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ABSTRACT 
 

The purpose of this report is to find out how we can work with learners on the basis of their 
opportunities in mathematics. I also want to look into, how one views this question in other 
cultures that are different from our own. I have, in order to reach my purpose, looked on what 
literature there is on this matter. I have also made three interviews in a township in South 
Africa. The result I got from my survey was that the teachers I interviewed had a similar point 
of view on the teaching of mathematic as we have in Sweden. Finally I can establish that we 
as educators should begin to work with mathematics from a possibility perspective where we 
give the learners a menu of methods that they can examine and along with us find their own 
way to develop their skills in mathematics. I think that if we work like this we can get learners 
with a strong self-esteem, with knowledge about their unique conditions and that can take 
them as far as they want.   
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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med denna rapport blir att ta reda på hur man kan arbeta med elever utifrån deras 
möjligheter i matematik. Jag vill även studera hur man ser på denna fråga i andra kulturer som 
skiljer sig från vår egen. För att nå mitt syfte, har jag dels sökt ta reda på vad det finns för 
litteratur i ämnet, och dels gjort intervjuer med tre lärare i en kåkstad i Sydafrika. 
Det resultat jag fick fram utav undersökningen var att de lärare jag intervjuade hade en 
liknande syn på matematikinlärningen som vi i Sverige. 
Slutligen kan jag konstatera utifrån mitt resultat, att vi pedagoger bör börja arbeta med 
matematiken ur ett möjlighetsperspektiv. Där vi ger eleverna ett smörgåsbord av metoder som 
de får undersöka och tillsammans med oss hitta sitt eget sätt att utvecklas inom matematiken. 
På detta sätt tror jag vi får elever med en stark självkänsla och med vetskap om sina unika 
förutsättningar, som kan ta dem vart de vill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 1 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING 2 
1.2 Syfte 2 
1.3 Frågeställning 2 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 3 
2.1 Vad är matematik? 3 
2.2 Hur lär vi oss matematik? 4 
2.3 Se till varje individs möjligheter till lärande 6 
2.4 Matematiksvårigheter 7 
2.5 Metoder i matematikundervisningen 9 
2.5.1 Huvudräkning 10 
2.5.2 Problemlösning 10 
2.5.3 Praktiskt/laborativt arbete 11 
2.5.4 Lek/ rörelse som metod 11 

2.6 Salamancadeklarationen 12 
2.7 Vad säger Lpo 94? 12 
2.8 Vad säger kursplanen? 13 
2.9 Sydafrikas Läroplan 13 

3 METOD 14 
3.1 Den Sydafrikanska skolan 14 
3.2 Urval 14 
3.2 Intervjuguide 15 
3.3 Genomförande 15 
3.4 Databearbetning 15 
3.5 Reliabilitet och validitet 16 
3.6 Etiskt förhållningssätt 16 

4 RESULTAT 17 
5 ANALYS OCH DISKUSSION 20 
5.1 Vad är matematik? 20 
5.2 Hur lär vi oss matematik? 20 
5.3 Se till varje individs möjlighet till lärande 21 
5.4 Matematiksvårigheter 22 
5.5 Metoder i matematikundervisningen 22 
5.6 Slutsatts 23 

BILAGA 1 26 
BILAGA 2 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 2 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

1 INLEDNING 
 
Jag har valt att skriva ett arbete kring matematikmöjligheter. Jag tror att när vi som pedagoger 
har synsättet att alla elever bär på möjligheter till att utveckla ett bra lärande, kan vi få 
eleverna att stärka sin egen självkänsla vilket även det i stor grad påverkar deras inlärning 
positivt. Det här ämnet är något som står mig nära då jag själv fått kämpa med matematiken 
under hela min skolgång, dock inte utifrån mina möjligheter i ämnet utan mer med 
utgångspunkt från mina svårigheter i ämnet. Det jag kan säga nu efteråt är att den senare 
metoden inte gjorde mig starkare eller mer motiverad utan bara mer medveten om mina 
svårigheter och mer säker på att detta är ett ämne som jag inte klarar av.  
   När jag nu själv studerar till lärare har jag fått en ny syn på lärandet om att vi som 
pedagoger har alla möjligheter att stärka våra elever, att arbeta med dem på ett sådant sätt att 
de inte behöver känna sig värdelösa. Synen att anpassa utbildningen efter elevernas 
möjligheter har jag märkt blivit allt vanligare i svenska skolor och fler börjar arbeta på ett sätt 
där man flyttar fokus från problemet till att se möjligheterna.  
   Jag valde att göra min undersökning i Sydafrika då jag fick möjlighet att åka med dit som en 
del av mitt examensarbete. Jag fick här en möjlighet att studera vilken uppfattning lärare i 
andra kulturer har på detta område. 
   Jag har i min litteraturgenomgång valt att ta med forskares definition över 
matematiksvårigheter för att läsaren ska få en bild av vad motsatsen är till att utgå från 
elevens möjligheter. 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med mitt arbete blir där med ett försök att ta reda på hur man kan arbeta med elever, 
utifrån deras egna möjligheter i matematik.  
Jag vill även studera hur man ser på denna fråga i andra kulturer som skiljer sig från vår egen. 
 

1.3 Frågeställning 

 
Mina frågeställningar blir därför: 
 

• Hur kan man som lärare arbeta med matematik utifrån elevernas möjligheter? 

• vilken uppfattning har lärare i Sydafrika om elevers matematikmöjligheter? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG  
 

2.1 Vad är matematik? 

 
Enligt Matematikforskaren Björn Adler (2001) är matematik mycket mer än bara tal och 
siffror. Han menar dock att det är svårt att komma ifrån det traditionella tankesättet runt 
matematik eftersom det kräver kunskap om alternativ. Enligt honom handlar matematiken 
även om problemlösningsförmåga och logik. Han menar att det var därför matematiken 
uppkom, för att man skulle kunna göra tillvaron mer begriplig genom att strukturera och 
kategorisera. Adler menar även att skolan hittills har varit alldeles för fixerad vid svar. Han 
påstår att ”det är själva resan fram till svaret som utgör själva matematiken” (Adler 2001: 56) 
som att utforska och hitta mönster och olika samband. 
   Forskare har länge påståtts att det finns ett speciellt centra i en av hjärnhalvorna som sysslar 
med hela matematiken. Adler menar att forskningen kring hjärnan har ökat och idag vet vi att 
det inte finns något sådant centra, utan matematiken är ett av få ämnen som ställer krav på så 
många skilda kognitiva färdigheter samtidigt.  
   Adler menar att orsaken till att många människor har blandade känslor inför matematiken 
även de det gått bra för kan bero på brister i det pedagogiska. Upplägget av lärandet har inte 
varit tillräckligt lustfyllt eller spännande.  
 
En annan forskare inom matematikområdet är Gudrun Malmer (1948), som menar att vi i 
matematiken sysslar med att mäta kunskaper och där av prioriteras den kvantitativa 
kunskapen. Även tiden spelar ofta en viktig roll vilket bara förstärker det kvantitativa inslaget. 
Detta medför att eleverna blir stressade över att hinna klart med uppgifterna, vilket gör att 
vikten i att förstå, fundera, reflektera och söka alternativ försvinner. Resultatet blir det viktiga 
inte själva processen. Malmer vill beskriva matematiken som ett språk och menar att vi även i 
matematiken använder ett ordförråd bestående av tal och symboler.  
 
Enligt Furness (1998), som har arbetat som lågstadielärare i England och som projektledare 
för matematikverkstad i Stockholm, handlar matematiken om förhållanden som genom tiden 
har förändrats. Han menar även att matematiken inte är något isolerat ämne utan har ett brett 
användningsområde. Matematikens kunskapsområde ligger på förhållandet mellan tal, 
mätande och former. Furness skriver vidare att matematikutvecklingen inte kan ses som 
någon steg-för-steg process utan sker mer parallellt, det vill säga att det finns ingen synlig 
struktur i elevernas sätt att lära sig matematiken. Denna ordning menar han kan för oss vuxna 
vara helt obegriplig vilket gör den tidiga undervisningen lite svårare för pedagogen, men inte 
omöjlig.   
 
Enligt specialläraren och docenten i pedagogik Olof Magne (2002), är matematik något som 
är knutet till vårt tänkande och som vi använder för att förstå och beskriva omvärlden. Han 
säger även att det är skillnad på matematik och det matematiska tänkandet vilket är något helt 
annat. Det sistnämnda menar han handlar om att hitta tankeprinciper och att sedan använda 
dessa för att lösa matematiska problem.   
 
Malmer (1984) om matematik att utvecklingen i matematikundervisningen i stort sätt har stått 
still om man jämför med övriga ämnen i skolan. Arbetsböcker har omarbetats i takt med att 
nya läroplaner kommit men med arbetssätt och arbetsformer har det inte skett så stora 
förändringar.  
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2.2 Hur lär vi oss matematik? 

 
Björn Adler (2001) menar att vi alldeles för tidigt börjar med tal och siffror i skolan. När 
barnen är i sjuårsåldern är de ännu inte mogna för detta. De kan lära sig känna igen siffrorna, 
rabbla räkneramsor och beräkna lättare tal men de har inte den djupare kunskapen för vad 
talen och siffrorna egentligen är och vad de står för. Han menar att man här istället kan säga 
att den matematiken handlar om att minnas och inte om det han anser vara den egentliga 
matematiken. Om man stannar här är risken stor att barnet kommer hamna i svårigheter när 
uppgifterna blir svårare. För att eleverna ska kunna hantera matematiken menar Adler att man 
måste använda sig av flera olika redskap. Från början är de få och ganska lätta men i takt med 
att nivån ökar krävs det allt fler förfinade byggstenar. De byggstenar han skriver om är: 
   Arbetsminnet som tillhör det mest centrala när det kommer till lärande. I långtidsminnet, 
som är en del av arbetsminnet, sparar vi det vi har lärt oss för att kunna dra nytta av det vid ett 
annat tillfälle. Lagringen av ny kunskap i arbetsminnet sker bäst vid tillfällen då vi har tid för 
att reflektera över det vi håller på att lära oss och då vi inte är stressade.  
   Förmågan att läsa och skriva vilket innebär att vi har förmåga att kunna skriva 
matematikens alla symboler och begrepp. Om den här biten inte skulle fungera påverkas 
elevens prestation i matematiken. Det går då onödigt mycket tankekraft åt att forma siffror 
och tal. Om även läsförmågan är nedsatt kan det hända att eleven läser av fel vilket också 
kommer att påverka slutresultatet. 
   Automatisering är något som krävs för att nå en mer framgångsrik matematik. Om Eleven 
har en god automatiseringsförmåga behöver eleven inte använda allt för stor tankekraft för att 
lösa uppgifter med de grundläggande räkneoperationerna och de fyra räknesätten. Eleven kan 
då plocka fram uppgifter som t.ex. 7*7=49 och vet svaret på dem direkt.  
   Spatial förmåga och visualiseringsförmåga är komponenter som hjälper oss att hålla den 
röda tråden genom en uppgift, genom att vi får bilder som stöd för våra tankar. Fungerar det 
riktigt bra kan vi även se alternativ till lösningar. 
   Logisk förmåga är något som man tror har en stor betydelse inom matematiken då 
matematiken handlar om logiken mellan saker och ting. Matematiken handlar även om att 
man ska kunna dra slutsatser i flera steg tills man slutligen kommer fram till en lösning. Den 
logiska förmågan gör då att man klarar av detta lättare och utvecklar bra strategier. 
 
På samma sätt som talspråket utvecklas i samspel med andra i vardagliga situationer, menar 
Malmer (1984) att även matematikens begreppsbildande och det matematiska symbolspråket 
kan utvecklas genom upplevda räknehandlingar från vardagssituationer. Barnen har vid 
skolstarten väldigt skiftande förkunskaper. Malmer menar att ett sådant utgångsläge innebär 
många svårigheter och kräver varierande insatser.  
   En viktig detalj som Malmer tror skulle göra pedagogens uppgift lite lättare, är om vi visste 
hur barn tänker. Detta leder till att vi får bättre förutsättningar för att planera en lektion utifrån 
elevens behov. Hon menar att något som pedagoger tycks vara enade om idag är att vi inte 
kan arbeta på samma sätt med alla elever inom en klass, detta får praktiska konsekvenser som 
t.ex. läromedlet, som har en oerhört styrande uppbyggnad och talar om hur eleverna ska 
räkna.   
   Malmer (2002) har ställt upp sex inlärningsnivåer som hon anser man bör uppmärksamma 
vid matematikundervisning, om en effektiv inlärning och förståelse ska ske för alla elever, 
dessa är: 
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Nivå 1. Tänka – Tala 
Undervisningen ska ske på ett anpassat sätt utifrån deras förutsättningar och den ska utgå från 
elevens egen verklighet. Det är viktigt att göra situationer spännande och intressanta för att 
stimulera deras nyfikenhet. Eleverna måste öva upp sin förmåga att undersöka, upptäcka och 
uppleva. 
 
Nivå 2. Göra – Pröva 
Det eleverna får ta i, arbeta med på ett kreativt sätt, har större bidragande del till att bli något 
som ingår i den lärande processen. Desto fler sinnen som är involverade desto bättre blir 
inlärningen.  
 
Nivå 3. Synliggöra 
På väg mot det abstrakta måste eleverna själva få styra sitt lärande och testa sig fram utifrån 
sina egna erfarenheter, inte utifrån någon påtvingad metod. Men det är då viktigt att de får 
berätta och beskriva sitt tillvägagångssätt, föra att upptäcka hur deras tillvägagångssätt 
fungerade. 
 
Nivå 4. Förstå – Formulera 
Den här nivån är svår att klara av om man inte innan har fått de erfarenheter som nivå 1-3 ger. 
Det gäller här att förstå och kunna formulera sig med hjälp av matematikens symbolspråk. 
 

Nivå 5. Tillämpning 
Har man inte förståelse för det man gör i matematiken, kan man heller inte tillämpa det man 
gått igenom i nya moment. Det handlar om att förstå en metod och kunna använda den vid 
andra uppgifter. 
 
Nivå 6. Kommunikation 
Att få tala matematik och även diskutera i grupper kan hjälpa elever att förstå vikten av att 
lära sig matematik i skolan. 
 
Inlärning kan enligt Malmer (2002) endast ske om eleverna får arbeta med uppgifter som är 
nivåanpassade för dem, där de får arbeta i sin egen takt utifrån deras förutsättningar. När 
eleverna får det kan de kanske även få uppleva matematiken som något lustfyllt och känna att 
de har motivation till att utforska den.  

 
Ann Ahlberg som är speciallärare och matematikforskare skriver i sin bok Barn och 
matematik (1995) att många barn redan i hemmet genom lek i samvaro med kamrater och 
syskon har lärt sig räkna och lösa problem. Kunskapen de har fått är knuten till 
vardagshändelser. Barnets sätt att räkna skiljer sig därmed helt från den matematiken som de 
möter i skolan, vilken är uppbyggd av symboler och abstrakt tänkande. Hon menar därför att 
en viktig uppgift pedagogen har är att göra klyftan mindre mellan verklighetens - och skolans 
matematik. Detta för att eleven ska kunna bygga vidare på den kunskap och de erfarenheter 
eleven redan har. Detta säger Ahlberg visar att deras kliv in i matematiken sker långt tidigare 
än när de börjar med den formella undervisningen i skolan. De små barnen ordnar och sorterar 
olika föremål, jämför och upptäcker likheter och skillnader. För att barn ska förstå talens 
betydelse krävs att denna tidiga kunskap av matematik integreras med tal och räkning. De kan 
ofta redan räkneramsan när de kommer till skolan, men för att förstå vad talet står för måste 
de lära sig se talet som en helhet och som en del. Ahlberg fortsätter med att säga att det är en 
stor skillnad att lösa matematiska problem i vardagslivet och i skolan. Övergången från sitt 
eget kreativa sätt till skolans formella sätt att lösa problem blir då ett kritiskt skede i 
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matematikinlärningen. Ahlberg tycker därför att den inledande matematiken skulle innehålla 
mer problemlösande aktiviteter så att den förståelse barnen redan samlat på sig kan tas tillvara 
och utvecklas.  
   Magne (2002) är av samma uppfattning som Ahlberg om att barn måste börja med 
matematikinlärning utifrån vardagliga händelser som de är bekanta med. Även 
taluppfattningen måste utgå från verkligheten med fäste i praktiska erfarenheter. Pekräkning 
är också en början in i matematik, då de upptäcker att talen växer. Han menar fortsättningsvis 
att alla människor lär sig genom att iaktta och handla även barnen börjar med att iaktta och 
göra. ”Det är barnet som bestämmer lärandet genom att pröva och upptäcka tankeprinciper” 
(Magne 2002: 12).  
  

2.3 Se till varje individs möjligheter till lärande 

 
I Salamancadeklarationen som uppkom 1994 efter att regeringar och internationella 
organisationer samlats för att förverkliga målet en utbildning för alla, skrev de ”Varje barn har 
en utvecklingspotential vars gränser ingen känner. Begåvningen hos barn ser också olika ut 
för olika barn och ungdomar. Därför har varje barn rätt till en skolgång utformad efter egna 
behov” (Salamancadeklarationen i Olssons bok 2007: 17).    
 
Matematikmöjligheter har två betydelser enligt Malmer, dels med utgångspunkt från elevens 
perspektiv, dels utifrån pedagogens. Det första gäller att hitta barnens egna möjligheter till 
utveckling och lärande som kan hjälpa dem bli så bra de kan bli inom matematiken. Den 
andra gäller för pedagogen att ”ge alla elever möjligheter att uppleva matematiken som ett 
glädjeämne, även de svagare eleverna”(Malmer 2002: 7), med hjälp av den pedagogik och de 
resurser som pedagogen kan bidra med för att göra matematiken tillgänglig. Malmer menar att 
arbetet med barn som har olika inlärningshinder kräver ett organiserat och välfungerande 
samarbete mellan barnet och alla personer i barnets omgivning som alla bidrar med olika 
pusselbitar. Detta för att få en rättvis bild och förståelse för barnet och dess svårigheter men 
även för att ta tillvara på de möjligheter till förbättring och utveckling som barnet bär på. Hon 
menar att all undervisning borde läggas upp så att elevernas möjligheter utifrån individuella 
förutsättningar tas tillvara. ”Detta innebär också att upplägget i sig måste inrymma rika 
tillfällen till nya upptäckter och vidgade erfarenheter. En noggrann och systematisk planering 
är speciellt viktigt för de svagare eleverna” (Malmer 2002: 16). Eftersom flertalet av lärare i 
dag arbetar med heterogena grupper i skolan, där en del av eleverna behöver gå fram långsamt 
medan andra behöver mer utmanande uppgifter som kräver lite mer, är det svårt att låta alla 
elever arbeta i samma takt utifrån en och samma lärobok. Att lägga läroboken på hyllan 
menar hon ofta uppfattas som en svår uppgift speciellt när det gäller matematiken eftersom 
man där är mer bunden vid läroboken än i något annat ämne. Hon skriver även att ingen lärare 
kan få alla elever att bli bäst i matematik ”men det viktiga är att alla elever får möjlighet att nå 
så långt som deras förutsättningar medger” (Malmer 2002: 81).  
 
Läraren och föreläsaren Ann- Louise Ljungblad (2003) som har arbetat mycket med barn med 
specifika matematiksvårigheter tar upp alla elevers individuella möjligheter. Det hon menar 
med det är att vi i skolan måste ge rätt träning och hjälp som passar barnets behov, på detta 
sätt kan en positiv utveckling ske för det barnet. ”Vi måste ta fram barnets inneboende 
möjligheter, för de finns där bakom alla misslyckanden” (Ljungblad 2000: 7). Hon menar 
också att om vi ska kunna möta alla barns olikheter måste både skolledning, lärare, föräldrar 
och elever tänka på ett nytt sätt. Hon vill att skolan ska möta eleverna med en människosyn, 
där de vuxna har en positiv syn på elevernas möjligheter till utveckling. En skola med 
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gemensamma grundtankar om att vi alla är lika värda och där lärare, elever och föräldrar 
arbetar tillsammans i en skola för alla. ”… rättvisa kan vara att vissa barn får mycket mer, för 
att få lika mycket” (Ljungblad 2003: 15).   
 
Britt- Inger och Kurt Olsson skriver i sin bok Att se möjligheterna i svårigheterna (2007) om 
lösningsorientering istället för ett problemorienterat förhållningssätt. Lärarens uppgift i ett 
lösningsinriktat förhållningssätt är att söka efter tecken som kan leda till möjligheter att 
förändra och uppnå framgång. De menar att ett sådant förhållningssätt startar en process hos 
individen. Det gamla problemorienterade förhållningssättet gör att läraren sätter fokus på 
svårigheter och besvikelser som kommit på grund av problemen, och då inte ser de 
möjligheter som finns. De menar även att om man fokuserar på elevens förmåga och kunskap 
leder det oftast till en motivationshöjning för eleven att nå det mål som den satt upp.   
 

2.4 Matematiksvårigheter 

 
För att börja arbeta utifrån ett synsätt där matematikmöjligheterna står i centrum kan det vara 
bra att få en definition om motsvarigheten, alltså matematiksvårigheter, utifrån vad olika 
forskare säger. 
 
Gudrun Malmer (2002) menar att på grund av att vårt samhälle idag nästan helt är uppbyggt 
kring högteknologin medför detta att matematiken i vår del av världen har blivit en mycket 
viktig del. Människan måste anpassa sig till denna värld. Detta för med sig att personerna med 
svårigheter inom matematiken blir mer handikappade i dagens samhälle jämfört med förr. 
Många i dagens skola talar om att fler elever idag har matematiksvårigheter. Detta behöver 
dock inte vara fallet menar Malmer, men de blir mer synliga i ett samhälle där deras brister 
inom matematiken är viktiga att bemästra på grund av att matematiken är en sådan viktig del. 
   Malmer menar att det bakom matematiksvårigheterna gömmer sig flera variationer av 
svårigheter där en stor del är av pedagogisk natur, andra av psykologisk natur. Vad hon menar 
med det är att det finns elever som har matematiksvårigheter och elever som får det på grund 
av undervisningen. Enligt Malmer finns det faktorer som utgör en bidragande del till 
matematiksvårigheter, nämligen: 
Den Kognitiva utvecklingen, då matematiken kräver av eleverna att de har en väl fungerande 
abstraktionsförmåga och koncentrationsförmåga. Detta saknar ofta de svaga eleverna och får 
därför svårigheter med matematiken.    
   Den Språkliga kompetensen som är grunden för allt lärande. De elever som från början har 
ett välutvecklat språk har de bästa förutsättningarna medan de som inte har ett så välutvecklat 
språk ofta stöter på problem. 
   De Neuropsykiatriska problemen som exempelvis Damp, ADHD, Autism och Asperger. 
Dessa barn har ofta svårigheter med koncentrationen och uppmärksamheten, vilket påverkar 
deras matematikinlärning. 
   De barn med Dyskalkyli, denna grupp har specifika matematiksvårigheter. Detta problem är 
inte enbart genetiskt utan kan även uppkomma vid traumatiska möten, då blockeringar uppstår 
och hindra lärandet. 
   Vid Svårigheter med att läsa och skriva, då detta påverkar deras förmåga att handskas med 
symbolspråket i matematiken. De kan ha svårigheter att särskilja symboler som liknar 
varandra och/eller höra skillnad på tal som liknar varandra. När det gäller läsningen är det ofta 
avkodningen som inte är automatiserad och då går läsningen långsamt vilket ofta medför en 
dålig läsförståelse. Många elever med svårighet för läsning kan däremot lösa uppgifter mycket 
bra om uppgiften presenteras på ett annat sätt.   
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   Olämplig pedagogik är också en faktor som kan leda till matematiksvårigheter. Detta kan 
dels visa sig i en för hög abstraktionsnivå alldeles för tidigt och/eller att eleverna inte får den 
tid de behöver för att lära sig det mest grundliga i matematiken. 
 
Björn Adler (2001) menar att det finns olika matematiksvårigheter med helt skilda 
förklaringsgrunder och dessa kräver även olika hjälpinsatser. Han tycker det är viktigt att tala 
om fyra olika former av matematiksvårigheter var vid den ena är dyskalkyli. Barn med 
diagnosen dyskalkyli har svårigheter att automatiskt plocka fram information från 
långtidsminnet därför är deras prestationsförmåga väldigt varierande, ena dagen är allt jättebra 
medan dagen därpå kan allt vara förlorat. Han menar även att dyskalkyli är en specifik 
svårighet men att hela matematikområdet påverkas negativt, på samma sätt som dyslexin när 
det gäller läs- och skrivandet. De som har dyskalkyli kan mycket väl klara svårare 
räkneuppgifter, vilket är viktigt att komma ihåg, men de kan ha svårt med själva 
räkneprocessen och behöver använda sig av hjälpmedel högt upp i åldrarna. Barn med 
dyskalkyli kännetecknas ofta av att de har svårt med automatiseringen, tal- begrepp och 
planeringssvårigheter. Den andra formen av matematiksvårigheter är Akalkyli. Dessa barn har 
en bristande förmåga att överhuvudtaget utföra beräkningar. Detta går ofta att koppla till en 
hjärnskada. De här barnen upptäcks då de trots jättemycket träning inte kan lära sig de mest 
grundläggande delarna inom matematiken. Den tredje gruppen är Pseudo- dyskalkyli, deras 
svårigheter har uppkommit på grund av känslomässiga blockeringar. De här barnen har alla 
möjligheter och resurser till att lyckas med matematiken, som kognitiva och tankemässiga 
resurser, men ändå får de problem. Dessa elevers problem sitter i deras psyke, de intalar sig 
själva att de inte kommer klara av matematiken och denna tanke blir allt mer trovärdig och 
sätter stopp för lärandet. De här blockeringarna kan även uppkomma då eleven har vart utsatt 
för misslyckande som den inte vill upprepa och successivt börjar eleven undvika ämnet helt. 
För att hjälpa dessa elever krävs stödsamtal med lärare eller i svårare fall psykolog. Den 
fjärde och sista gruppen är de elever som har Allmänna matematiksvårigheter. Dessa problem 
visar sig i att eleverna har generella problem med lärandet då gäller det inte bara matematiken 
utan det tar lite längre tid med inlärningen i alla ämnen. Skillnaden mellan de allmänna 
matematiksvårigheterna och dyskalkyli är att de här barnen med allmänna svårigheter brukar 
prestera jämnare över tid. Dessa barn behöver få arbeta i ett långsammare tempo som passar 
dem och med enklare arbetsmaterial.  
   Ljungblad (2003) följer Adlers linje när det gäller matematiksvårigheter. Hon menar även 
att varje pedagog måste använda den pedagogik som passar ens eget tänkande bäst, det måste 
vara en modell som hjälper alla elever med olika svårigheter. Enligt henne måste pedagogen 
skilja på de elever som har allmänna matematiksvårigheter och de som har specifika 
matematiksvårigheter. Det hon har som regel när det gäller barn med allmänna 
matematiksvårigheter är att de är förhållandevis jämna och det är lättare att förstå hur de 
tänker därför är det också lättare att planera deras undervisning i förväg. Medan elever med 
specifika matematiksvårigheter som dyskalkyli har svårare för ett område inom matematiken 
och är mer ojämna från dag till dag. Enligt henne är inte problemet med dessa barn att de inte 
är begåvade utan att de har för dåliga resurser att arbeta med. Eftersom de även har svårt med 
korttidsminnet kan de heller inte dra nytta av tidigare kunskap. Ljungblad säger vidare att 
dyskalkyli är en diagnos för hur barnet har det just nu. Det är därför viktigt att komma ihåg att 
det inte är någon diagnos som barnet behöver bära med sig hela livet, utan det är helt 
beroende på hur utvecklingen går för barnet. Enligt henne gäller det för pedagogen som 
arbetar i skolan att se till att dessa barn får den hjälp som passar deras enskilda behov för att 
en utveckling ska kunna ske på ett positivt sätt.  
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   Hon har även kunnat se att många av svårigheterna finns i den didaktiska miljön, ”… det är 
jag som lärare eller pedagog som har specifika svårigheter att förstå eleven och det är där som 
problemet kan ligga” (Ljungblad 2003: 62).  
 
Enligt Ahlberg (1995) uppkommer ofta svårigheterna i matematiken för att undervisningen är 
uppbyggd så att de ska svara på en uppgift så fort som det går. Hon menar att det innebär att 
elever som behöver mer tid på sig eller som ofta svarar fel tappar tron på sin egen förmåga. 
Detta kan sedan följa dem genom hela skolgången och även in i vuxenvärlden.   
 

2.5 Metoder i matematikundervisningen 

 
Enligt läroplanen skall vi som pedagoger ge ”eleven en undervisning som är anpassad till 
varje individ, där man bemöter samtliga elevers möjligheter till ett bra lärande” (Lpo 94). 
För att uppnå detta mål måste vi arbeta på ett varierat sätt. Därför kommer jag här under ge 
exempel på några metoder i matematikundervisningen. 
 
Enligt Ljungblad (2000) är det med största vikt att pedagogen tidigt upptäcker de barn med 
matematiksvårigheter. Hon menar att ett barn som gång på gång misslyckas med matematiken 
och som inte får någon kontroll över vad den gör kommer troligtvis till slut ge upp. Denna 
uppgivenhet ska man vara försiktig med då det senare kan leda till blockeringar. Hon menar 
även att ett av skolans största problem inom matematiken är att pedagogen inte är tillräckligt 
bra på att skilja de olika matematiksvårigheterna åt vilket medför att det är svårt att hitta en 
pedagogik till varje enskilt barn. Oavsett var problemet nu ligger måste vi tillsammans med 
barnet hitta den rätta pedagogiken för det barnet för att hjälpa den ut ur svårigheten.  
 
Enligt Adler (2001) är det extra viktigt att så snabbt som möjligt ge barn med svårigheter rätt 
hjälp. Han menar som Ljungblad att det då är viktigt att vi vet vilken typ av 
matematiksvårighet barnet har för att veta vilken metod som passar det barnet. Adler menar 
fortsättningsvis att det är viktigt att de här barnen får öva upp färdigheterna på rätt sätt. Han 
menar vidare att varje svårighet har sina specifika brister men hjälper man barnet att stärka de 
färdigheter som barnet redan besitter stärks den i sitt lärande. Om man istället övar på de 
brister barnet har, som inte är möjligt att öva upp, kan barnet istället riskera att hamna på för 
låg nivå och gå miste om möjligheten att utveckla tänkandet för den högre matematiken.  
   Adler menar att det finns områden man kan arbeta med för att försöka undvika att 
matematiksvårigheter uppstår. Tal och siffror tillhör ett av dessa områden han skriver om. 
Enligt honom finns det få saker som är lika viktiga när det gäller matematikens tal som att ha 
en god förståelse för storlek och att kunna jämföra. Många elever får svårigheter att känna 
igen olika tal vilket betyder att de får lägga ner onödigt mycket tankemöda på att känna igen 
talet. Därför tycker han att det är viktigt att barnen får den tid de behöver för att befästa 
kunskapen. 
   Ett annat område är Automatisering. Han menar att det aldrig går att automatisera 
förståelsen för matematik men det går att automatisera byggstenar inom matematiken som till 
exempel igenkännande av tal och siffror, multiplikations fakta. När eleverna automatiskt kan 
känna igen sig i matematiken går inte onödig tankekraft åt till att försöka. 
   Perception och spatial förmåga är områden som man också kan öva mer på. Han menar att 
eleverna behöver en god rymduppfattning, spatial förmåga, likaså en god kroppsuppfattning. 
Dessa förmågor hjälper dem att kunna läsa av en text eller tal åt rätt håll. 
   Det Logiska tänkandet är ett annat område som han tar upp. En viss logisk förmåga är viktig 
att ha inom matematiken då matematiken kräver att man kan göra en rimlighetsbedömning 
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över det svar man fått. Det krävs också att eleven kan följa uppgiftens gång, hela vägen från 
första tankeprocessen ända till lösningen. 
 

2.5.1 Huvudräkning 

 
Enligt Malmer (2002) är huvudräkning en konst som kräver både kreativitet och kunnande i 
ett samspel. Det blir mindre och mindre av huvudräkning i skolan men huvudräkning är en 
viktig och nödvändig del i matematiken när eleverna ska lösa problem.   
 
Madeleine Löwing som är universitetslektor i matematikdidaktik och Kilborn (2003) som 
arbetar som högskolelärare menar att när man använder sig av huvudräkning arbetar man på 
ett undersökande sätt. De menar att vid huvudräkning börjar man inspekterar uppgiften och 
väljer sedan den metod man anser fungerar för den här uppgiften. Detta gör man för att det 
ska blir lätt att sedan räkna i huvudet. Enligt dem är det viktigt vid arbete med huvudräkning 
att föra samtal med eleverna för att visa på strategier som de kan använda sig av. Eftersom 
eleverna har olika förkunskaper kan strategierna skilja sig från elev till elev vilket man bör 
tänka på. De menar vidare att när man börjar arbeta med huvudräkning och diskuterar det är 
det viktigt att låta eleverna själva få berätta och beskriva hur de tänker.  
 

2.5.2 Problemlösning 

 
Magne (2002) menar att en inkörsport till matematikens struktur är att lösa vardagsproblem. 
Detta är särskilt viktigt för de elever som har svårigheter med det mer påhittade 
matematikstoffet. Enligt Magne handlar problemlösning om att genom språket resonera 
logiskt. 
 
I vardags livet menar Ahlberg (1995) att vi för det mesta löser problem tillsammans men när 
vi sedan ska lösa problem i matematikundervisningen förekommer ytterst sällan något 
samarbete. När eleverna inte får diskutera och reflektera med varandra kring matematiken 
försvinner en stor del av den matematiska förståelsen. Ett sätt enligt henne för att eleverna ska 
bli bättre på att lösa matematikproblem är att utgå från barnets eget sätt att behandla problem 
och hämta problem från elevens egen verklighet. Vid problemlösning menar Ahlberg att 
eleverna behöver diskutera och reflektera tillsammans med andra. Eleverna får i dessa 
diskussioner andra synvinklar och idéer från sina kamrater. Ett av målen för problemlösning, 
skriver Ahlberg, är att eleverna ska förstå att skrivandet, ritandet och talandet är viktiga 
verktyg. Vid användning av dessa verktyg reflekterar de över problemet och ser det från olika 
perspektiv.  
 
Enligt Malmer (1984) kan barn redan i förskoleåldern lösa svåra matematiska problem. Då är 
inga tio- övergångar eller divisioner och multiplikationer i vägen, ”de lever ju förövrigt ännu i 
lycklig okunnighet om hur svårt detta är” (Malmer 1984: 54). Det som utgör begränsningar i 
skolans matematikundervisning vid problemlösning, enligt Malmer, är den formella 
redovisningen som är på en för hög abstraktionsnivå. När man talar matematik är det lätt att 
låta eleverna handskas med stoffet men när det formella kommer in då blir det genast svårt. 
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2.5.3 Praktiskt/laborativt arbete 

 
Enligt Furness (1998) förknippas ofta matematiken med en hög abstraktions nivå, snabbt 
tänkande och med att behärska regler. Dessa föreställningar är de som ofta skrämmer barnen. 
Därför menar Furness ”om barn alltid har möjlighet att arbeta utifrån det konkreta så når de 
ett arbets- och tänkesätt där de ständigt pendlar mellan konkret handling och abstrakt 
tänkande…” (1998: 12). Han menar även att den praktiska matematiken är bra för att barnen 
då själva får vara med och formulera det de gör och på det viset skapar de regler som barnen 
själva förstår. Barnen behöver enligt honom fritt få bekanta sig med det material som de ska 
använda för att upptäcka materialets möjligheter, sedan kan man även gå in och styra men den 
fria delen måste få komma först och den måste få ta tid.  
   Enligt Malmer (1984) är ett av målen inom matematiken att eleverna ska få möjlighet att 
lära sig matematiska begrepp, grundade på en förståelse. Hon menar att detta borde ske innan 
de går över till den abstrakta matematiken med dess symboler. Hon menar vidare att detta är 
något pedagogen kan hjälpa eleverna med genom praktisk/laborativ matematik. Med hjälp av 
material som man använder i ett väl genomtänkt syfte, kan eleverna bilda sig ett inre bildarkiv 
som sedan kan hjälpa dem i det logiska tänkandet. Hon menar att man borde ge mer utrymme 
åt det laborativa arbete i skolan då den kunskap eleverna får ut är deras egen. Detta skulle 
medföra att de lättare kan omsätta den i nya situationer. Enligt henne förs undervisningen idag 
fortfarande på en allt för hög abstraktions nivå, hon citerar Piaget ” Det är inte ämnet, utan 
undervisningen i ämnet, som barn inte förstår, när de inte förstår undervisningen i skolan” 
(1984: 54). 
   Rystedt och Trygg (2005) som båda är lärare och numera anställda på Nationellt Centrum 
för Matematik (NCM) menar även de att ett laborativt arbete kan fungera som en länk mellan 
det konkreta och matematikens abstraktion. Ofta används laborativt material för att visa hur 
något fungerar för att sedan översätta det till det abstrakta, men man kan lika väl göra tvärt 
om och låta materialet visa det abstrakt uttryck. När eleverna med hjälp av det konkreta 
materialet fått en förståelse för det abstrakta i en uppgift, kan de senare behöva gå tillbaka till 
det konkreta igen för att få en djupare förståelse för det redan kända begreppet då det stöter på 
en mer utmanande uppgift. Rystedt och Trygg menar därför att laborativt arbete inte bara är 
något som man ska arbeta med i de yngre åldrarna, ”det är en angelägenhet för alla elever” 
(2005: 23). 
  

2.5.4 Lek/ rörelse som metod 

 
Ingegerd Ericsson som är filosofie doktor i pedagogik skriver i sin bok rör dig - lär dig(2005) 
att barnens kognitiva lärande, alltså barnens inlärning och tänkande, innehåller kroppsliga 
upplevelser och erfarenheter. Det kognitiva lärandet är grunden för begreppsbildning och 
föreställningar, som i sin tur är grunden till kunskap om världen och sig själva. Om man då 
minskar på barnens möjlighet till rörelse skulle det kunna hämma även deras intellektuella 
utveckling. När barn får röra sig mycket blir deras motorik automatiserad vilket leder till att 
kognitiva resurser frigörs. Desto fler rörelsemönster som är automatiserade desto större 
möjlighet att kunna utföra kognitiva uppgifter samtidig. Ericsson skriver vidare att i alla 
kognitiva processer ingår sinnesintryck, kognition och motoriska handlingar. Om motoriken 
skulle vara sent utvecklad kommer den att hämma inlärningen. Rörelse i undervisningen 
hjälper även utvecklingen av perceptionsförmågan som också är en del av det kognitiva 
lärandet. ”att lära sig handlar alltså om att få in kunskap i kroppen via kroppen…” (2005: 47).  
Ericsson skriver vidare att hela kroppen blir ett inlärningsinstrument vid rörelse, då 
nervsystemet aktiveras. 
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Enligt Malmer (2002) kan rörelse frigöra våra tankar. Ofta när personer är djupt försjunkna i 
tankearbete vill de ha en penna i handen. Hon menar att rörelseundervisning på rätt sätt kan 
väcka intellektuella förmågor. Malmer menar även att rörelse medför en förbättrad 
kroppsuppfattning som leder till en bättre självkänsla hos eleven vilket leder till förbättrad 
koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga.  
 
Enligt Magne (2002) växer matematikkunskapen fram genom barnens lek. Genom leken övar 
barnen färdigheter och sitt språk och under leken är själva processen viktigast. Barn i de yngre 
åldrarna gillar att sortera, dela upp och peka ut saker i rätt ordningsföljd osv. ”det är i stort sett 
genom dessa mattelekar som barn lär sig matematik” (2002: 14). 
   Magne menar att genom rörelseundervisningen utvecklar barnen sin kroppsuppfattning, 
koordination, rytm och uthållighet och lär sig då behärska sin kropp. Vid dessa tillfällen får de 
även träna både grov- och fin motorik som också är en del av de yngre barnens 
matematikinlärning.  
 

2.6 Salamancadeklarationen 

 
”Salamancadeklarationen är en handlingsram för undervisning av elever med behov av 
särskilt stöd” (salamancadeklarationen1994: 4). Grundtankarna med detta dokument är att alla 
elever med särskilda behov ska få gå i en skola för alla. En skola som är till för alla, som 
respekterar alla och som ger stöd och tillgodoser individuella behov hos eleverna.  
Den betonar att alla elever har rätt till undervisning utifrån sina egna förmågor. Skolan har i 
uppgift att utveckla en pedagogik med barnet i centrum där man tillvaratar den mångfald av 
egenskaper som finns. Alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna få ut samma 
skolundervisning på samma villkor som andra. (Salamancadeklarationen i Olsson 2007: 116) 
Olsson skriver att deklarationen fastslår: att varje barn har unika egenskaper, intressen, 
fallenheter och inlärningsbehov och utbildningssystemet skall utformas och 
utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att elevers olikartade kapacitet och 
förmågor tillvaratas. Elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarieskolor som 
skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum. 
 

2.7 Vad säger Lpo 94? 

 
I Lpo 94 skrivs det om de skyldigheter som skolan har när det gäller elevers undervisning och 
lärande och vad som menas med en likvärdig utbildning: 
 
 ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 
 
”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov.” 
 
”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära” 
 
”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd.” 
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2.8 Vad säger kursplanen? 

 
I kursplanen i matematik står det hur viktigt det är att få möta olika metoder för att få en 
framgångsrik matematikutveckling. ”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en 
balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, 
metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd 
som elever i behov av särskilda utmaningar.” 
 

2.9 Sydafrikas Läroplan 

 
Nedan har jag valt och översatt citat från den Sydafrikanska läroplanen. Där tar de upp hur de 
ser på matematikämnet och möjligheten för eleven att öva på sina färdigheter.  
    
För att nå de resultat man kan få ut av lärande måste man kunna samla, analysera och 
utvärdera information kritiskt. De måste även för att lyckas med detta få möjlighet till att öva 
på dessa färdigheter som krävs för ett bra lärande.   
 
Matematik är en mänsklig aktivitet som involverar observation, representation och 
undersökande av mönster och kvantitativa förhållanden i fysiska och sociala fenomen och 
mellan själva matematikobjekten. Genom denna process, uppkommer nya matematiska idéer. 
(South Africa Curriculum 2005)  
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3 METOD 

 
Jag fick i samband med mitt examensarbete möjligheten att åka till Sydafrika. Där valde jag 
att intervjua fyra lärare på den skolan där jag hade min praktik. Detta för att få en inblick i hur 
lärarna där tänker kring matematiksvårigheter och hur de ser på att arbeta med elevernas 
möjligheter till lärande. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att det gör det möjligt att 
gå in på djupet och föra ett samtal med respondenten. Detta hade inte på samma sätt varit 
möjligt om jag skulle göra en kvantitativ intervjuundersökning då jag inte skulle ha tid att 
möta alla i en intervju. Ett annat skäl till att jag valde den här metoden var på grund av den 
språkbariär som fanns mellan oss då både jag och lärarna på skolan har engelska som 
andraspråk. Detta medför att det lätt uppstår missförstånd vilka man snabbt kan reda ut eller 
förhindra när man sitter tillsammans. 
 

3.1 Den Sydafrikanska skolan 

 
Att gå i skolan är en rättighet för alla barn och ungdomar i Sydafrika och den möjligheten tar 
de flesta och går de nio åren som är obligatorisk. (afrikagrupperna 2007) 
   Men den sydafrikanska skolan har inte alltid sett ut som den gör idag. Det var inte allt för 
länge sedan man fick en enad skolpolitik och en gemensam läroplan för hela landet. Efter att i 
flera år ha levt i ett land där man förde en raspolitik där apartheidlagarna rådde och starkt 
påverkade skolpolitiken. Under den här tiden gällde lagen Bantu Education Act som innebar 
att ingen svart fick ha en högre utbildning än en vit. Det tilläts bara ett språk i skolan och det 
var Boernas språk, Afrikaans. Det fanns heller inte någon enad läroplan utan man hade en för 
varje rasgrupp (ANC 2007). I takt med att man nu efter 1994, då Apartheid regimen föll, har 
försökt att balansera upp landet igen har man även arbetat för att få en rättvis skola. Men 
fortfarande syns spåren efter Apartheid och en stor skillnad finns när man studerar kvalitén på 
undervisningen i de segregerade områdena. (afrikagrupperna 2007) 
 

3.2 Urval 

 
Jag valde att utföra min undersökning på en lågstadieskola i en svart kåkstad i Sydafrika. Jag 
valde att intervjua lärare från olika stadier, från 0 till 3, för att studera om det var någon 
skillnad kring deras sätt att se på matematikmöjligheter utifrån vilka åldrar de hade bland 
eleverna.  
   Min första intervju var med A som är lärare i en förskoleklass. Hon har arbetat som lärare i 
13 år och alla åren har hon arbetat på den här skolan, men med olika åldrar. Efter hon slutade 
högstadiet började hon läsa på college treårig linje för att bli lågstadielärare.  
   Min andra intervju var med B som är lärare i en etta. Hon har arbetat i andra årskurser men 
trivs bäst att arbeta med de yngre eleverna. Hon har arbetat som lärare i 13 år. Hon började 
arbeta på en jordbrukskola där hon var i två år innan hon kom hit. Hon har gått 3 årig 
mellanstadielärarutbildning på college. 
   Min tredje intervjuperson är C som är lärare i en tvåa. Hon har arbetat i alla årskurser på den 
här skolan vilket hon tycker har varit bra då hon vet vad de kan och vad de behöver kunna när 
de kommer till henne och när hon sedan lämnar över dem. Hon har arbetat som lärare 19 år. 
De två första åren var i en annan stad sedan kom hon till den skolan vi är på.  
   Alla intervjuerna har jag lagt som bilaga 2 i arbetet. 
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3.2 Intervjuguide  

 
Innan jag åkte ner till Sydafrika hade jag förberett en intervjuguide som jag skulle utgå ifrån 
när jag gjorde mina intervjuer (se bilaga 1). Intervjuguiden hade jag som stöd vid intervjun för 
att få en struktur, inte för att följa till punkt och pricka. Under intervjun tillkom och försvann 
det frågor på grund av att dessa i en situation var mer relevanta eller om jag kände att en fråga 
redan hade besvarats. Jag började med några frågor kring intervjupersonen för att få en 
bakgrunds beskrivning och för att intervjupersonen skulle slappna av. Intervjuguiden fortsatte 
sedan med en allmän fråga kring lärande för att sedan smalna av allt eftersom och komma in 
på matematik i allmänhet. Jag avslutade med några frågor kring matematiksvårigheter.  
 

3.3 Genomförande 

 
Jag valde, som jag nämnde ovan, att använda mig av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer 
utförde jag i klassrummen. Första dagen jag kom till skolan bokade jag in några intervjuer. 
Jag gick då till läraren under skoltid och hörde om jag kunde få en intervju. Lärarna fick inga 
instruktioner förutom vilket ämne intervjun skulle behandla. Vid alla intervjutillfällen har jag 
använt mig av en diktafon för att inte behöva anteckna. När man antecknar vid en intervju 
tycker jag man tappar kontakten med intervjupersonen och går miste om det som 
intervjupersonen uttrycker via sitt kroppsspråk. Jag genomförde fyra intervjuer som alla tog 
cirka 25 minuter och fördes som ett samtal. 
   Intervjun med A genomförde jag i hennes klassrum efter lektionstid vilket betydde att vi 
fick vara ensamma i klassrummet. Eftersom vi fortfarande var kvar på skolan hörde vi hela 
tiden springande barn utanför. Detta störde dock inte inspelningen och påverkade heller inte 
intervjun. Vid två tillfällen kom några elever in och talade med läraren och jag var tvungen att 
trycka på paus vilket gjorde att läraren kom av sig och vart lite okoncentrerad. 
   Intervjun med B genomfördes även den i hennes klassrum. Den här gången var eleverna 
kvar men de satt mycket tysta. Vid några tillfällen fick hon rikta uppmärksamheten mot dem 
och tappade då fokus på intervjun vilket kan ha påverkat intervjun. Även elevernas närvaro i 
klassrummet kan ha påverkat henna då hon kanske inte kunde säga allt men jag fick känslan 
av att detta inte var något hinder för henne.   
   Min sista intervju med C genomfördes även denna gång i klassrummet som hon låste dörren 
om för att inga elever skulle komma in under intervjun. Liksom vid de andra tillfällena kunde 
man höra eleverna på skolgården men inte heller denna gång var det något som störde eller 
påverkade intervjun. Vid två tillfällen ringde hennes mobiltelefon och hon svarade. Vid dessa 
tillfällen var jag tvungen att stoppa inspelningen även här kom hon av sig vilket kan ha 
påverkat intervjun.  
 

3.4 Databearbetning 

 
Jag har skrivit ut alla tre intervjuerna ordagrant på engelska för att inget ska gå förlorat vilket 
skulle kunna ske i fall jag skulle översätta dem till svenska. Jag har dock inte gjort detta med 
bakgrundsfrågorna utan där har jag sammanfattat vad respondenten sagt i en kort 
personbeskrivning. Jag har lagt intervjun i sin helhet som bilaga sedan har jag sammanställt 
de svar jag tyck varit viktiga för min undersökning. Jag har sedan jämfört likheter och 
olikheter hos respondenterna och lagt det under resultat delen. Detta har jag gjort för att jag 
lätt ska kunna studera vad de hade för tankar när jag skriver min diskussion och inte behöva 
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gå tillbaka till den ursprungliga intervjun. Jag gjorde det även för att läsaren direkt ska få de 
viktigaste svaren som är relevanta för arbetet. 
   Jag fick ett bortfall och det var min första intervju jag genomförde. Jag valde att välja bort 
den på grund av att jag efteråt inte kunde höra vad respondenten sagt då jag lyssnade av 
inspelningen. Detta på grund av att vi satt i hennes klassrum då barnen hade lektion.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 
Då jag har valt att intervjua endast tre lärare på en och samma skola ger den här 
undersökningen inte en rättvis bild över vad alla lärare i Sydafrika tänker kring min fråga. Jag 
kan då heller inte dra några generella slutsatser utifrån deras tankar. Dock skulle deras tankar 
kunna vara likartade med de övriga lärarna på skolan då de arbetar på ett liknande sätt. Jag 
anser att jag får fram lärarnas tankar kring ämnet och att det är ärliga svar. Vid några tillfällen 
när eleverna har varit i klassrummet eller kommit in vet jag inte säkert hur mycket lärarna har 
vågat säga. Jag fick dock känslan av att det inte bekom dem vid de tillfällen eleverna skulle 
kunna höra. 
   I frågan om validiteten till undersökningen har jag fått svar på det jag ville undersöka men 
med lite svårigheter då det kom till engelskan. Då engelskan utgör både min och 
respondentens andra språk medförde detta att det ibland var svårt att få fram exakt det jag 
ville.  
 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

 
Min undersökning är konfidentiell vilket respondenterna fick reda på innan jag började 
intervjun. Det ända jag har gjort är en personbeskrivning men jag nämner inte deras namn 
eller namnet på skolan där de arbetar.  
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4 RESULTAT 
 
 
Vad innebär begreppet lärande? 
 
Enligt A är lärandet själva processen av utbildandet. Alla de intervjuade håller med om att 
lärandet är något viktigt som vi behöver för att gå igenom livet. A säger ”When you learn you 
will know everything, and learning is a part of life” (Bilaga 2). Enligt B är lärandet att få 
information av olika slag och att lära sig att utöva olika saker. Detta är även C inne på och går 
lite djupare och säger att lärandet är att lära om attityder och värderingar. Hon säger även att 
lärande är ” to want to be learnd if you want to gain more experience” (Bilaga2). A avlutar 
med att säga om vi inte lär så får vi inte reda på något och allt runt omkring oss har något att 
göra med lärande, hur vi fortsätter att existera. 
 
 
Vad är matematik för dig? 

 
Både A och B är överens om att matematik inte bara har med siffror att göra medan däremot 
C anser att matematik är till stor del siffror och hur vi använder dem på olika sätt. A håller 
med C om att Matematiken är något som finns överallt runt om kring oss. Vi måste lära oss 
matematiken för att veta hur många familjemedlemmar man är eller hur många stolar som står 
runt ett bord. B tar också upp att matematiken även är en undersökande process där eleverna 
upptäcker saker och ting med hjälp av matematiken. 
 
 
Hur tror du elever lär sig matematik? 
 
A menar att det här är en svår fråga för pedagogen, det gäller att få eleverna att känna sig 
hemma med matematiken och först då kan de lära sig, ”You must givet them that love, then 
they’ll be free to learn, and they want to learn” (Bilaga 2).  Både B och C berättar att de 
arbetar mycket praktiskt. B gör detta för att eleverna fortfarande är små och C menar att barn 
tycker om att leka och gillar då även matematiklekar. Enligt C leder detta till att de börjar 
gilla den praktiska matematiken men hon säger även att det finns de som tycker mer om att 
räkna. C är den ända som tar upp att vi alla lär på olika sätt, ”One learns math on his own 
way, every individual, because everybody is unique” (Bilaga 2). 
 
 
Hur kommer du ihåg din egen skoltid när det gäller matematiken? 

 
Alla tre respondenterna har under en period under sin skolgång varit mindre förtjusta i 
matematiken. Enligt A har hon aldrig tyckt om matematiken speciellt inte när den blev för 
teoretiskt då hon tyckte det blev för komplicerat. Här berättar A att hon, som de två andra sagt 
tidigare, vill arbeta med praktisk matematik ”when you do practical and activities you 
understand… (Bilaga 2). De två andra tyckte båda om matematik i de lägre åldrarna men det 
var när de började högstadiet som de tappade glädjen till matematiken. B är helt säker på att 
det var på grund av hennes lärare som var väldigt högljudd och slog eleverna ”…that mad me 
hate math, because of him, that gave me a negative affect towards math” (Bilaga 2). Även C 
tror att hon tappade intresset för matematiken på grund av läraren och undervisningen. Hon 
berättade att det inte fanns någon lärare som kunde lära ut matematik och de fick heller ingen 
uppmuntran från lärarna.  
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Hur arbetar du för att få dina elever att känna glädje inför matematiken? 

 
På den här frågan svarade de alla tre olika. A Arbetar mycket praktiskt och tycker det är 
viktigt att ge eleverna tid att lära sig det nya området. Under vissa matematiklektioner har hon 
lekar vilket eleverna gillar. B Berättar att hon uppmuntrar dem och menar att eleverna från 
början gillar matematiken och det vill hon försöka få dem att behålla. C arbetar på ytterligare 
ett sätt. Hon integrerar matematikundervisningen med andra ämnen vilket hon menar gör att 
eleverna uppskattar ämnet. När det är matematik koncentrerar de sig inte bara på matematiken 
utan de vet att de också ska få lära sig något annat än matematik. Hon låter även de snabbare 
eleverna få möjlighet att sitta vid en kamrat och hjälpa kamraten. Hon menar att det är något 
som eleverna tycker om. 
 
 

Hur ser ditt drömscenario ut, när det gäller matematiken? 

 
B skulle vilja ha mer hjälpmedel som kan assistera eleverna när de ska börja skriva med 
penna, som tillexempel en sifferkarta för att påminna dem om hur siffrorna ser ut. C skulle 
önska att eleverna talade mer med varandra om matematiken på lektionerna,  “when we’re 
dealing with math and we have to communicate with each other or if you are doing it alone 
you have to communicate with your self, yes  that’s how it should be” (Billaga2). 
 
 
Hur ser en vanlig matematiklektion ut i ditt klassrum? 

 
A har inte så mycket att säga här. Hon arbetat i en förskoleklass och menar att de inte räknar 
matematik med symboler utan de övar på siffrorna, de lär sig känna igen dem. Både B och C 
utgår från elevernas erfarenheter men på olika sätt. B använder sig av vardagliga ting och 
sådant som för eleverna är välkänt från förskoleklass. Hon försöker även involvera eleverna i 
lektionen genom att ge dem uppgifter som de tillsammans ska lösa. När C introducerar ett nytt 
område inom matematiken för eleverna påminner hon dem först om vad de tidigare har 
arbetat med för att de ska kunna utgå från deras förkunskaper och bygga vidare på dessa. De 
elever som hon ser har svårigheter med det nya området sätter hon sig med och förklarar igen. 
 
 
Använder du dig av någon speciell metod? 

 
A använder sig av laborativt material, som t.ex. sifferkort. Korten visar hon för barnen och de 
får olika uppgifter kring tallinjen. B och C är båda inne på att pedagogen ska använda olika 
metoder vilket de båda gör i sin undervisning. B säger ” I use different methods because they 
are not the same” (Bilaga 2). Ibland använder hon praktisk matematik ofta då hon upptäcker 
att någon av eleverna har svårigheter. C prövar sig fram och upptäcker hon att den metod hon 
använder inte fungerar prövar hon en annan. 
 
 
Hur ser du på matematiksvårigheter? 

 
Alla tre tar upp hur viktig matematiken är och hur frustrerade de blir när en elev får 
svårigheter med matematiken. A menar att man måste vara smart för att klara matematiken 
och i Sydafrika har befolkningen inte det så lätt vilket hon menar påverkar deras 
matematikinlärning. Hon menar vidare att det är viktigt att vi har kunskap om matematiken.  
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B menar att eleverna ibland får matematiksvårigheter men att de kan komma över dessa. Hon 
försöker göra allt som står i hennes makt för att eleven ska övervinna svårigheten. C tycker 
inte om när elever inte kommer över sina svårigheter i matematik, på grund av matematikens 
betydelse i samhället. Även hon försöker göra allt vad hon kan för att de ska bemästra 
matematiken genom att bland annat uppmuntra eleverna. Hon menar att man med 
matematiken kan komma hur långt man vill. 
 
 
Hur upptäcker du elever med matematiksvårigheter? 

 
A och B säger båda att de upptäcker dessa elever under matematiklektionerna då eleverna 
arbetar med matematikuppgifter. De går då runt i klassen för att se hur det går för eleverna 
med uppgiften. B berättar även att hon har upprepade uppgifter som hon tittar på för att se hur 
det går för eleven.  
 
 

Hur tror du matematiksvårigheter uppstår? 

 
B och C tror båda två att dessa problem uppkommer på grund av de dåliga sociala 
förhållandena som många av eleverna lever under. B menar att många av dem är trötta på 
grund av att de inte fått tillräckligt med sömn och de är hungriga. Detta menar hon påverkar 
skolarbetet. C menar även att det kan bero på arvet från föräldrarna som då skulle ha haft 
problem när de gick i skolan. C nämner vidare att de elever som på något sätt kommit i 
kontakt med HIV/ADIS har annat i huvudet och orkar inte vara fokuserad på skolan.   
 
 
Hur arbetar du med barn som har matematiksvårigheter? 

 
Både A och B ger den elev med matematiksvårigheter lite extra av sin tid. De sitter med 
eleven och förklarar på nytt. A tycker det är viktigt att man inte generar eleven inför sina 
kamrater. Hon berättar att när hon upptäcker någon med svårigheter talar hon med eleven om 
på vilket sätt hon kan undervisa för att eleven ska förstå ”If you do see one that doesn’t 
understand, you must talk to him how you can teach so he’ll understands you” (Bilaga 2). B 
brukar även göra historier för eleven kring det eleven har svårt för, för att eleven ska förstå. C 
däremot har en helt annan metod. Hon ger eleven med svårigheter i ämnet extra arbeta och 
extra övningar men även material som de kan använda sig av när de räknar. C nämner att hon 
har medverkat på en workshop angående barn med inlärningssvårigheter. Där har de 
diskuterar hur de ska gå tillväga med dessa barn. De vill genom denna workshop bilda ett 
team som ska finnas på skolan och kunna fånga upp dessa elever. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

 
Syftet med mitt arbete har varit att försöka ta reda på hur vi som pedagoger kan arbeta med 
elever utifrån deras möjligheter i matematik. Jag ville dessutom studera hur pedagoger tänker 
kring den här fråga i Sydafrika där de lever i en annan kultur med andra förutsättningar. Jag 
har genom litteraturstudier och intervjuer med tre lärare i Sydafrika försökt närma mig ett svar 
på mina frågeställningar. 
 

• Hur kan man som lärare arbeta med matematik utifrån elevernas möjligheter? 

• Vilken uppfattning har man som lärare om elevers matematikmöjligheter i Sydafrika? 

 
 

5.1 Vad är matematik? 

 
Jag tror det är svårt att hitta en definition för vad matematik är. Alla människor tror jag har sin 
egen definition på matematik beroende på vad man har för relation till ämnet, både 
känslomässigt men även mer konkret, på vilket sätt man kommer i kontakt med ämnet i 
vardagen.  
   När man studerar vad forskare och matematiker säger när de ska definiera 
matematikbegreppet upptäcker man många likheter. Alla är eniga om att matematiken är ett 
stort område som innefattar otroligt mycket. Detta tror jag gör att vi alla hittar vårt eget sätt att 
definiera matematiken, då ämnet inrymmer så mycket.  
   Jag tror, som både forskarna och mina respondenter nämnt, att matematik är något mer än 
att sida upp och sida ner svara på tal i en mattebok men detta är ofta verkligheten i många 
skolor. Det här tror jag är något som vi pedagoger bör granska och försöka få in fler sidor av 
matematiken. Även lägga mer tyngd på själva processen och ge elever mer tid till detta 
stadium. Forskarna jag har studerat menar också att matematiken till stor del utgörs av 
processen fram till en lösning vilket de menar att vi i skolan ofta glömmer bort. Som Malmer 
(2002) tar upp ska allt i skolan gå så fort att eleverna inte får någon tid till reflektion och 
eftertanke. Då matematiken är ett brett område och sträcker sig, som Furness (1998) säger, 
över flera kognitiva områden tycker jag det är viktigt att vi som pedagoger inte låser oss vid 
en metod utan använder flera olika metoder som kan finnas inom detta område. Detta för att 
ge eleverna en möjlighet att upptäcka den väg som passar dem bäst för att nå en fortsatt 
positiv utveckling inom matematiken.  
   När jag gått igenom vad de lärare sagt, som jag intervjuat, kring vad matematik är skiljer det 
sig inte helt från mina egna uppfattningar kring ämnet och heller inte från vad forskarna säger. 
Alla är överens om att matematiken är något som finns överallt runt oss och att själva 
processen är lika viktig som att komma fram till en lösning.  
 

5.2 Hur lär vi oss matematik? 

 
Jag tror inte det finns ett sätt som vi lär oss matematik på utan det är något som är individuellt 
från en elev till en annan. Däremot tror jag, som flera av de forskare jag har studerat också 
hävdar, att det finns områden och redskap som är viktiga att bemästra för att förstå 
matematiken, men vägen dit är något eleven måste hitta själv med stöd av pedagogen. Det 
som också tas upp av forskarna är kontakten mellan matematiken och barnens verklighet. Vid 
annan typ av inlärning som talspråket eller då barn formar sina värderingar sker detta ofta, 



 

 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 21 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

som Malmer (2002) tar upp, i samspel med andra och i vardagliga situationer. Jag tycker då 
man kan fråga sig om det skulle vara annorlunda vid matematikinlärning. Detta har jag svårt 
att tro men ändå är det ofta så det ser ut i skolan, vi utgår för lite från barnets egen verklighet. 
Jag tycker att vi som pedagoger bör fundera på att utgå mer från elevernas verklighet då detta 
är något som är bekant för eleverna och något som de kan relatera till. Detta uttryckte även en 
av lärarna jag intervjuade. Hon menade att det här är en viktig del för att eleverna ska kunna 
lära sig matematik. Enligt henne måste vi som pedagoger först få barnen att känna sig hemma 
med matematiken ”you must givet them that love, then they’ll be free to learn, and want to 
learn” (Bilaga2). Jag håller med de lärare jag intervjuade om att för att upprätthålla barnens 
naturliga nyfikenhet måste vi förhålla oss till deras verklighet som de kan bemästra. Det som 
jag tror gör detta svårare men extra viktigt är, som Malmer (2002) tar upp, att när eleverna 
kommer till första klass har de så skiftande erfarenheter. Jag tycker det då är viktigt att vi 
pedagoger inte tilldelar eleverna ett specifikt utvalt material som kanske inte alls stämmer 
överens med deras redan påbörjade sätt att lära matematik. Jag tror det är bättre att 
tillsammans med eleven försöker bygga vidare på elevens redan påbörjade lärande. Detta tar 
även Ahlberg (1995) upp och menar att barns sätt att räkna skiljer sig helt från skolans 
matematik. Jag tror, som flera av forskarna tar upp och även två av mina respondenter, att det 
är bra i början att arbeta mycket praktiskt då det är det som barn är vana vid hemifrån. Jag tror 
även, som forskarna också nämner, att det i början inte är lätt att förstå sig på det abstrakta 
som utgör en stor del av matematiken. Därför tror jag man ska vänta med det abstrakta tills 
man ser att eleven är mogen för det och detta kan ske vid olika tillfällen för varje barn.    
 

5.3 Se till varje individs möjlighet till lärande 

 
Att se till individens möjligheter tycker jag låter självklart men det har det inte alltid varit. 
Allt för länge har vikten legat vid att se på elevers svårigheter och utgå från dem. Först nu har 
jag börjat se mer av den biten på skolorna. Jag tror den synen har växt mycket i takt med 
debatten om en skola för alla. I dag tror jag allt flera pedagoger går från ett problemorienterat 
lärande mot ett lösningsinriktat lärande där elevens starka sidor lyfts.  
   Vi är alla olika och med detta menar jag att vi även är olika när det gäller hur vi lär oss nya 
förmågor och hur bra vi kan bli på det vi ska lära oss, men vi har alla en möjlighet att bli så 
bra som vi kan bli, och det är bra nog. För att eleven ska hitta sina sätt att utvecklas och hitta 
sina förmågor tycker jag vi som pedagoger har en viktig funktion. Det gäller för oss att ge 
eleverna redskap och förslag på metoder som finns, detta menar även Malmer (2002), 
Ljungblad (2003) och Olsson (2007), är viktigt för att en positiv utveckling ska ske. Precis 
som Olsson (2007), anser jag att fokusering på elevernas förmåga och kunskap ger en 
motivationshöjning hos eleven. Om man däremot hela tiden skulle peka på elevernas brister 
skulle de snabbt tappa både lusten till att lära och sin självkänsla. Detta kunde jag även tydligt 
se i mina respondenters svar då de alla berättade att de under en period i skolan inte tyckt 
matematiken var rolig. Detta berodde på att de hade haft lärare som kränkt dem istället för att 
uppmuntrat dem. B säger här att hon hela tiden uppmuntrar sina elever för att de ska känna 
glädje inför ämnet. Lärarna berättar även om vikten av att använda sig av olika metoder för att 
eleverna ska kunna hitta sitt sätt att lära på. B säger ”I use different methods because they are 
not the same” (Bilaga 2) 
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5.4 Matematiksvårigheter 

 
Jag tror, som flera av forskarna jag studerat, att svårigheter inom matematiken skiljer sig 
mellan olika barn. Man kan försöka dela in eleverna i grupper som t.ex. allmänna-, specifika 
svårigheter och Akalkyli. Jag tror dock att eleverna fortfarande skiljer sig ifrån varandra även 
inom dessa grupper. Därför tror jag att det är viktigt att inte fastna vid att det skulle finnas ett 
arbetssätt för alla barn med exempelvis dyskalkyli. Att kunna på allmänna grunder dela in 
dem i grupper tror jag kan hjälpa oss som pedagoger att utesluta vissa metoder eller arbetssätt, 
som Adler (2001) har gjort, men då är det viktigt att komma ihåg att de fortfarande är olika 
inom de grupperna. Det som Ljungblad (2003) tar upp om hur dyskalkyli är en diagnos för 
hur barnet har det just nu och som kan försvinna beroende på hur det går med barnets fortsatta 
utveckling, tror jag är ett bra synsätt som vi borde ha för alla svårigheter, vare sig det är 
möjligt för dem att försvinna eller inte. Jag tror det synsättet skulle medföra att vi lättare 
skulle komma in i tankesättet att det inte är omöjligt att få eleverna att klara matematiken vad 
de nu än må ha för brister. Nu finns det vissa bitar som en del elever saknar vilket gör att de 
aldrig kommer att kunna lära sig en viss detalj. Jag tror ändå man kan hittar andra vägar för att 
klara matematiken trots dessa brister och föra dessa i skymundan. Tänker vi att det går att 
övervinna alla svårigheter har vi redan från början en positiv syn vilket gör fortsättningen av 
arbetet utifrån elevens möjligheter lättare. Det kanske inte är så att alla svårigheter kan 
försvinna men jag tror i alla fall att alla svårigheter kan bli mer eller mindre ett hinder för 
matematikinlärningen. 
   När jag talade med lärarna i Sydafrika om matematiksvårigheter tog de alla upp hur oroliga 
de var för de elever som hade svårigheter och hur frustrerade de blev när eleverna inte kom 
över dessa svårigheter för att matematiken enligt dem är otroligt viktig. Enligt dem får 
eleverna svårigheter på grund av de sociala förhållandena vilket jag tror stämmer till stor del. 
Jag tror eleverna i kåkstäderna har mycket annat att tänka på som t.ex. om det blir mat till 
kvällen eller om deras föräldrar kommer att bli friska, saker som de flesta svenska barn är 
skonade från. Detta tror jag, som lärarna, absolut är en stor anledning till att svårigheter 
uppstår i lärandet. Eftersom detta är ett så pass stort problem tror jag att andra orsaker som 
skulle kunna ligga bakom kommer i skymundan vilket skulle kunna leda till att dessa barn 
inte får den hjälp de skulle behöva.   
 

5.5 Metoder i matematikundervisningen 

 
Det som jag blev förvånad över och som jag inte hade förväntat mig när jag började intervjua 
lärarna var hur mycket de tänkte lika som lärare i Sverige när det gällde pedagogiken. Jag 
hade fått uppfattningen efter att jag besökt skolorna i Sydafrika och sett under vilka 
förutsättningar de lever att de inte skulle ha samma tankar för att vi lever sådana skilda liv. 
Men jag blev till stor del positivt överraskad över deras sätt att tänka kring eleverna och 
pedagogiken.  
   Som jag skrivit tidigare tycker jag det är viktigt att vi som pedagoger introducerar flera 
olika metoder för eleverna. Detta för att eleverna sedan utifrån sina erfarenheter och 
förutsättningar ska kunna välja den metod som passar eleverna bäst och ger dem en möjlighet 
till en positiv utveckling. Jag anser, liksom Ljungblad (2000), att detta bör ske i ett samspel 
mellan elev och lärare. Detta nämner även A när jag intervjuar henne, “If you do see one that 
doesn’t understand, you must talk to him how you can teach so he’ll understands you” (Bilaga 
2).  
Som jag skrivit tidigare tar både Ljungblad (2000) och Adler (2001) upp att vi måste hitta 
vilken svårighet eleven bär på så snabbt som möjligt. Detta kan jag till viss del hålla med om. 
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Jag tror dock att vi bör lägga störst fokus på att hitta elevens styrkor och utgå från dem för att 
fortsätta ett positivt lärande. Att leta efter vilken typ av svårighet eleven har känns som 
ödslande av energi och resurser när eleverna ändå inte är den andra lik hur många grupper vi 
än delar in dem i. Adler (2001) menar vidare att dessa svårighetsgrupper har olika specifika 
brister och att barna då får öva upp de färdigheter de har. Detta håller jag med honom om men 
det kanske går att hitta dessa färdigheter utan att behöva definiera svårigheterna. 
   Både jag och forskarna vill påpeka vikten av att låta eleverna undersöka olika metoder. 
Detta hävdar även två av mina respondenter. De berättade att man måste använda olika 
metoder för att alla elever är unika. Det finns flera olika metoder och några av dem har jag 
tagit upp i detta arbete, bland annat huvudräkning, problemlösning, praktiskt arbete och 
lek/rörelse. Alla dessa metoder kräver sina specifika färdigheter av eleverna vilket gör att 
vissa metoder passar några elever bättre än andra. Den praktiska matematiken tror jag själv 
kan passa de flesta i de yngre åldrarna oberoende av om de har svårigheter eller inte utan för 
att få bort det abstrakta från den tidiga matematiken. Alla tre lärarna från Sydafrika anser och 
arbetar en hel del med praktisk matematik i de yngre åldrarna och Furness (1998), Malmer 
(1984) och Rystetd m.fl. (2005) hävdar också att det är en bra metod för att matematiken är 
för abstrakt för de yngre barnen.  
   Problemlösning tror jag är en bra metod då eleverna får utnyttja matematikområdet till fullo. 
Det gäller både att kunna resonera logiskt och bedöma sannolikheten och så vidare. Jag tycker 
även, som Malmer (2002) och Ahlberg (1995), att problemlösning är bra för att eleverna blir 
tvungna att samarbeta och tala matematik med varandra vilket jag tror är väldigt utvecklande. 
När jag intervjuade C berättade hon att hon skulle önska att hennes elever talade mer 
matematik med varandra på lektionerna, för hon tycker att det är en viktig del i den 
matematiska processen. Ett sätt för henne att få detta scenario skulle vara att använda sig av 
problemlösning. B uttryckte att hon arbetade med problemlösning, dock hade hon inte något 
ord för det utan berättade att hon brukar ge eleverna uppgifter som de tillsammans ska lösa i 
grupper.  
   Jag tror att alla elever kan behöva en blandning av alla dessa metoder även om en av dem 
passar barnet bättre kan det vara skönt med variation och lite utmaning, så länge det inte blir 
en negativ upplevelse. Det är vår uppgift som pedagoger att ansvara för att matematiken inte 
blir en negativ upplevelse.  
  

5.6 Slutsatts 

 
Enligt våra svenska styrdokument står det att vi ska ha en anpassad undervisning för varje 
enskild individ och utgå från deras behov och utifrån deras förutsättningar arbeta vidare med 
lärandet. Jag har efter arbetet med den här rapporten kommit fram till vikten av att 
tillsammans med eleven hitta den väg och den metod som är bäst för detta barn. Jag tror att 
om vi utgår från ett perspektiv där vi som pedagoger tror att alla elever har förutsättningar att 
bygga vidare på då kan vi också hitta dessa förutsättningar. Har vi dock en syn där vi istället 
synliggör elevens problem blir arbetet mycket tyngre. Det blir svårare att hitta det som kan få 
eleven att komma över tröskeln på grund av att eleven nu vet att den har en svårighet som 
begränsar eleven i sitt lärande. Det är inte eleven som har svårigheten, liksom att det inte är 
den med funktionshinder som är handikappad, utan det är hos oss pedagoger problemet ligger. 
Vi måste ändra utgångspunkt och anpassa oss och vår verksamhet så att varje elevs unikhet 
passar in i vår gemensamma skola. Genom att ge eleverna möjligheter att hitta deras unika 
färdigheter, och sedan utifrån dessa färdigheter hitta den metod som bäst lämpar sig för 
eleverna för att kunna nå vart de vill. Vi bör därför granska matematikundervisning och 
studera om vi har en undervisning som ger varje elev möjlighet att vara unik och få använda 
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sina redskap utifrån sina förutsättningar. Det som stärkte mig ännu mer i min tro på att utgå 
från elevers möjligheter i matematik är att jag även kunde se liknande tankar formas hos de 
tre lärarna jag intervjuade i en kåkstad i Sydafrika.  
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BILAGA 1 

 

Interview guide 

How long have you been working as a teacher? 

Have you been at the same school? 

- Could you see any difference between them?  

What education do you have? 

What grade are you working in? 

- Have you worked in any other grade? 

 

Can you explain to me what learning is? 

 

What is math to you? 

How do you think one learns math? 

How do you remember your own school attendance when it comes to mathematics? 

- Why do you think you feel like that? 

How do you work in order to make your learners feel joy for math? 

How dose an ordinary math lesson look like in you classroom? 

If you could describe your dream scenario, how would the mathematic lesson look like then? 

Are you using a special method in your teaching in mathematics? 

- Have you ever been thinking of using any other method? 

 

What’s your view on mathematic difficulties?  

How do you think these problems are arising? 

How are these difficulties shown? 

How do you work with children that have difficulties with the mathematic? 

How do you detect these learners? 
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BILAGA 2 
 

Intervju A 

Can you explain to me what learning is? 
Learning is the process of education. When you learn you will know everything, and learning 
is a part of life. Because if you don’t learn you want know nothing about history, everything 
around us is about learning, how to survive. 
 
What is math to you? 
Math is not just about numbers only because… math is surrounding us. As a family you must 
know how many people is in your family, how many rooms in your house, how many chairs 
at school, how many windows at school, it’s something that is around. 
 
How do you do in school to make the learners see the different sides of math? 
We just give them activities like maybe we want them to know and recognise number 5 or 4, 
then we give them some activities to show that they recognise that number, and then they 
have to colour number 1 yellow, 2 green, 3 orange, and they enjoy it, especially when they 
can write that number. But it’s still difficult to the smaller ages especially number 2, 3 and 5 
is very difficult for them to recognise, difficult for them to write it they sometimes make 
number three as m and number 5 like s, especially the small one so you as a teacher must 
make them enjoy what they are doing. They must practise everyday that number and the 
moment they understand then we start teaching. You must not rush them because they get 
confused. The moment they understand that number you take them to another group to write 
another number. And here in smaller classes you have faster groups and groups for slower 
learners. 
 
Do the have time to learn the numbers? 
Yes, the have time because, let’s say in the morning when you get in the classroom, you’ll 
know even before today I must prepare the work I do to morrow, so I must know this group is 
going to do this one and this group is going to do that one and they will rotate to all groups, 
they must all do the same work, but they are different learners. 
 
How do you think one learns math best? 
It’s so difficult, they must feel at home, because it’s surrounding us, they must feel at home 
then they’ll learn. You must give them that love then they’ll be free to learn, and then they 
want to learn. 
 
 How do you remember your own school attendance when it comes to mathematics? 
I didn’t like math especially in theory, I want practical. When you do practical you understand 
and activities but theory no no I didn’t like. I didn’t like it because it was so theoretical 
because it was very difficult especially when you’re in high school and some grades, math 
changes and the higher you’ll get the higher the level gets. 
 
How do you work in order to make your learners feel lust and joy for math? 
I do many activities, I give them time to do things, I give them tasks. There is times when we 
play for their math, hon ger några exempel på lekar där de springer m.m. when you do that 
they really like it. 
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How dose an ordinary math lesson look like in you class room? 
We don't do so… menar att de inte räknar matte med symboler. They must know how to 
count and how to write that number and recognise that number. 
 
If you could describe your dream scenario, how would the mathematic lesson look like 

then? 
When I come to this classroom I must know way my children, all of my children are doing. 
Här säger hon en flera saker som inte hör till frågan, tror inte hon har förstått frågan. Hon 
berättar bland annat om att hon alltid har sina elever i huvudet även i sina drömmar. 
 
Are you using a special method in your teaching in mathematics? 
Hon visar mig laminerade sifferkort. I show them which number is this and they will and they 
will say right, sometimes they must go and show on number 1 on the board, then I show them 
this one ex. 5 which number comes before/after or which number is between 4 and 6 come 
and show me. 
 
What’s your view on mathematic difficulties?  
You know here in South Africa, hon säger något om att befolkningen inte har det lätt. Most of 
math you have to be bright but in different ways and math is very important very much 
important they must know the mathematics. 
 
How do you work with the children that have difficulties with the mathematic? 
Ok if I have learners with math problems then I stay with that one and do this and do this, you 
just give them specially time, not embarrass her. I try especially when they don’t understand 
what I said I just go around. Who doses not understand then we start again till he or she 
understands. 
 
How are these difficulties shown? 
When I give them a task to do I must stay and check around how are they doing are they 
understanding what I’ve said. If you do see one that doesn’t understand, you must talk to him 
how you can teach so he’ll understands you. You can’t embarrass the children, you can’t 
shout. 
 
What happens after you have detected them?  
What I do I do give them tasks and write a letter to the parents asking them can you help me, 
when you see that the parent care for their child then you’ll write a letter and ask them to help 
you to teach their child. 
 

Do you do any tests? 
We don’t do it here, when we see this child doing right then we take him to a higher grade. If 
we see one with problems we just call the parents and show this is the work of your child, 
how do you feel, then the parent tell you I want my child to retain in the same class. We 
discuss together because you must know that child that have the problem, because you must 
tell them so and so.   
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Intervju B 
 
Can you explain to me what learning is? 
To me learning is to learn to know information to get information of different kinds and to 
learn how to do things. 
 
What is math to you? 
It’s more then numbers, because it’s also a research, it’s not only for counting it’s also… they 
explore using that math, it’s more then numbers. 
 
How do you think one learns math best? 
Usually I do it practical because these are grad 1. When they count they use their finger, we 
usually use practical counting and they use math to change… we sell biscuits here so we train 
them to be one day have a shop, so they learn at an early age. 
 
How do you remember your own school attendance when it comes to mathematics? 
When I was young I was really liking math but when I was in grad 8, gillade hon det inte. I’m 
sure that was caused by my teacher. I hade a teacher he was very loudly and I was… he liked 
to hit, so as a result that mad me to hate math, because of him, that gave me a negative affect 
towards math.      
 
What do you think of math now a day? 
I like it very much, it’s important our days and there are not many students of math now in 
our days. If you get unemployed quickly you must have math and physics it’s important in our 
days to have math. 
 
How do you work in order to make your learners feel lust and joy for math? 
I encourage them. They always like doing math in my class, I don’t want them to lose that. 
 
How dose an ordinary math lesson look like in you class room? 
I sometimes use ordinary things that they are used to do in the r- class and outside school, so I 
use that when I’m doing math, so that they became familiar with this task, so they like it. 
 
How do you do when you introduce a new area?      
I involve them, sometimes I divided them in to groups and I give them a task. They have to do 
it in the group, work to gather, they must learn to work together to give each one that respect. 
 
If you could describe your dream scenario, how would the mathematic lesson look like 

then? 
I wish I could have those things with big numbers, when they come from the r-class they are 
struggling to hold the pencil, they are not used they use a crayon so they are not used, so they 
struggle  to write those numbers, so if I could get those to assist them. 
 
Are you using a special method in your teaching in mathematics? 
I use different methods because they are not the same, sometimes I use… I’ve got those 
task… there are those who are bright I just give them sometimes that task and they continue. 
There are those who take… they are slow thinkers I can see that. I sit with them and do it 
sometimes practical, not the same method different methods. 
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What’s your view on mathematic difficulties?  
In math they get difficulties but sometimes overcome that difficulty because… I try by all 
means, because math… sometimes they count if it’s difficult to count at fingers I use their 
bodies, I say have many ears do you have, two, how many ears with your friend to gather. 
 
Are there many learners with difficulties? 
No there are very few, maybe three, others they like math. 
 
How are these difficulties shown? 
Others I notice, as I said there are only three, two of them one I do a research about they are 
having a problem they have background problems, sometimes they are tired they didn’t get 
enough sleep because of the way they live. Sometimes you report to the principal then you 
call the social workers she must go and visit that house so they always get involved with the 
parent, so we take it to the social worker so they check that house. 
 
Do you do any tests in class?   
No we don’t do any tests, we are having repeated (acumens), so they don’t write a test. They 
write those in there books and we look how he work because they are still in grade 1. 
 
How do you work with the children that have difficulties with the mathematic? 
Sometimes I take him with his chair, he must come and stay with me, sometimes I make a 
story for him a story that will involve this thing a want him to achieve, then I ask him 
question. 
 
 
Intervju C 
 
Can you explain to me what learning is? 
I think it’s the ability to gain knowledge, learn some skills, learn about attitude and values, I 
think that is learning to want to be learned if you want to gain more experience. 
 
What is math to you? 
Math is the manipulation of numbers I think that is math, it has to do with numbers. When 
you become old you have to work with numbers, everything you do deals with numbers. It’s 
also the shapes. 
 
How do you think one learns math best? 
One learns math on his own way, every individual, because everybody is unique. They like to 
play, they like games in math, if you give them the games, everyday they will come and play 
on the math, but you see there are those who want to count. 
 
How do you remember your own school attendance when it comes to mathematics? 
You see when I was in the first grades I remember I remember I was doing 1, 2, 3 and 4th we 
had to collect some stones because their were no material, we hade to collect the stones for 
when we were counting, and if we were doing math we hade to constantly using the stones, 
we hade to go outside and we hade to come back, förklarar hur det fungerade förr fick sitta I 
klassrummet med händerna och titta rakt fram, for calculating mentally. Then we were about 
hundred learners in each class. I started my school here at this school grad 1-4. 
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Did you like math? 
I liked math from the smaller grades up to grad 7, the problem is in grad 8 I was in this school 
there their were no teachers who knew have to teach math, they were lacking in that skill, 
that’s when I started not to like math, because their was no encouragement from the teachers 
from grade 8-10, so when I went to grade 12 their was no option I had to take other subjects, 
otherwise it was my wish to take math or science because I wanted to be a nurse or a teacher. 
 
What mad you like math in the lower grades? 
You know math is not difficult it’s easy but if you can see now everything has changed, it not 
used to be that in our time we only taught addition, substation, division and multiplication, we 
were not taught to go deeper in math but now you can see learners from grad 3 and 4 going 
deeper and deeper into math knowing about angels. 
 
How do you work in order to make your learners feel lust and joy for math? 
What I do, I do is that they sit in groups I take them to the carpet and then I introduce that 
lessen if it’s a new area. I introduce and I interact that lesson with other subjects and then they 
will enjoy that, they will ask when is math. When it’s math time we are not only concentrating 
on math we are going to learn about something new in that lesson, and after that they go back 
to there groups. and then they like the other thing that they like is to help each other there are 
those who can’t or don’t understand the teacher but they understand  each other so if you take 
the other learner who’s faster and give her the opportunity to help them it will… Even in there 
calculation they will tell you… you don’t just accept that… yes your right, they must explain 
to you have they got to that answer, how did you calculate that answer, and they explain and 
the other one will be different from… 
 
How dose an ordinary math lesson look like in you class room? 
When I introduce a new lesson to the learners I remained them of what we did yesterday, we 
will take that and build a new thing on that and they have pre knowledge. Some of them work 
quietly in there groups but you see that there are those who have problems and I take those 
that I see that they have problems, they didn’t get what I taught them, and then I sit with them, 
here at the table maybe in two not in big numbers and then I explain to them here at the table 
and then they go back to the group. 
 
Are you using a special method in your teaching in mathematics? 
Not special, what can I say I use not one method, different methods if they don’t understand 
this one I get to that one or if I can’t … I see that they don’t understand my method I’m using 
with them I go to other teachers here in the school, ask for him, go pleas go and introduce this 
I’ve used this method witch way can you use in this, then the teacher came and I listen   
 
If you could describe your dream scenario, how would the mathematic lesson look like 

then? 
When the learners are busy with math they tend to keep quiet but I’ve told them we have to 
talk we have to talk when we’re dealing with math and we have to communicate with each 
other or if you are doing it alone you have to communicate with your self, yes  that’s have it 
should be. 
 
What’s your view on mathematic difficulties?  
Math difficulties what they are I don’t like when learners can’t overcome a problem in math, 
because math is really is very important, they are living this days have to… I try by all means 
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to make them master the math, because with math you could go every where, you can get the 
education you want so I encourage them to learn math. 
 

 

How do you work with the children that have difficulties with the mathematic? 
If I see a learner with math problems I prepare extra work for them and extra lesson of extra 
exorcises. I try to remediate) what is not right then I give that learner extra work. I give them 
some counting material of what ever you can come across. 
 
Why/how do you think these problems are arising? 
You see most of… some of the problems come with them from home there are social 
problems, environmental problems or they inherit the problem from their parents had this 
problem in school with math and then that child takes that problem from the mother or the 
father. And another problem it can… when they are hungry and also when the have 
unemployed parents you see that causes these problems. These problems are affecting them. 
And you see there is HIV and AIDS, some of these children have lost their parents and you 
don’t know as a teacher that his father or mother has past a way, you just see that the child is 
just dropping and you just wondering what’s happening and you try to do this and this but oh, 
and then you have to get to the home and see what is happening and after that you realize that 
it was that problem and then you (eleven) have to overcome that problem.  
 
Do you have any special teachers? 
We have no special teacher here that makes a lot of children to become a dropout because 
every day he thinks, oh today its math I don’t like math, it’s difficult and then he will start not 
to come to school, tha5ts really bad. We’ve been identifying these children these problems 
every year and send their names (skolverket) but nothing is done. I hope it gets better in the 
next few years. We’ve been attending a workshop concerning these children with learning 
problems. We discus that these learners should be identified earlier in there first grade, and 
then we form a team here in school and then their also a team at the office and then you send 
the names and that team comes and check what’s happening and then they can do what ever 
they can do to help that child.    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
    

  


