bör innehålla tre grundläggande 
delar: 

• Neuropedagogisk bedömning – Ett helhetsperspektiv på elevens samspel, 
kommunikation, motivation och känsla införskaffas. En allsidig bedömning av eleven 
görs av olika specialister i team. 

• Neuropsykologisk och psykologisk bedömning – Sambandet mellan neurobiologi och 
psykiska funktioner tas fram av psykolog. Personlighet, kognitiv mognad, 
neuropsykologiska funktioner är faktorer som man tittar på. 

• Neuropediatrisk- medicinsk bedömning – Läkare gör somatisk bedömning för att 
kunna utesluta andra neurologiska störningar och progressiva sjukdomar. Grov- och 
finmotorik undersöks ev. av sjukgymnast. 

 

2.6 Hur bör man arbeta med elever med matematiksvårigheter? 
Malmer (1993) beskriver att i vardagliga situationer måste man utföra mätningar av olika 
slag. Temperatur, pris, massa, mängd, tid är vardagliga storheter som vi måste mäta. För att 
kunna utföra detta så behöver vi mätredskap och kunskap om måttenheter. Malmer menar att 
alltför många elever har vag uppfattning om vanliga enheter som meter, liter och kilogram. 
 
Trots att eleverna alltför ofta har vag uppfattning om enheter, så låter lärare eleverna börja 
med den skriftliga matematiken. En anledning till detta anser Malmer vara, att lärarna känner 
sig osäkra och inte har tillräckligt aktiverande uppgifter.  
 
För att en stabil taluppfattning skall fås, skall många olika komponenter interagera. Malmer 
menar att i många fall så upptäcker inte läraren att stora brister föreligger. Eleven kan komma 
fram till rätt svar, utan att förstå varför. Risken finns att eleven faller in i bestämda rutiner 
som kan vara hämmande för elevens utvecklande av egna tankestrukturer. 
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Malmer påpekar att då hon arbetat med elever med matematiksvårigheter, har det vanligaste 
intrycket varit att eleven inte vet vad denne håller på med. Detta beror på att eleven inte ser 
någon koppling till den egna verkligheten. Siffror och symboler uppfattas då som abstrakta 
och obegripliga. Hon menar att läraren måste våga ifrågasätta eleven, så att läraren märker om 
eleven har lärt sig ett mönster eller om eleven har en verklig förståelse. De grundläggande 
momenten inom matematiken skall befästas, innan uppgifterna blir mer avancerade. Annars 
finns risken att eleven ger upp p.g.a. motgångar och blockeringar. Just blockeringar skall 
läraren försöka undvika så långt som möjligt.  
 
Eleven måste få känna trygghet i undervisningen. För att detta skall bli verklighet måste 
eleven få arbetsuppgifter, med svårighetsgrad som eleven behärskar. Resultatet blir att eleven 
blir motiverad och känner lust inför matematikundervisningen. 
För de yngre eleverna, bör läraren uppmärksamma och åtgärda följande brister: 

• Räkneordens ordning – När ordningen inte är befäst kan felaktiga svar fås på frågan: 
Vad kommer närmast efter 7? Då en begreppsmässig förståelse för ord som före och 
efter kan saknas, så är det viktigt att förvissa sig om att eleven verkligen förstår 
innebörden av orden. 

• Synkronisering – Osäkerhet i synkroniseringen mellan fingerräkning och räkneord. 
• Antalsbegrepp – Antalsbegreppet är inte befäst. Gäller antalet 1,2,3,4,5 eller det sist 

uppräknade talet – fem? 
• Antalskonstant – Osäkerhet om andra egenskaper än själva antalet, som t.ex. storlek, 

färg, form. 
 
Malmer och (1996) menar att arbete med elever med matematiksvårigheter måste ses som ett 
teamarbete, där olika personer bidrar med sin speciella kunskap. Detta för att de som utreder 
eleven skall få en ökad förståelse för denne och för att finna en lösningsstrategi för 
utvecklandet av elevens matematikkunskaper. Malmer anser att grunden för allt åtgärdande 
arbete är samarbete under strukturerade former. De poängterar att arbetet måste uppfattas som 
meningsfullt och begripligt både för eleven och för de som arbetar i dennes närhet.  
 
Adler (1996) menar att det ställs stora krav på läraren att locka fram och utveckla 
motivationen hos eleven. Detta innebär också att det finns behov av varierade arbetssätt. 
Elever behöver diskutera och argumentera för att komma fram till att det finns olika vägar 
fram till ett svar. Mer aktivitet av problemlösande sort behövs, så att förståelsen av 
matematiken kan utvecklas. 
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Adler menar vidare att när matematiksvårigheter föreligger hos en elev, så blir konsekvensen 
att undervisningen bedrivs på en lägre nivå och i ett långsammare tempo. Detta fungerar 
vanligtvis för elever med allmänna matematiksvårigheter. För elever med specifika 
matematiksvårigheter, skall åtgärderna relateras till matematikundervisningen och dess 
innehåll. Adler nämner byggstenar inom matematiken som en förutsättning för ett lyckat 
resultat: 

• Antalsuppfattning – Siffror sätts i relation till verkliga mängder och en 
abstraktionsförmåga erhålls. 

• Talschema – Förmågan att via symboler ersätta en verklig mängd och för att 
eleven skall få ett storleksförhållande mellan talen. 

• Arbetsminne – Eleven måste kunna hålla kvar siffror i minnet, när en 
räkneoperation utförs. Vid problemformuleringen behöver eleven hålla kvar ett 
antal uppgifter i minnet. Med ett bra arbetsminne får eleven en helhetsbild av 
problemet och möjlighet att hitta en lösningsstrategi.  

• Förståelse för siffror – Förståelse för siffror och deras innehåll och inbördes 
förhållande. Eleven kan läsa av ett tal korrekt, men ej sätta det i relation till en 
verklig mängd. 

• Automatisering – Förmågan att ta fram ett svar, utan att egentligen utföra en 
räkneoperation, t.ex. multiplikationstabellen. 

• Motivation – Viljan att utvecklas grundläggs i elevens känslomässiga och 
kognitiva förutsättningar. 

• Flexibilitet – Förmåga att förändra eller förkasta en felaktig lösningsstrategi. 
 
Tore Duvner (i Adler 1996) delar in insatserna i åtgärdsprogrammen för elever med 
matematiksvårigheter, i tre olika nivåer: 

• Första nivån – Insatserna ska riktas mot de områden där eleven uppvisar specifika 
svårigheter. På denna nivå är det tänkt att minska elevens svårigheter i matematik. 
Kontinuerliga övningar med korta pass, anses vara det bästa för eleven. 

• Andra nivån – Tekniska och pedagogiska hjälpmedel utnyttjas för att kompensera 
elevens svårigheter. Elevens aktuella förutsättningar, styr lärarens kravnivå på eleven. 
Individuell lärarhjälp kan vara nödvändigt. 

• Tredje Nivån – Arbetet inriktas på att minska följderna av inlärningssvårigheterna. 
Elevens språkliga kompetens sätts i centrum och tränas. Eleven ges möjlighet att 
diskutera sina problem och sätta ord på dem. Syftet här är att stärka elevens självbild 
och förbättra dennes självförtroende. 

 
Då matematiken till sin natur är ett kommunikativt ämne menar Ahlberg (1995) att det vore 
naturligt att man diskuterar och argumenterar på matematiklektionerna. Ett problem är dock 
att alla elever sällan kommer till tals. Detta kan i viss mån åtgärdas med mindre grupper. De 
lite mer tillbakadragna eleverna får då tillfälle att utveckla sig. Ahlberg påpekar att det är 
viktigt att lära eleverna att problemlösning måste få ta tid, detta för att de skall kunna utveckla 
sin förmåga till problemlösning.  
 
I undervisningen bör eleverna få möjlighet att använda formella matematiska symboler i olika 
sammanhang. Detta genom att problemen varieras och inte presenteras på samma sätt hela 
tiden. Insikt fås då om olika matematiska aspekter i problemen. Eleven får då möjlighet att 
inse att matematik finns i olika sammanhang och på varierande sätt.  
 
Marit Johnsen Höines (1992) framhåller att det är viktigt att eleverna får definiera sina egna 
problemställningar, språk och tänkande som är naturligt för dem själva. Lärarna skall dock 
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tillhandahålla den formella matematiken. Detta för att de skall utveckla sina matematiska 
förmågor och själva kontrollera dem. Hon framhåller vikten av att eleverna får diskutera 
inbördes, för att på så sätt värdera varandras förhållningssätt till matematiken. 
 
Johnsen Höines anser att språkproblem hos eleverna har sitt ursprung i att det införs symboler 
för tidigt i skolan. Arbetet skall istället koncentreras på muntligt arbete med matematiska 
uppgifter. Symbolspråket kan då byggas upp på ett mer strukturerat sätt. 
 
Jan Unenge (1994) anser att skolmatematiken är alltför fjärmad från vardagsmatematiken. Det 
rätta svaret i den formella matematiken, har sällan någon förankring i verkligheten. För att 
eleven ska se nyttan med matematiken, måste den ges en anknytning till dennes verklighet. 
Då kan eleven få insikt om matematikens nytta i det dagliga livet. 
 
Med siffror som representerar något verkligt, kan eleverna relatera till verkligheten och uppnå 
en förståelse av matematiken. En konkretisering av matematikundervisningen är alltså viktigt. 
   
Magne (1998) sätter eleven i centrum. Elever har olika förutsättningar, vilket medför att 
läraren måste gå olika vägar i sin matematikundervisning. Magnes fem vägar för 
matematikundervisning är: 

• Individuell målplanering – Målet är att sätta in insatser där eleven som mest behöver 
det. Elevens kunskaps- och personlighetsprofil upprättas och undervisningen sätts in 
där behoven är störst. 

• Intensivmetodik – Alla resurser engageras maximalt. Undervisningen görs lärar- tids- 
material- och känslomässigt intensiv. 

• Individualisering och självaktivering – Elevens självkänsla sätts i centrum. Aktivering 
av eleven syftar till att öka dennes arbetsinsats, arbetsmoral och därmed självkänslan. 

• Bredfrontsmetodik – Matematikinlärningen integreras i annan undervisning, i och 
utanför skolan. 

• Multimodellmetodik – Begreppsbildning och problemlösning förbättras genom att 
variera undervisningsmateriel och aktiviteter i skolan. Detta sker genom att stimulera 
sinnena med hjälp av yttre betingelser.  

 
Ljungblad (1999) anser att man skall följa elevens utveckling och uppmärksamma dennes 
problem. Problemen kan med tiden förändras. De kan antingen bli bättre eller sämre och nya 
problem kan komma till. Efter att ha definierat elevens problem, kan undervisningen planeras. 
De olika svårigheter som eleverna har, kräver olika lösningar till samma problem. Läraren 
måste kunna ge de verktyg som behövs, individuellt för varje elev.  
 
Skolans nya arbetssätt, som innebär att eleven själv skall söka sin kunskap kan vara mycket 
svår för elever med inlärningssvårigheter. Dessa elever behöver en väl strukturerad och 
planerad inlärningssituation. De behöver få höra sina instruktioner upprepade gånger. 
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2.6.1 Hjälpmedel 
Malmer (1996) anser att vardagssaker bör användas i skolan för att få en bra 
undervisningsmiljö. Läraren kan använda föremål som vuxna använder i vardagen för att mäta 
med, t.ex. linjal, våg, klocka, volymmått. Eleverna ska själva använda hjälpmedlen för att 
skaffa sig kunskap om måttenheterna. Malmer föreslår dessa föremål: 

• Materiel för sortering, klassificering och jämförelse – Logiska block, träklossar, 
träkulor, plockmaterial. 

• Strukturell materiel för arbete med taluppfattning – Räkneväska, centiomaterial. 
• Relationsmateriel – Cuisenaires färgstavar. 
• Materiel för mätning av enheter – Linjal, våg, volymmått, termometer. 
• Materiel för färdighetsträning – Palin-material, dataspel, miniräknare. 
• Annat – Tärningar, kortlekar, Domino- memoryspel. 

 
Jarl Backman (1998) menar att om eleven aktivt interagerar med handlingar, fås en bättre 
förståelse av abstrakta begrepp. Genom att delta aktivt i konkreta sammanhang, får eleven 
möjlighet att upptäcka matematiska samband och processer, som länkas till det matematiska 
symbolspråket. Det är till fördel för elever med inlärningssvårigheter att möta nya inlärnings-
situationer med flera sinnen, vilket hjälpmedel kan ge.  
 
Adler (1999) påpekar att elever med inlärningssvårigheter med fördel kan pröva på arbete 
med dator. Uppmärksamhetsträningen är det primära. Om eleven bara spelar spel på datorn, 
så gör det inte någon skada. Neuman (1990, i Sahlin 1997) säger att dator – lärare – elev 
relationen har fördelar framför lärare – elev relationen. Datorn kan fungera som en 
samtalspartner och göra arbetet intressant för eleven. Datorn får dock inte ersätta läraren i 
dennes lärarroll, bara komplettera läraren i arbetet med eleven. 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisar jag urvalet av intervjupersoner och hur de valdes ut. Jag går igenom 
vilka undersökningsmetoder som använts och hur resultaten av dessa samlades in. Vidare 
diskuterar jag undersökningens validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Urval 
Jag valde att göra min undersökning på den praktikskola jag samarbetar med under 
lärarutbildningen. Skolan är ett gymnasium med ca 200 elever. De flesta eleverna går på de 
praktiskt inriktade programmen: Industri och Hotell- och restaurang. Två teoretiska program 
finns också: Samhällsvetenskap och Komvux. I Komvux-klassen är de dock bara 5 elever, 
varav 3 vuxenelever. 
 
De elever som jag valde ut för att delta i min undersökning hade jag kommit i kontakt med 
under mina praktikperioder. 77 elever i 7 klasser ombads att besvara en enkät innehållande 21 
frågor. I de 7 klasserna är 97 elever inskrivna. Således var 20 elever ej närvarande när jag 
genomförde min undersökning. Alla 77 närvarande elever besvarade mina enkätfrågor. 
 
14 av de 19 eleverna som angav att de någon gång under högstadiet haft ett icke godkänt 
betyg i matematik, för att senare erhålla ett godkänt betyg eller högre intervjuades. De fem 
eleverna som inte intervjuades var inte tillgängliga. Intervjuerna gjordes 1 – 3 veckor efter att 
enkätfrågorna besvarades. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Jag valde att göra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa eller 
den så kallade strukturerade intervjun gjordes i enkätform. Den kvalitativa intervjun 
genomfördes med muntligt ställda frågor till eleverna. 
 
Enkäten är utformad med till största delen fasta svarsalternativ. Tre frågor är gjorda så att det 
finns alternativ för öppna svar. Enkätfrågorna delades ut till alla eleverna i undersökningen. 
Min tanke med detta var att få en så bred bild av samtliga elever i undersökningen som 
möjligt. Frågorna i enkäten hade två huvudsyften: Om möjligt besvara de två första av mina 
problemformuleringar: Vilka områden inom matematiken tycker eleverna själva att de har 
problem med? och Vilka faktorer har bidragit till dessa problem?, samt som screening-metod 
för att fånga upp eleverna med matematikproblem.  
 
Den kvalitativa intervjun användes för att om möjligt besvara min tredje problemformulering: 
Vilka är de faktorer som har hjälpt elever med matematiksvårigheter att nå kunskapsmålen i 
matematik? Syftet med den kvalitativa intervjun var att få så uttömmande svar som möjligt 
från eleverna. 
 

3.3 Motivering av enkät- och intervjufrågor   
Mina problemställningar i undersökningen var styrande för utformningen av enkät- och 
intervjufrågorna. Alla frågor och svarsalternativ finns som bilaga, sist i detta arbete. 
 
Frågorna 1 – 2: Syftar till att få en generell bild av elevernas attityd till matematik och hur den 
förändrats sedan högstadiet. 
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Frågorna 3 – 4: Här vill jag ta reda på vilka moment av matematikundervisningen som 
eleverna själva tycker de har haft svårt för.  

 
Med frågorna 5 – 7 vill jag ta reda på vilka svårigheter eleverna själva pekar på att de upplevt 
på högstadiet. Frågorna syftar också på att ge svar på hur eleverna agerade när det uppkom 
svårigheter och hur de vill att skolan löser dessa problem. 
 
Frågorna 8 – 9 syftar till att fånga upp de elever som någon gång på högstadiet haft ett IG 
betyg i matematik på högstadiet, samt att få elevernas egen förklaring till att de sedan erhållit 
betyget G eller högre. 
 
Syftet med frågorna 10 – 21 är att genom fasta svarsalternativ försöka hitta de faktorer som 
påverkat eleverna i negativ eller positiv riktning. Frågorna är upplagda så att de ska ge en bild 
av de faktorer som kan påverka eleverna utanför den didaktiska matematikundervisningen. 
 
När jag genomförde den kvalitativa intervjun, ställde jag två inledningsfrågor: Vad var 
orsaken till att du inte fick ett godkänt betyg i matematik på högstadiet? och Vad var orsaken 
till att du sedan kunde höja ditt betyg till G eller högre i matematik? Följdfrågor ställdes 
sedan beroende på svaren av de två inledningsfrågorna.  
 

3.4 Procedur 
Jag bestämde tillsammans med de två matematiklärarna på min praktikskola när 
elevenkäterna skulle delas ut till eleverna. Innan eleverna fick enkäten i sin hand, presenterade 
jag mig själv och angav syftet med enkätfrågorna. Eleverna informerades om att deras svar 
skulle behandlas anonymt och förstöras när sammanställningen var klar. Jag poängterade att 
det var helt frivilligt att delta i undersökningen. Eleverna fick information om att det var 
frivilligt att skriva sitt namn på enkäten. Jag bad dem dock om det och sa att det skulle hjälpa 
och underlätta mycket för mig, då jag senare skulle vilja intervjua några av dem. Jag fanns till 
hands för att svara på frågor om något var oklart angående frågorna i enkäten. Mitt namn och 
min e-post adress fanns tillgänglig i enkäten, om eleverna hade frågor angående enkäten i ett 
senare skede. Det tog eleverna 10 – 20 min att besvara frågorna i enkäten. 
 
Vid intervjuerna som genomfördes på ordinarie lektionstid, repeterade jag syftet med 
undersökningen. Jag påminde eleven om att denne skulle behandlas anonymt. Intervjuerna 
genomfördes avskilt i ett av skolans studierum. Anteckningar fördes under samtalets gång. 
Varje intervju tog ca 15 min att genomföra. 

 

3.5 Tillförlitlighet 
Jag har utarbetat frågorna i enkäten utifrån mina problemformuleringar. Svaren på frågorna är 
tänkta att ge svar på dessa problemformuleringar. Jag har försökt att konstruera frågorna så att 
svaren ska täcka in så mycket som möjligt av problemformuleringarna. Det är naturligtvis 
svårt att med säkerhet påstå att jag fått ett svarsresultat som här täcker in hela det tänkta 
undersökningsområdet. Är t.ex. antalet moment tillräckliga i fråga 3 – 4? Kanske finns det 
andra mer relevanta moment att ta ställning till? 
 
Då alla elever som hade matematikundervisning erbjöds att vara med i min undersökning, 
anser jag att någon styrning av vilka elever som deltog och därmed kunnat påverka resultatet i 
en viss riktning av undersökningen inte har förekommit. 
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Trots att jag poängterade för eleverna att deras medverkan och att deras svar bara skulle 
komma mig tillhanda kan man tänka sig att eleverna inte vågade delge all den information de 
sitter inne med. Bara misstanken att jag skulle kunna vidarebefordra informationen, till annan 
skolpersonal kan verka hämmande. Kanske såg eleverna mig som skolans representant och 
höll därför inne med en del svar? 
 
Vid arbetet med enkäterna och intervjuerna har jag försökt att få en hög tillförlitlighet. Jag har 
genomfört enkät- och intervjufrågorna under likartade förhållanden. Frågorna har alltid ställts 
i början på varje ordinarie matematiklektion. Detta för att eleverna inte skall känna sig 
stressade av annalkande rast etc. Alla elever har fått samma anvisningar och information. Jag 
har funnits tillhands för att räta ut eventuella oklarheter, under enkätintervjuernas 
genomförande.  
 
 Alternativet: Jag skulle vilja ha haft matematik på en lägre/högre nivå i fråga 7, var dock inte 
så lyckad. Min mening var att eleven skulle markera vilket av de två alternativen som 
föredrogs. Detta gjordes dock inte i någon större grad.  
 
Alla elever i min undersökning har fått G eller gått från IG till ett högre betyg i matematik på 
högstadiet. Undersökningen säger inget om de elever som har fått ett IG – betyg i matematik 
på högstadiet och inte studerat vidare på gymnasienivå. 
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4. Resultat 
I resultatdelen kommer svaren på elevernas enkät- och intervjufrågor att redovisas. Svaren på 
enkätfrågorna ges löpande efter varje fråga, i form av tabell. Ur svaren i enkät- och 
intervjufrågorna har jag försökt hitta strukturen för att besvara mina frågeställningar i 
examensarbetet. Frågorna är alltså:  

• Vilka områden inom matematiken tycker eleverna själva att de har problem med? 
• Vilka faktorer har bidragit till dessa problem? 
• Vilka är de faktorer som har hjälpt elever med matematiksvårigheter att nå 

kunskapsmålen i matematik? 
 

4.1 Enkäter 
Till frågorna 1 – 9  har jag lagt med en kort kommentar. 
 
1. Vad tycker du om matematik? 
Mycket bra 4 %      Bra 43 %      Varken eller 30 %      Dåligt 9 %      Mycket dåligt 14 % 
  
– 47 % av eleverna tycker mycket bra – bra om matematik. 
 
2. Hur upplever du matematiken nu i gymnasiet, i förhållande till högstadiet? 
Mycket bra 6 %      Bra 54 %      Varken eller 27 %      Dåligt 9 %      Mycket dåligt 4 %  
 
– 60 % av eleverna upplever matematiken som mycket bra – bra nu i gymnasiet i förhållande 
till högstadiet. 
 
3. Hur upplevde du följande moment av matematiken på högstadiet? 
 Mycket svårt  Svårt  Varken eller  Lätt  Mycket lätt 
Bråkräkning 7 % 20 % 31 % 31 % 7 % 
Problemlösning 16 % 12 % 43 % 25 % 4 % 
Ekvationer 13 % 25 % 33 % 22 % 7 % 
Procenträkning 14 % 12 % 29 % 32 % 13 % 
Enhetsomvandlingar 17 % 21 % 32 % 19 % 11 % 
 
– Ekvationslösning och enhetsomvandlingar är de två delar som skiljer ut sig som svårast för 
eleverna på högstadiet. 
 
4. Hur upplever du följande moment av matematiken nu på gymnasiet? 
 Mycket svårt  Svårt  Varken eller  Lätt  Mycket lätt 
Bråkräkning 3 % 36 % 32 % 26 % 3 % 
Problemlösning 11 % 29 % 39 % 20 % 1 % 
Ekvationer 11 % 37 % 33 % 12 % 7 % 
Procenträkning 11 % 12 % 46 % 23 % 8 % 
Enhetsomvandlingar 10 % 27 % 39 % 19 % 5 % 
 
– Ekvationslösning upplevs som svårast på gymnasiet. 48 % av eleverna tycker det är mycket 
svårt – svårt med ekvationer. 
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5.a Har du upplevt svårigheter i matematik på högstadiet?  
 Om du svarade ja på fråga 5.a, svara på fråga 5.b 
Ja 55 % Nej 45 % 
 
– Majoriteten av eleverna har alltså upplevt matematiksvårigheter på högstadiet. 
 
5.b Varför var det svårt?  

Kryssa för varje alternativ som du tycker stämmer 
• Fick inte lära mig allt jag skulle ha behövt på mellanstadiet 12 % 
• För lite tid för att hinna bli klar med varje moment 21 % 
• Tempot var för högt 24 % 
• Grupperna i klassen var för stora, så därför fanns det ingen studiero 16 % 
• Läraren hade inte nog med tid för att hjälpa mig 13 % 
• Jag var ointresserad av matematik, så därför ville jag inte lära mig 21 % 
• Annat 24 % 

 
– 24 % av eleverna svarar att tempot var för högt eller annat. Vid annat är två svar vanliga: 
Problem med relationen till läraren och dålig närvaro av eleven. 
 
6. Vad gjorde du, när du inte förstod något av matematiken på högstadiet? 
 Kryssa för varje alternativ som du tycker stämmer 

• Frågade läraren och fick den hjälp jag behövde 58 % 
• Frågade läraren men fick inte den hjälp jag behövde 17 % 
• Jag gjorde ingenting eller satt och väntade på att lektionen skulle ta slut 26 % 
• Fick hjälp hemma eller av annan vuxen (ex granne) 14 % 
• Speciallärare eller specialpedagog hjälpte mig 16 % 
• Jag försökte på egen hand att förstå 50 % 
• Annat 9 % 

 
– De flesta vände sig till läraren då de upplevde problem. 
 
7. Om du fick välja, hur skulle vilja att det hade varit på matematiklektionerna på 
högstadiet (oavsett om du tycker att du hade det lätt eller svårt med matematiken på 
högstadiet)? Kryssa för varje alternativ som du tycker stämmer 

• Att läraren skulle ha haft mera tid för mig 26 % 
• Jag skulle ha fått mera tid på mig för att bli klar 43 % 
• Jag skulle vilja ha haft matematik på en lägre/högre nivå 38 % 
• Mera repetition hade varit bra 37 % 
• Målen för vad vi skulle ha klarat i matematiken, skulle ha förklarats bättre 19 % 
• Fler prov/diagnostiska prov hade varit bra 7 % 
 

– 43 % av eleverna upplever att de inte hade nog med tid för att  bli klara. 
 
8. Hade du någon gång på högstadiet betyget IG i matematik, för att sedan få ett G eller 
högre?  
Ja 25 % Nej 75 %  
 
– 1/4 av eleverna hade någon gång på högstadiet betyget IG i matematik. 
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9. Om du svarade ja på fråga 8, vad var det som gjorde att du fick betyget G eller 
högre? Elevernas egna svar enligt följande: 
- Jag fick ha lektioner med en liten grupp. Arbetsron var lugn och man fick sitta själv utan 
kompisar att prat med. I den lilla gruppen fick man väldigt mycket uppmuntran när man 
gjorde något bra, vilket ökade självförtroendet. 
- Jag gå i priv ett år och där fick jag läsa upp ämnena jag inte var godkänd i. 
- Jag fick börja i en specialgrupp. 
- Läraren hjälpte mig inte, mamma hjälpte mig. 
- I nian gick jag sommarkurs och gjorde nationella provet och fick G. 
- Vet inte. 
- Jag fick mer hjälp att förstå mer. 
- Jag flyttade upp hit från … 
- Fick anstränga mig. 
- Flyttade till en annan mattegrupp med en mycket bättre lärare, slutbetyg VG. 
- Omprov (studerat lite mera inför omprovet och fått lite mera hjälp av mamma). 
- Klarade det precis 
- Ansträngde mig ännu mera men ibland gick det bara inte. Fuskade gjorde jag ett antal ggr. 
Men det blev ju inte någon hjälp. På nationella provet så det var tufft. 
- Jag såg till att klara matematiken fixade faktiskt hela matten på 2 terminer i 9:an. 
- Det var i 7:an, eftersom jag inte förstod något och hade matematik i helgrupp orkade jag inte 
bry mig. Men andra terminen ansträngde jag mig mer. 
- Högre betyg på prov, G – VG ”Pratstunder”. 
- För att jag fick en bättre lärare som förklarade mycket bättre. 
- Att jag fick gå i en lite mindre mattegrupp med 5 st i klassen så vi fick den tid vi behövde 
och mycket hjälp! 
 
– Anledningar som dominerar till höjningen anger eleverna större egen ansträngning och flytt 
till liten undervisningsgrupp. 
 
10. Har du någon gång på högstadiet haft ett så kallat analysschema/måldokument som 
har följt med dig och där det framgår vilka mål som uppfyllts och vilka som är kvar? 
Ja 32 % Nej 68%    
 
11. Har du någon gång på högstadiet haft en checklista som följt dig, där någon lärare 
eller annan vuxen, har kontrollerat att varje del av matematikundervisningen har 
uppfyllts? 
Ja 22 % Nej 78 %    
 
12. Hade du ställt upp egna mål för din matematikundervisning på högstadiet? 
Ja 21 % Nej 79 %    
 
13. Har du någon gång på högstadiet fått hjälp till att öka ditt självförtroende? 
Ja 22 % Nej 78 %    
 
14. Har du någon gång på högstadiet fått hjälp med att öva din studieteknik i 
matematik? 
Ja 36 % Nej 64 %    
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15. Har du någon gång på högstadiet fått hjälp till att öka din motivation till 
matematiken? 
Ja 27 % Nej 73 %    
 
16. Har du någon gång på högstadiet fått undervisning om eget ansvarstagande av 
matematikundervisningen? 
Ja 24 % Nej 76 %    
 
17. Har du någon gång gått i sommar- eller ferieskola för att öka dina 
matematikkunskaper? 
Ja 8 % Nej 92 % 
 
18. Har du kunnat påverka undervisningen och arbetssättet i matematik på högstadiet? 
Ja 49 % Nej 51%    
 
19. Tycker du att ditt eget intresse och motivation för matematikundervisningen på 
högstadiet har varit viktigt för resultatet av dina matematikstudier? 
Ja 65 % Nej 35 %    
 
20. Fick du mycket hjälp med läxor och uppmuntran hemifrån när det gäller 
matematikundervisningen på högstadiet? 
Ja 63 % Nej 37 % 
 
21. Tycker du att kraven på dig, när det gäller matematikundervisningen på högstadiet, 
har varit rimliga? 
Ja 76 % Nej 24 %    
 
Om det är något du funderar på eller vill tillägga:  
- Nej, men det är svårt att utrycka sig i ord. Högstadiet var en plåga pga. min mattelärare och 
mentor som hon var. 
- Jag är så jävla dålig på matte för det är så svårt. 
- Vill fortfarande ha extra hjälp i matten har pratat med … och sa att rektor hade det hos sig 
men jag har inte fått svar på 1 1/2 månad. 
- Jag hatar matte. 
- Jag har inte gått på något gymnasium Det är tjugotre år sedan jag gick ur högstadiet. 
- 23 år sedan jag slutade högstadiet. 
- Har gått på högstadiet i Norge. Saknade utmaningar på högstadiet. Blev skickad till 
biblioteket när jag var klar med kapitälerna. 
- Förenkla matte så man förstår. 
- Något jag märkt är att schema på vilket kapitel man ska vara är viktigare än kunskap. Detta 
gäller både högstadiet/Gymnasiet. Lärare säger helt enkelt till dig ”att hoppa” över om du 
ligger efter. 
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4.2 Intervjuer 
De 14 elever i enkäten som uppgav att de någon gång under högstadiet har haft IG i 
matematik intervjuades. Svaren ges i sammanfattning. 
 
Elev 1: Uppger att hon alltid har haft det svårt med matematiken. På högstadiet fick hon börja 
i liten undervisningsgrupp, där speciallärare fanns tillgänglig. Hon trivdes bättre där, då det 
var lugnare i klassrummet, jämfört med den ordinarie klassen. Innan hon kom till den lilla 
gruppen, var det mycket vikarier och stök i klassen. Hon säger spontant att det inte fanns 
något organiserat arbete i den stora gruppen. På direkt fråga om hon inte kunde organisera sin 
egen undervisning, svarade hon att det hade hon aldrig ”orkat”. Då betygen kom i åttan och 
hon fick IG i matematik, väcktes frågan om hur hon och skolan skulle gå vidare. Det 
bestämdes att de skulle öka omfattningen av matematikundervisningen och även arbeta mer 
intensivt. Specialläraren var den drivande i detta upplägg. Elev 1 uppger att hon inte fått 
någon övrig hjälp i sin skola. Anser att det är tack vare specialläraren och dennes intresse, 
som hon blev godkänd i matematik. Frågorna 10 – 21 i enkäten besvaras alla med Nej. 
 
Elev 2: Säger att hon alltid har varit envis och kämpat på i matematiken. Hon har inte gått i 
någon annan grupp än den ordinarie i matematiken. Detta trots att hon hade ett IG i matematik 
i åttonde klass. På fråga varför detta inte blev aktuellt, svarar hon att det berodde på 
resursbrist från skolan. Elev 2 säger att läraren dödade allt intresse för matematiken. Hon tror 
att det hade varit bättre med en annan lärare. Har haft checklista på högstadiet för att se vilka 
mål som uppfyllts, har ställt upp egna mål för sin matematikundervisning, har kunnat påverka 
undervisningen, har fått mycket stöd och uppmuntran hemifrån. Anser att det är tack vare sin 
envishet som hon blev godkänd i matematik. Frågorna 11,12,17,20 i enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 3: Gick i lättare grupp på högstadiet och det fungerade bra. Hon fick bra bemötande och 
anser därför att hon tog bättre ansvar för sitt eget arbete. I nian gick hon i sommarskola under 
sex dagar. Gjorde sedan Nationella provet och blev godkänd. Hon fick tips av kisarna på 
högstadiet om sommarskolan, tog sedan kontakt själv för att börja där. Hade 
analysschema/måldokument på högstadiet. Fick ganska mycket hjälp hemma med 
matematiken. Anser att sommarskolan hjälpte henne till godkänt i matematik. Frågorna 
10,17,21 i enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 4: Blev undervisad i liten grupp med specialpedagog. Man fick sitta själv i lugn och ro, 
man hade inga kompisar att prata med. Fick mycket uppmuntran som gjorde att 
självförtroendet växte. Hon poängterar flera gånger att läraren i den lilla gruppen trodde på 
henne och då växte också motivationen. Elev 4 säger att hon fick bevis på att hon ”kunde”. I 
den ordinarie gruppen så kom hon bort och blev anonym. Koncentrationen försvann då det var 
så många elever i klassen. Hon anser själv att det var viktigt med specialpedagogens tro på 
henne. Detta för att få ett godkänt betyg i matematik. Frågorna 13-15,17,18 i enkäten besvaras 
med Ja. 
 
Elev 5: Fick börja i liten grupp när hon blev osams med den ordinarie läraren i matematik. 
Hon lade ner matematiken när denna konflikt uppstod. I den lilla gruppen fick hon en 
specialpedagog som hon tyckte om. Eleverna i gruppen sporrade varandra till att jobba vidare. 
Mamman kontaktade skolan när elev 5 berättade att hon skulle börja i den lilla gruppen. 
Därefter fick hon en del hjälp hemifrån. Hon anser att det var motivationen hon fick av att 
arbeta i den lilla gruppen, som gjorde att hon blev godkänd. Frågorna 10,11,20,21 i enkäten 
besvaras med Ja. 
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Elev 6: Har även läs- och skrivsvårigheter, detta gjorde att elev 6 och skolan kom överens om 
att minska ner en del av de andra ämnena, till förmån för matematiken. Speciallärare 
undervisade henne enskilt i matematiken. Har fått hjälp på högstadiet av specialläraren med 
studieteknik och att öka självförtroende och motivation. Hon anser att den ökande 
tidsmängden för matematikundervisningen, var viktig för att hon skulle lyckas. Frågorna 13-
15,18 i enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 7: Insåg att betygen var nödvändiga för gymnasiet. Har inte undervisats i särskild grupp. 
Elev 7 säger att hon insåg att hon måste höja sina betyg, så hon gick i sommarskola. Hon 
började lägga mer tid på skolan, blev mer ”seriös”. Hon anser att moroten av betygen var det 
viktigaste för henne. Detta gjorde så att hon lade ner mer tid på matematiken. Frågorna 
17,20,21 i enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 8: Fick besked om att han ev. skulle få gå om åttan på högstadiet. Det ville han inte. 
Bestämde sig för att anstränga sig mer. Läste själv upp matematiken från IG till G. Hatar 
matte, men tycker att intresse och motivation är viktigt för matematikstudierna. Frågorna i 
enkäten besvaras alla med Nej, utom fråga 19. 
 
Elev 9: Tyckte att det funkade bra t.o.m. mellanstadiet. I sjuan på högstadiet föll intresset, för 
att sedan försvinna helt. I åttan och nian läste han bara Matte, Engelska och Svenska. Han 
menar att det var koncentrationen av tre ämnen som gjorde att han orkade fortsätta med 
matematiken. Frågorna 11-13,15,18-21 i enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 10: Tyckte det var allmänt jobbigt på högstadiet. Lärarna var dåliga på att ge den hjälp 
som hon ansåg sig behöva. I åttan läste hon bara Matte, Engelska, Svenska. Lärarna i denna 
undervisningsgrupp tycker hon var bra. De gav henne den tid som hon behövde, för att klara 
av matematiken. I nian så återgick hon till den vanliga klassen och läste alla ämnen. Klarade 
Nationella provet i nian. Elev 10 menar att det var värdefullt med den extra tiden, hon fick i 
den lilla undervisningsgruppen för matematiken. Frågorna 13,19,20 besvaras med Ja. 
 
Elev 11: Fick extra undervisning i 4 mån, 2 gånger/vecka individuellt. Han fick läxor som 
stämdes av med förståelsetest. Fick stort förtroende för läraren som hade hand om 
extraundervisningen. Elev 11 menar att utan hennes hjälp hade det troligtvis inte gått att få ett 
godkänt betyg i matematik. Frågorna 12,14,16,20 i enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 12: Gick i liten grupp i åttan. Klassläraren tillika matematikläraren var mycket 
engagerad i henne. Läraren gick igenom varje moment i lugn takt så att elev 12 förstod. Hon 
säger att lärarens engagemang gjorde att hon växte och fick bättre självkänsla. Trycker på att 
läraren peppade henne. Utan denna lärare så hade det inte gått enligt elev 11. Frågorna 18,19 i 
enkäten besvaras med Ja. 
 
Elev 13: Efter första betyget fick han sig en ”tankeställare” och lade ner mera tid och energi 
på matematiken. Säger att det var hans eget beslut att arbeta mer hemma. Menar att det var 
hans motivation att få ett godkänt betyg i matematiken som gjorde att det blev bättre. Fick 
slutbetyg VG i nian. Frågorna 12,19-21 i enkäten besvaras med Ja.  
 
Elev 14: Större närvaro genom ökad motivation, mamma tjatade att det var viktigt med 
godkända betyg. Fick gå i mindre mattegrupp, med lugn och ro. Lättare G – frågor ökade 
motivationen. Säger att ”pratstunder” i matematiken ökade självförtroendet. Mycket 
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peppning, stöd, övertalning i den lilla mattegruppen gjorde att det gick bättre. Anser att 
lärarnas engagemang i den lilla gruppen var det som gjorde att han lyckades. Frågorna 12-
15,18,19,21 i enkäten besvaras med Ja. 
 

4.2.1 Sammanfattning – Intervjufrågor 
Tio av de fjorton eleverna uppger att det var värdefullt att få gå i ”liten” undervisningsgrupp. 
Flertalet av de här eleverna uppger att det har varit av avgörande betydelse att få gå i ”liten” 
undervisningsgrupp. I den ordinarie klassen har det som regel varit relationsproblem mellan 
läraren och eleven eller att eleven inte hängt med i det högre undervisningstempot. 
Utmärkande för den här gruppen är att eleverna uppfattar att läraren, i regel speciallärare eller 
specialpedagog, hade mera tid för eleven i fråga. Utryck som: läraren trodde på mig, hade 
mera tid för mig, gav mig ökat självförtroende är vanliga. 
  
Fyra av de fjorton eleverna har inte gått i särskild undervisningsgrupp på matematiken under 
högstadiet. Utmärkande för dessa elever är deras insikt i att ökad arbetsinsats och motivation, 
leder till förbättrade kunskaper i matematik. De har själva lyckats att mobilisera kraft och vilja 
för att öka sin arbetsinsats. Insikten om att det inte skulle räcka med att fortsätta som förut, för 
att få ett godkänt betyg i matematik har varit avgörande.  
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5. Diskussion 
I denna del, kommer jag att börja med att redovisa min syn på undersökningens 
tillförlitlighet. Jag analyserar sedan resultatet av elev- och intervjufrågorna. Svaren på 
frågorna sätts i relation till tidigare litteraturstudier. Mina problemformuleringar kommer 
om möjligt att besvaras. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
 
Under mina praktikperioder som lärarstuderande kom jag i kontakt med elever med 
matematiksvårigheter. Jag förundrades mycket över hur lite matematikkunskaper de hade 
med sig från högstadiet. Vidare upplevde jag deras motivation, självförtroende och 
självkänsla vara mycket låg. Jag funderade mycket över orsakerna till detta. Vad var det som 
gjorde eleverna så omotiverade till matematikstudier? Hade de fått adekvat hjälp under 
högstadiet? Hade alla de elever med problem jag mött under min praktiktid verkligen 
matematiksvårigheter eller fanns det någon annan förklaring? 
 
Då lärarutbildningen inte innehållit någon undervisning om elever med 
matematiksvårigheter, kände jag ett behov av att lära mig mer om detta ämne. När det sedan 
blev aktuellt att välja inriktning på examensarbetet, var det naturligt att använda sig av detta 
för att försöka besvara mina frågor och funderingar. 

 
Mina problemformuleringar som är utgångspunkten för undersökningen är alltså: 

• Vilka områden inom matematiken tycker eleverna själva att de har problem med? 
• Vilka faktorer har bidragit till dessa problem? 
• Vilka är de faktorer som har hjälpt elever med matematiksvårigheter att nå 

kunskapsmålen i matematik? 
 

5.1 Undersökningens tillförlitlighet 
Svaren på mina frågor i enkät- och intervjuerna har gett mig möjlighet att besvara mina 
problemformuleringar på ett nöjaktigt sätt. Då en relativt stor andel av eleverna har deltagit 
och besvarat mina frågor vågar jag påstå att resultatet av min undersökning är representativ 
för min praktikskola. På skolan går många elever på praktiska program. Troligen skulle 
resultatet skilja sig något åt, om undersökningen hade ägt rum på en skola med övervägande 
delen teoretiska program. Man kan anta att det är en större andel av elever med matematik-
svårigheter som söker sig till en skola med praktisk inriktning. 
 

5.2 Enkätfrågor 
Nära hälften av eleverna i min enkät 47 %, besvarade frågan: Vad tycker du om matematik? 
med bra – mycket bra. En glädjande hög siffra tycker jag. 23 % tycker dock att matematiken 
är dålig – mycket dålig. Att nästan var fjärde elev har denna uppfattning måste naturligtvis ses 
som ett misslyckande. Utan motivation och en positiv inställning till matematikämnet är det 
svårt för eleven att nå ett positivt resultat enligt Ljungblad (1999). Sju av de nitton elever i 
undersökningen dvs. 37 % som någon gång under högstadiet haft IG i matematik uppgav att 
de tyckte dåligt – mycket dåligt om matematik. Här hade jag förväntat mig att en majoritet av 
dessa elever skulle ha tyckt att matematiken var dålig – mycket dålig. Merparten av dem som 
tyckte illa om matematik, har alltså klarat kunskapsmålen i matematik på högstadiet utan att 
någon gång haft IG. Jag konstaterar att det finns brister i inställningen till matematikämnet 
och delar Magne (1973) och Ljungblads (1998) mening att läraren ska försöka öka elevens 
motivation och försöka minska dennes negativa inställning till matematiken. Ahlberg (1995) 
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menar att inställningen till matematiken har stor betydelse för hur eleverna lär sig matematik 
och använder sina kunskaper. Om läraren kan påverka eleven till att få en positiv bild till 
matematiken, så tror jag att det påverkar elevens motivation i inlärningssituationen. Jag tror 
också att kommunikationen med omgivningen förbättras. 
 
Drygt hälften, 60 % av eleverna svarar att de tycker bra – mycket bra om matematiken i 
gymnasiet i förhållande till högstadiet. Fem av de nitton elever som hade IG på högstadiet 
upplever nu matematiken som dålig – mycket dålig i förhållande till högstadiet. Knappt 3/4 av 
dessa har alltså en positivare syn på matematiken nu i gymnasiet. Jag har inte läst något i 
litteraturen om inställningen till matematik i gymnasiet i förhållande till högstadiet. Dock blev 
jag överraskad över att så många var positivt inställda till matematiken på gymnasiet. 
 
På frågan: Hur upplevde du följande moment av matematiken på högstadiet? svarar 38 % av 
eleverna att ekvationslösning och enhetsomvandlingar är svårt – mycket svårt. Dessa två delar 
skiljer ut sig som de svåraste på högstadiet för eleverna. Ljungblad (1999) bekräftar att 
enhetsomvandlingar ofta är svårt för eleverna. Att ekvationslösning skulle var något speciellt 
svårt på högstadiet har jag inte hittat i litteraturen. En möjlig tolkning kan vara att eleverna 
har svårt med det abstrakta tänkandet som följer med symbolerna i ekvationslösningen. 
Procenträkning är det moment som eleverna tycker är lättast. 45 % anser procenträkningen är 
lätt - mycket lätt. 
 
På gymnasiet är det ekvationslösningen som är det klart svåraste för eleverna. 48 % tycker det 
är svårt – mycket svårt. Procenträkning och enhetsomvandlingar är de två moment som 
eleverna tycker ha blivit något mindre svårt på gymnasiet. Förändringen är dock marginell. 
 
55 % av eleverna uppger att de upplevt svårigheter med matematiken på högstadiet. 
Följdfrågan Varför var det svårt? resulterade i att 24 % av eleverna angav tempot var för 
högt. Författare som Adler (2001), Magne (1973) och Sahlin (1997) menar att ett lugnare 
inlärningstempo är en nödvändighet för elever med matematiksvårigheter. Att drygt hälften av 
eleverna uppgav att de hade upplevt svårigheter i matematiken på högstadiet betyder inte att 
alla de eleverna har matematiksvårigheter. Enligt min mening skall det tolkas som att många 
elever upplever att undervisningstempot är för högt. Särskilt besvärligt blir det naturligtvis för 
de eleverna med någon form av matematiksvårighet. Under alternativet Annat i följdfrågan, så 
är det 24 % som anger en eller flera orsaker till varför de har upplevt matematiksvårigheter på 
högstadiet. De två vanligaste anledningarna är: Relationsproblem mellan elev och lärare och 
dålig närvaro av eleven vid matematikundervisningen. Som tidigare redovisats så anger 
Malmer (1999), fyra olika sätt som elever med matematiksvårigheter kan reagera på. Två av 
dessa tycker jag passar in på svaren under alternativet Annat. Malmer anger att eleven kan 
resignera samt att eleven ger läraren skulden för sina misslyckanden inom matematiken. Jag 
tror att en del av förklaringen till relationsproblemen mellan eleven och läraren, är att eleven 
lägger all skuld på läraren. Att eleven har dålig närvaro, menar jag är ett tecken på att eleven 
har gett upp. 
 
På frågan: Vad gjorde du, när du inte förstod något av matematiken på högstadiet? angav 58 
% alternativet: Frågade läraren och fick den hjälp jag behövde. En stor del av eleverna 36 % 
uppgav dock Frågade läraren men fick inte den hjälp jag behövde eller Jag gjorde ingenting 
eller satt och väntade på lektionen skulle ta slut. Att 36 % av eleverna på detta sätt hamnar 
utanför undervisningen är förstås olyckligt. Det leder troligen till apati, låg motivation och 
dålig självkänsla. Ljungblad (1999) menar att man inte får låta eleven misslyckas i en stor 
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grupp. Att så sker visar svaren i min enkät. Ljungblad pekar också på att klassläraren inte 
hinner med alla elever i klassrummet. Elevernas svar ger henne rätt. 
 
43 % av eleverna angav att Jag skulle vilja ha haft mera tid på mig för att bli klar som svar på 
frågan: Om du fick välja, hur skulle du vilja att det hade varit på matematiklektionerna på 
högstadiet? Här stämmer elevernas önskan om mer tid för att hinna bli klar med 
matematikuppgifterna, med tidigare redovisade åsikter hos författare om lägre 
undervisningstempo. Magne (1973) pekar på vikten av repetition i matematikundervisningen. 
37 % av eleverna skulle vilja ha mera repetition. 
 
25 % av eleverna svarade ja på frågan: Hade du någon gång på högstadiet betyget IG i 
matematik, för att sedan få ett G eller högre? Malmer & Adler (1996) anger att ca 20 % av 
eleverna har matematiksvårigheter i slutet av grundskolan. Sahlin (1997) uppger också att    
20 % av eleverna har matematiksvårigheter i årskurs 9. En möjlig tolkning till varför min 
undersökning ligger något i överkant, kan vara att majoriteten av eleverna i undersökningen 
går på praktiskt inriktade program i gymnasiet. Elever med matematiksvårigheter är enligt 
min mening, mera benägna att söka sig till ett praktiskt än teoretiskt inriktat program inom 
gymnasieskolan. 
 
Elever som någon gång hade betyget IG på högstadiet ombads svara på frågan: Vad var det 
som gjorde att du fick betyget G eller högre? De vanligaste anledningarna som eleverna anger 
är: Undervisning i liten grupp med lägre undervisningstempo och lärare som sporrade och 
uppmuntrade, samt elevens egen insikt i att mera arbete krävdes för att lyckas. Adler (2001) 
säger att det är viktigt med en lägre nivå och ett lägre tempo i matematikundervisningen för 
elever med matematiksvårigheter. Det stämmer väl med vad eleverna anger i min 
undersökning. Malmer (1996) anger att det är viktigt att berömma och uppmuntra eleverna för 
att öka deras motivation och självförtroende. Magne (1998) poängterar att läraren skall möta 
eleven med en positiv attityd. Man måste dock ha i åtanke att alla elever i min undersökning 
har gått från IG till ett högre betyg i matematik. Undersökningen säger inget om de elever på 
högstadiet som har haft ett IG i matematik och inte studerat vidare på gymnasienivå. 
 
32 % av eleverna i enkätundersökningen anger att de har haft ett analyschema/måldokument 
på högstadiet, där det framgår vilka mål som uppfyllts och vilka som är kvar. Malmer (1996) 
anser att det är nödvändigt med kännedom av elevens kunskapsstatus. Detta för att kunna 
planera elevens individuella undervisning. 1/3 av eleverna har alltså haft en kartläggning av 
vilka mål som har uppfyllts. Enligt min mening en alltför låg andel. 
 
22 % av eleverna har någon gång på högstadiet haft en checklista, som kontrollerats av lärare 
eller annan vuxen. Där det framgår att varje del av mattematikundervisningen är avklarad. 
Även här tycker jag att uppföljningen av elevens undervisning verkar vara eftersatt. 
 
På frågan: Hade du ställt upp egna mål för din matematikundervisning på högstadiet? svarar 
79 % Nej. Både Malmer (1999) och Ljungblad (1999) pekar på att motivation och positiv 
inställning är grundläggande för inlärningen. Att en så stor del av eleverna inte förmår sätta 
upp egna mål för undervisningen i matematik, tyder enligt min mening på utanförskap och på 
ett engagemang som inte är helt och fullt från elevernas sida. 
 
Löwing (2002) menar att om en elev misslyckas för ofta i skolan, får denne en negativ bild av 
sig själv. Ljungblad (1999) anser att dåligt självförtroende gör att eleverna får en negativ bild 
till matematik. Adler (1996) påpekar att en negativ självbild i förlängningen leder till att 
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eleven undviker inlärningssituationer, som kan leda till ett misslyckande. Magne (1998) 
menar att ökad självkänsla hos eleven ger denne ökad studieförmåga och motivation. Endast 
22 % av eleverna i min undersökning, hade på högstadiet fått hjälp med att öka sitt 
självförtroende. Här menar jag att det finns mycket kvar för skolan att göra.  
 
36 % av eleverna har fått hjälp med att öva sin studieteknik i matematik. Jag har inte hittat 
något om detta i litteraturen. Erfarenheten från mina praktikperioder säger mig dock att detta 
är ett eftersatt moment. Många elever ställer ex upp en uträkning i sin skrivbok helt 
slumpmässigt, utan vidare tanke på att ett delresultat av uträkningen senare skall användas för 
fortsatta beräkningar. Jag har också märkt att del elever har en tendens till att försöka hålla för 
många beräkningar i huvudet utan att skriva ner dem på papper.  
 
Som ovan visats är det flera författare, ex Malmer (1999) och Ljungblad (1999) som fört fram 
vikten av elevens motivation för matematikundervisningen. Dock har bara 27 % av eleverna 
fått hjälp med att öka sin motivation till matematiken. 
 
24 % av eleverna i undersökningen har fått undervisning om eget ansvarstagande för 
matematikundervisningen på högstadiet. Om man kunde få eleverna mer engagerade och 
ansvarstagande för sitt eget arbete, tror jag att deras motivation och deltagande för 
matematikundervisningen skulle öka. 
 
8 % av eleverna har deltagit i sommar- eller ferieskola. Fyra av de nitton eleverna dvs. 21 % 
som någon gång haft IG i matematik på högstadiet, har deltagit i sommar- eller ferieskola. 
Enkätsvaren visar att dessa elever har sökt sig till sommar- eller ferieskola på eget initiativ. 
 
Nästan hälften av eleverna 49 % uppger att de haft möjlighet att påverka undervisningen och 
arbetssättet i matematik på högstadiet. Här skulle man ju vilja att alla elever hade känslan av 
att de kunnat påverka sin egen situation. Frågan i enkäten kan uppfattas subjektivt av 
eleverna. De har troligtvis olika utgångspunkter i vad som menas med att påverka 
undervisningen. 
 
Malmer (1999) pekar på vikten av att eleverna själva vill lära sig matematik. 65 % av eleverna 
tycker att deras eget intresse och motivation för matematikundervisningen har varit viktiga för 
deras matematikstudier. Bara två av de elever eller 33 %, som har deltagit på sommar- eller 
ferieskola tycker att deras eget intresse har varit viktigt för resultaten av matematikstudierna. 
En förvånansvärt liten andel, med tanke på att de tagit initiativ till extra studier, utanför 
skolans ordinarie verksamhet. 
 
Magne (1998) och Ljungblad (1999) menar att det är viktigt att ha en bra kontakt med 
föräldrarna. Detta för att få till stånd en bra kommunikation och uppföljning av elevens 
hemarbete. Jag tror själv att en bra dialog mellan hemmet och läraren, gör att föräldrarna 
engagerar sig mera aktivt i elevens matematikarbete. 63 % av eleverna uppger att de har fått 
mycket hjälp och uppmuntran hemifrån, när det gäller matematikundervisningen på 
högstadiet. 
 
76 % av eleverna tycker att kraven på dem har varit rimliga, när det gäller 
matematikundervisningen på högstadiet. 42 % av de elever som någon gång under haft 
betyget IG i matematik tycker dock att kraven inte har varit rimliga. Malmer (1996) menar att 
det är nödvändigt med en svårighetsnivå i undervisningen som eleven har förutsättning att 
klara av, för att nå ett lyckat resultat i matematikundervisningen. Sahlin (1997) påpekar att om 
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det är för stor skillnad mellan elevens möjligheter att tillgodogöra sig matematik-
undervisningen och skolans krav, kan detta leda till stress och frustration. 
 

5.3 Intervjufrågor 
Tio av de fjorton eleverna har gått i särskild undervisningsgrupp. Gemensamma faktorer för 
dessa elever är att de har haft mer tid till sitt förfogande för matematikundervisningen. Adler 
(1996) och Sahlin (1997) menar att det är viktigt att ge elever med matematiksvårigheter mera 
till för inlärningen skall lyckas. Magne (1973) pekar på vikten av särskild inlärningsmetod 
och långsamt inlärningstempo. Här menar jag att de små undervisningsgrupperna och lärarnas 
specialkompetenser är av avgörande betydelse för att dess elever har lyckats. 
  
Dessa elever för också fram att de ofta haft relationsproblem med den ordinarie 
matematikläraren. Malmer (1999) menar att när elever har inlärningssvårigheter kan de ge 
läraren skulden för detta. Min undersökning tycks bekräfta detta. Eleverna menar också att när 
de kom till den särskilda undervisningsgruppen fungerade relationen mycket bättre med 
läraren. Ljungblad (1999) pekar på vikten av att skapa en bra relation med eleven. Flertalet av 
dessa elever uppger att de har fått ökat självförtroende och mer motivation till 
matematikundervisningen. Malmer (1996) menar att det är av stor vikt att uppmuntra och 
försöka öka elevens självförtroende för att ändra elevens negativa bild av matematiken. Adler 
(1996) anser att elevens självförtroende påverkar dennes motivation till matematiken. Det 
gäller således att arbeta för att eleven skall öka sitt självförtroende. Det tycker jag mig kunna 
se vara ett gemensamt drag hos lärarna i de särskilda undervisningsgrupperna. 
 
Fyra av de fjorton eleverna har dock inte gått i särskild undervisningsgrupp. Tre av dessa fyra 
elever anger att det var betyget som var moroten till ökad motivation. Jag har dock inte 
lyckats med att verifiera betyget som morot i matematikundervisningen i litteraturstudien. 
Eleverna anger också att de lade ner mer tid och energi på matematiken. Ett utmärkande drag 
för dess elever är att de själva har lyckats att mobilisera kraft för en ökad arbetsinsats. De har 
haft insikt i att det inte skulle räcka med den nuvarande arbetsinsatsen, för att uppnå 
kunskapsmålen i matematiken. Min personliga reflektion över dessa elever är att de har haft 
ett självförtroende och motivation som hjälpt dem att övervinna sina svårigheter. 

 

5.4 Svar på problemformuleringarna 

5.4.1 Vilka moment inom matematiken tycker eleverna själva att de har problem med? 
Ekvationslösning och enhetsomvandlingar är det som eleverna uppger att de har haft svårast 
för under högstadiet. 38 % av eleverna i min undersökning tycker att de två momenten är 
svåra – mycket svåra. Nu på gymnasiet så är det ekvationslösning som är det enskilt svåraste 
momentet. 48 % av eleverna tycker att ekvationslösning är svårt – mycket svårt. 
  

5.4.2 Vilka faktorer har bidragit till dessa problem? 
Flera faktorer har tidigare nämnts i diskussionsavsnittet. Två faktorer intar dock en 
särställning: Att tempot är för högt i matematikundervisningen och att relationen ofta är dålig 
mellan lärare och elev. 
 
Att tempot på matematikundervisningen var för högt, är den största enskilda faktorn som 
eleverna angav. 24 % av eleverna uppger detta som orsak. På enkätfrågan om eleven fick 
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välja hur matematiklektionen skulle ha sett ut på högstadiet, svarade 43 % av eleverna att de 
skulle vilja ha haft mera tid på sig för att bli klar. Tidsfaktorn eller tempot på matematik-
undervisningen är en tydlig faktor som bidragit till elevernas problem med matematiken på 
högstadiet. 
 
Bland de elever som någon gång under högstadiet haft ett IG betyg i matematik, finns det till 
stor del relationsproblem med läraren i den ordinarie undervisningsgruppen. Detta har fått till 
följd att elevens motivation och självförtroende har minimerats.  

 

5.4.3 Vilka är de faktorer som har hjälpt elever med matematiksvårigheter att nå 
kunskapsmålen i matematik? 
Flytt till särskild undervisningsgrupp – liten grupp anger eleverna som en viktig faktor till att 
de klarade kunskapsmålen i matematiken på högstadiet. När undervisning har bedrivits i 
särskild undervisningsgrupp med specialpedagog, så har självförtroendet och motivationen 
kommit tillbaka. Eleverna uppger att läraren har peppat dem, trott på att de skulle klara målen 
och ökat självförtroendet hos dem. 
 
En annan faktor som jag fick fram i min undersökning är betygets betydelse som morot för att 
nå kunskapsmålen i matematik. De elever som inte hade gått i särskild undervisningsgrupp, 
uppgav att de insåg att deras nuvarande arbetsinsats inte skulle räcka för att klara 
kunskapsmålen och få ett godkänt betyg i matematik. Insikt i att ökad arbetsinsats och 
motivation är nödvändigt för att klara kunskapsmålen, är utmärkande för dess elever. 

 

5.5 Resultatens konsekvenser 
Om man antar att mina resultat är riktiga och generaliserbara så ska man för att underlätta 
undervisningen för elever med matematiksvårigheter tänka på att:  

• Undervisning bör ske i särskild undervisningsgrupp, för att ge eleven möjlighet att 
utvecklas på sin egen nivå. 

• Eleverna upplever att de inte har nog med tid för att hinna klart momenten i 
matematikundervisningen. 

• Eleverna menar att tempot i undervisningen är för högt. 
• Eleverna vill ha undervisning på en lägre nivå. 
• Relationen mellan lärare och elev ofta är bristfällig. 
• Läraren ska lägga mer tid på att stötta elevens självkänsla och försöka öka dennes 

motivation för matematikundervisningen. 
 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att se om resultaten i min undersökning, kan ha någon positiv effekt 
för elever med matematiksvårigheter, om man omsätter dem i praktiken. Särskilt intressant 
tycker jag det skulle vara att få göra en fördjupad undersökning, om vilka medel man ska 
använda för att öka självkänslan och motivationen hos eleverna. 
 
Ekvationslösning på gymnasiet är det område inom matematiken som eleverna tycker är 
svårast i min undersökning. Det vore intressant att forska vidare på vad man kan göra för att 
förbättra förståelsen hos eleverna för ekvationslösning på gymnasiet. 
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Jag tycker också det kan vara intressant att undersöka hur man skulle kunna överföra 
specialpedagogernas kunskaper om hur lärare skapar goda relationer till eleverna, till lärare i 
den ordinarie klassen. 
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Bilaga: Enkätfrågor 
 
Namn: …………………………………………………………………………………………... 
 
 
1. Vad tycker du om matematik? 

 Mycket bra □     Bra □     Varken eller □     Dåligt □     Mycket dåligt □ 
 
 
 
2. Hur upplever du matematiken nu i gymnasiet, i förhållande till högstadiet? 

 Mycket bra □     Bra □     Varken eller □     Dåligt □     Mycket dåligt □ 
 
 
 
3. Hur upplevde du följande moment av matematiken på högstadiet? 
 
 1 = Mycket svårt     2 = Svårt     3 = Varken eller     4 = Lätt     5 = Mycket lätt 

 □ Bråkräkning 

 □ Problemlösning - Textuppgifter 

 □ Ekvationer 

 □ Procenträkning 

 □ Enhetsomvandlingar 
 
 
 
4. Hur upplever du följande moment av matematiken nu på gymnasiet? 
 
 1 = Mycket svårt     2 = Svårt     3 = Varken eller     4 = Lätt     5 = Mycket lätt 

 □ Bråkräkning 

 □ Problemlösning - Textuppgifter 

 □ Ekvationer 

 □ Procenträkning 

 □ Enhetsomvandlingar 
 
 



 

   
 

 

5.a Har du upplevt svårigheter i matematik på högstadiet?     Ja □     Nej □ 
 Om du svarade ja på fråga 5.a, svara på fråga 5.b 
 
5.b Varför var det svårt? 
 Kryssa för varje alternativ som du tycker stämmer 

 □ Fick inte lära mig allt jag skulle ha behövt på mellanstadiet 

 □ För lite tid för att hinna bli klar med varje moment 

 □ Tempot var för högt 

 □ Grupperna i klassen var för stora, så därför fanns det ingen studiero 

 □ Läraren hade inte nog med tid för att hjälpa mig 

 □ Jag var ointresserad av matematik, så därför ville jag inte lära mig 

 □ Annat …………………………………………………………………………………. 
 
6. Vad gjorde du, när du inte förstod något av matematiken på högstadiet? 
 Kryssa för varje alternativ som du tycker stämmer 

 □ Frågade läraren och fick den hjälp jag behövde 

 □ Frågade läraren men fick inte den hjälp jag behövde 

 □ Jag gjorde ingenting eller satt och väntade på att lektionen skulle ta slut 

 □ Fick hjälp hemma eller av annan vuxen (ex granne) 

 □ Speciallärare eller specialpedagog hjälpte mig 

 □ Jag försökte på egen hand att förstå 

 □ Annat …………………………………………………………………………………. 
 
7. Om du fick välja, hur skulle vilja att det hade varit på matematiklektionerna på högstadiet 
(oavsett om du tycker att du hade det lätt eller svårt med matematiken på högstadiet)? 
 Kryssa för varje alternativ som du tycker stämmer 

 □ Att läraren skulle ha haft mera tid för mig 

 □ Jag skulle ha fått mera tid på mig för att bli klar 

 □ Jag skulle vilja ha haft matematik på en lägre/högre nivå 

 □ Mera repetition hade varit bra 

 □ Målen för vad vi skulle ha klarat i matematiken, skulle ha förklarats bättre 

 □ Fler prov/diagnostiska prov hade varit bra 



 

   
 

 

8. Hade du någon gång på högstadiet betyget IG i matematik, för att sedan få ett G eller 
högre? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
 
9. Om du svarade ja på fråga 8, vad var det som gjorde att du fick betyget G eller högre? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
10. Har du någon gång på högstadiet haft ett så kallat analysschema/måldokument som har 
följt med dig och där det framgår vilka mål som uppfyllts och vilka som är kvar? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
11. Har du någon gång på högstadiet haft en checklista som följt dig, där någon lärare eller 
annan vuxen, har kontrollerat att varje del av matematikundervisningen har uppfyllts? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
12. Hade du ställt upp egna mål för din matematikundervisning på högstadiet? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
13. Har du någon gång på högstadiet fått hjälp till att öka ditt självförtroende? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
14. Har du någon gång på högstadiet fått hjälp med att öva din studieteknik i matematik? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
15. Har du någon gång på högstadiet fått hjälp till att öka din motivation till matematiken? 

 □ Ja  □ Nej    



 

   
 

 

16. Har du någon gång på högstadiet fått undervisning om eget ansvarstagande av 
matematikundervisningen 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
17. Har du någon gång gått i sommar- eller ferieskola för att öka dina matematikkunskaper? 

 □ Ja  □ Nej 
 
 
18. Har du kunnat påverka undervisningen och arbetssättet i matematik på högstadiet? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
19. Tycker du att ditt eget intresse och motivation för matematikundervisningen på högstadiet 
har varit viktigt för resultatet av dina matematikstudier? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
20. Fick du mycket hjälp med läxor och uppmuntran hemifrån när det gäller 
matematikundervisningen på högstadiet? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
21. Tycker du att kraven på dig, när det gäller matematikundervisningen på högstadiet, har 
varit rimliga? 

 □ Ja  □ Nej    
 
 
Om det är något du funderar på eller vill tillägga: ……………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Tack för du har medverkat i mitt examensarbete. Dina uppgifter kommer att behandlas helt 
anonymt och kommer att förstöras när sammanställningen är gjord. Är det något du funderar 
över så kontakta mig. 
 
Lärarkandidat Peter Richter email: peter.richter@telia.com 
 


