
ÖREBRO UNIVERSITET 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Huvudområde: pedagogik 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Det finns 10 sorters människor – de som förstår 
och de som inte förstår. 

 
 

Lärares uppfattningar om matematik och 
matematiksvårigheter. 

 
 
 
 
 

Jonas Karlsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv 

Uppsats, 15 högskolepoäng   

Vårterminen 2011 

___________________________________________________________ 

 



 

Sammanfattning 

Matematik anses vara ett viktigt redskap för utveckling inom bland annat naturvetenskap och 

teknik. Kunskaper i ämnet anses också vara viktiga för att man som medborgare ska kunna 

fatta välgrundade beslut och delta i det demokratiska samhället. Matematikundervisningen i 

skolan är dock utsatt för hård kritik. Måluppfyllelsen är för låg och eleverna är i för hög grad 

utlämnade till enskilt räknande i läromedlen. Algoritmräknande prioriteras till förmån för 

förståelse, och matematik anses vara det tystaste ämnet i skolan. 

 Forskningen betonar lärares kommunikativa didaktiska kvaliteter som den största 

betydelsen för elevers framgångar i matematiklärandet. Samtidigt anses lärares uppfattningar 

om matematik ha stor betydelse för undervisningens kvalitet. Skolinspektionens rapport 

(2009:05) pekar på att kursplanen har en närmast obefintlig styrning av undervisningens 

upplägg. Det innebär att det finns en risk för att undervisningen utgår från lärares personliga 

uppfattningar om matematik och lärande. Om dessa uppfattningar skiljer sig i för hög grad så 

kan kraven på en likvärdig utbildning inte uppnås. 

 Syftet med denna studie är att öppna upp för fler aspekter kring bristerna i 

matematikundervisningen genom att undersöka lärares uppfattningar om matematik och 

matematiksvårigheter och diskutera vad dessa uppfattningar kan innebära för det stöd som ges 

till elever i matematiksvårigheter. 

 Den valda metoden är en hermeneutiskt inspirerad kvalitativ metod. Det empiriska 

materialet är insamlat genom intervjuer med fyra pedagoger på en 7-9 skola; två 

matematiklärare, en specialpedagog och en speciallärare. Motivet för detta val är att kunna ge 

en komplex och mångsidig bild av det studerade området.  

 Resultatet visar att lärares uppfattningar om matematik och matematikkunskap är 

avgörande för undervisningens upplägg och det stöd som ges till elever i matematik-

svårigheter. Resultatet visar också att dessa uppfattningar skiljer sig så till den grad att 

utbildningens likvärdighet kan ifrågasättas eftersom elever med liknande behov får helt olika 

stöd vid provsituationer. Undervisningen tenderar att fokusera på det som elever har svårt för, 

och präglas därför av att ge mer av samma istället för att undanröja de hinder som 

svårigheterna utgör och genom detta möjliggöra en högre förståelse för ämnet. Slutligen visar 

studiens resultat också att begreppet dyskalkyli inte används som en vanlig förklaring till 

elevers svårigheter, men att det kategoriska perspektivet trots detta är närvarande i form av en 

slags smygrepresentation.  
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1. En ologisk titel? 

”Det finns 10 sorters människor – de som förstår och de som inte förstår”. Titeln på denna 

studie kan verka fullkomligt ologisk. Det beror förmodligen på att talet 10 inte är skrivet i det 

talsystem som vi normalt sett använder, tiobassystemet. Det är skrivet i det binära talsystemet 

med basen 2. Det innebär att nollan har värdet av 0 • 2
0 

= 0, och att ettan har värdet av 1•2
1
= 2. 

Talet 10 i det binära talsystemet motsvaras alltså av talet 2 i tiobassystemet. Poängen med 

inledningen är att sätta fokus på att matematik är en mänsklig konstruktion och inte något som 

berikats mänskligheten genom någon upptäcktsfärd eller något experiment. Det innebär att 

denna mänskliga konstruktion måste förmedlas både aktivt och medvetet för att alla elever ska 

kunna upptäcka den. Det tog lång tid att utveckla detta talsystem och därför kan man dra 

slutsatsen att det är ett svårt system. Om du som läsare uppfattar svårigheter med att se att 

talet 1011 med basen två motsvaras av talet 11 i vårt tiobassystem så framkallar detta kanske 

en nyfikenhet att lära mer om talsystem, men kanske framförallt en större förståelse att det 

som många människor uppfattar som självklart i själva verket är relativt avancerat. För att 

visa vad jag menar ska vi följa ett utdrag ur Samuel Pepys dagbok: 

 

JULI. 

 Den 4de. Snart kommer mr Cooper, som är styrman på Royal Charles och som jag ämnar 

lära mig matematik av. Jag skall börja i dag med honom, eftersom han är en mycket duktig karl 

och jag förmodar att han låter sig nöja med ganska litet. Efter en timmes samvaro med honom och 

sysslande med aritmetiken (det första jag griper mig an med är multiplikationstabellen) skildes vi 

åt till i morgon. 

 Den 9de. Upp klockan fyra och läste flitigt på min multiplikationstabell, som är det 

svåraste jag stött på i aritmetiken (Liedman 1999). 

 

Samuel Pepys var 29 år gammal när han skrev detta år 1662. Bakom sig hade han en 

universitetsutbildning från Cambridge och framtiden skulle belöna honom med höga poster i 

det engelska samhället, bland annat som organisatör för den engelska flottan. Det är intressant 

att en sådan framstående man inte kunde multiplikationstabellen vid 29 års ålder och att han 

hade stora svårigheter med att tillgodogöra sig denna kunskap, som vi i dagens samhälle 

betraktar som grundläggande. Exemplet med Pepys dagbok visar att synen på kunskap är 

beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever (Säljö 2000/2010) och visar också att 

det ställs helt andra krav på människors matematikkunnande idag, än vad det gjordes för 350 

år sedan.  
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Talet 2 (med basen 10) kan sägas vara symboliskt för många människors uppfattningar om 

ämnet matematik. Antingen förstår man matematik, eller så förstår man det inte. Antingen så 

älskar man matematik, eller så framkallar ämnet avsky och ångest. Få människor har en 

neutral inställning till matematik, och de människor som upplever ämnet som svårt och 

obegripligt finner förmodligen ingen glädje i matematikstudierna.  

 Skolämnet matematik ska inte bara handla om räkning. Lpo 94 betonar vikten av att 

eleven får resonera och kommunicera i meningsfulla sammanhang och att undervisningen ska 

syfta till att eleven upptäcker mönster, samband och utvecklar en god taluppfattning. 

Undervisningen får dock skarp kritik för att den misslyckas med detta. Statliga utredare går så 

långt att de kallar undervisningen för ”direkt skadlig” (SOU 2007:97) och andra kallar 

skolmatematiken för ”en meningslös sorteringsmaskin” (Lundin 2008) . 

 I Lpo 94 betonas också att 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. Det innebär att skolan 

har ett ansvar för att möta elevers olikhet genom att anpassa undervisningen. För att 

undervisningen ska kunna betraktas som likvärdig måste det alltså finnas en viss konsensus 

kring vilka anpassningar som är skäliga, men också en kunskap om vad anpassningarna 

innebär för lärandet och vilka anpassningar som har god effekt, det vill säga vilka 

anpassningar som hjälper eleven att gå förbi sina svårigheter samtidigt som de möjliggör 

lärande.  

 Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares uppfattningar om matematik 

och matematiksvårigheter samt att diskutera vad dessa uppfattningar kan innebära för det stöd 

som ges till elever i matematiksvårigheter. Det är också min förhoppning att resultatet ska 

leda till nya aspekter kring diskussionen om bristerna i matematikundervisningen.  

 Ett av studiens resultat visar att lärares uppfattningar om matematikkunskap är 

avgörande för vilka anpassningar som görs och vilket stöd som ges till elever i 

matematiksvårigheter. Resultatet visar också att skillnader i kunskapssyn leder till att elever 

som uppfattas ha hamnat i liknande svårigheter, ändå får helt olika förutsättningar att klara det 

nationella provet. Detta står i direkt motsättning till kravet på att utbildningen ska vara 

likvärdig.  
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2. Bakgrund 

Föreställningar om matematik  

Matematik är ett viktigt ämne som har till uppgift ”att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 

matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer…” (Lpo 94). Matematik beskrivs också som ”ett mångfasetterat ämne; ett 

nödvändigt och nyttigt verktyg för utveckling inom naturvetenskap, teknik och ekonomi och 

ett oundgängligt redskap för ett aktivt medborgarskap” (SOU 2007:97). 

Mouwitz (2004) menar att matematik inte främst handlar om räkning och tal, utan att 

detta är trista förenklingar av något mycket större. Matematik bör istället beskrivas som 

”vetenskapen om mönster i vid mening, och de nya problem man ständigt formulerar i 

sökandet efter dessa mönster i naturen, i medvetandet och i livet i övrigt” (s. 19). Mouwitz 

anser att medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver ett visst mått av 

matematikkunskaper för att kunna förstå, hantera och påverka sin situation i samhället. Att 

”bara” kunna de fyra räknesätten räcker inte och en sådan kunskapsnivå riskerar att göra 

medborgaren till en passiv ”konsument” utan möjlighet att forma framtiden. Enligt Mouvitz är 

matematik nödvändigt för att medborgare ska kunna fälla goda omdömen och hantera sina liv, 

men matematiken har också ett egenvärde i att den är en skön konst och det främsta verktyget 

för vetenskapen.  

Kritiken mot matematikundervisningen 

Bristfällig undervisning och sjunkande kunskaper 

Sedan 1990-talet och framåt har de svenska elevernas kunskaper successivt blivit sämre. 

Rapporten för TIMSS 2007 omfattar elever i grundskolans högre årskurser och för första 

gången även elever i årskurs 4. Rapporten visar att elever i årskurs 4 hamnade under 

genomsnittet för OECD/EU och att svenska elever generellt har sjunkit i rangordningen inte 

bara på grund av andra länders positiva utveckling utan även för att svenska elever absolut 

sett har försämrats kraftigt i matematik. Av TIMSS framgår att försämringen var störst bland 

de högst presterande eleverna (Skolinspektionens rapport 2009:5). 

Den statliga offentliga utredningen Att lyfta matematiken tillsattes 2003 med syfte att 

utarbeta en handlingsplan för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet 

samt utveckla matematikundervisningen. Utredarna riktar stor kritik mot den svenska 

matematikundervisningen och lärarna, samtidigt som de ser lärarnas arbetssituation och 

villkor som en del av förklaringen till bristerna.  

Enligt Lpo 94 för grundskolan ska matematikundervisningen sträva mot att: 
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eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska 

resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 

skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.  

 

Utbildningen ska också:  

ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 

sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på problem.  

 

Dessa mål uppnås inte enligt kritikerna och undervisningen i matematik kritiseras tvärtom för 

att vara alldeles för traditionell. Ämnet anses vara det tystaste i skolan trots läroplanernas 

betoning på problemlösning, argumentation och kommunikation. Eleverna är i en allt högre 

grad utlämnade åt enskilt räknande i läromedlen. I skolans värld kallas detta ”individualiserad 

undervisning”, men ses utifrån som att läraren övergett sin roll som ledare, expert och 

didaktisk organisatör. Muntliga övningar och laborationer sker för sällan och undervisningen 

fokuserar för lite på att eleverna ska utveckla goda kunskaper kring matematiska begrepp 

vilket är nödvändigt för att kunna utveckla inre föreställningar som i sin tur är en förutsättning 

för räknande på egen hand och problemlösning. Förståelsen för matematiska samband och 

mönster kommer ofta i andra hand. Istället prioriteras algoritmräknande utan förståelse. 

Undervisningen fokuserar också för lite på att eleverna ska utveckla en god taluppfattning och 

en inre mental tallinje av linjär karaktär. Dessutom får eleverna i för liten utsträckning en 

chans att göra uppskattningar och rimlighetsbedömningar. De statliga utredarna går så långt 

att de kallar denna form av undervisning för ”direkt skadlig” (SOU 2007:97). 

En av Skolinspektionen nyligen gjord kvalitetsgranskning understyrker ovanstående 

kritik, och visar att många elever inte får den undervisning de har rätt till. Anledningen till 

detta är lärarnas otillräckliga kunskaper om målen i kursplanen och läroplanen. Eleverna 

undervisas endast i delar av ämnet och de delar som utesluts är ofta kopplade till förmågan att 

lösa problem, resonera, upptäcka samband samt att uttrycka sig matematiskt såväl muntligt 

som skriftligt. Enligt rapporten medför denna undervisning att eleverna får en falsk bild av 

sina kunskaper och att de blir bedömda på ett felaktigt sätt. I förhållande till nationella mål 

och riktlinjer håller skolans matematikundervisning en ojämn kvalitet och i flertalet av de 

skolor som granskats är undervisningen inte tillräckligt varierad och anpassad för att möta 

olika elevers behov och förutsättningar. Elevernas resultat och utveckling blir därför 

avgörande för vilken lärare de har. Gemensamma samtal om matematik står i skymundan för 
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det enskilda räknandet i boken. Med läroboken som styrning får eleverna små eller inga 

möjligheter att utveckla ett logiskt resonemang och att sätta in ämnet i ett sammanhang. Vissa 

lärare saknar utbildning i matematik och detta är extra påtagligt i och med klasslärarsystemet i 

de lägre årskurserna. Kursplanen verkar ha en närmast obefintlig styrning av lärarnas upplägg 

och undervisning, och många lärare anser att de har otillräckliga kunskaper om vad den 

innehåller. Kursplanen uppfattas också som svår att förstå och lärarna anser att de fått för lite 

tid till att gemensamt diskutera och tolka dess innehåll. Detta har lett till att en för stor 

fokusering ligger på mål att uppnå istället för att ligga på mål att sträva mot. När det gäller 

strävansmålen så saknar lärare också ofta metoder och exempel för att tillhandahålla en 

adekvat undervisning. Med tanke på lärarnas otillräckliga kunskaper om kursplanen så är det 

knappast överraskande att även eleverna har dåliga kunskaper om vad målen innebär och på 

vilket sätt de blir bedömda av läraren. Detta gör det svårt för eleverna att ta ett fullt ansvar för 

sin utveckling och att påverka undervisningen (Skolinspektionens rapport 2009:5). 

Kritik riktas dock inte bara mot elevernas situation i skolan beträffande 

matematikundervisningen. Även lärarnas arbetssituation beskrivs som mycket svår. Lärarna 

tvingas ägna för mycket tid och kraft åt möten och organisationsfrågor som saknar koppling 

till lärandet. Den tid som krävs för att stödja elevers enskilda lärande saknas och 

kompetensutveckling sker alltför ofta inom områden som lärarna inte uppfattar som relevanta 

(SOU 2007:97). 

Kritiken – ingenting nytt 

Kritiken mot matematikundervisningen må vara massiv, men mot själva ämnet eller 

användandet av begreppet matematik hörs inte många kritiska röster. Undantag finns dock. I 

sin avhandling Skolans matematik säger sig Sverker Lundin (2008) presentera ett nytt sätt att 

tänka relationen mellan skolan och matematiken, och han tar avstamp i en historisk 

tillbakablick. Matematik är idag ett av de ämnen som tar mest tid i anspråk. Varför är det så? 

Enligt Lundin är förklaringen enkel: skolmatematiken skapades för att ta tid. Både folkskolan 

och läroverket hade under den andra halvan av 1800-talet specifika krav på sig att ta elevernas 

tid i anspråk. Med tiden glömdes dock detta syfte bort, och istället var det matematiken själv 

som sades kräva elevernas tid. Matematiken fick kring sekelskiftet ytterligare ett syfte, 

nämligen att fungera som sorteringsinstrument för att skilja elever åt. Uppgifterna utformades 

därför för att vara svåra och samtidigt behandla ett väl avgränsat område. Enligt Lundin ledde 

detta till ett avstånd mellan skolmatematikens värld och den yttre värld som skolmatematikens 

studier syftade till (Lundin 2008).  
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Skolmatematiken hade också en tydlig disciplinär funktion. Undervisningen skulle skapa 

ordning och reda och för underklassens barn skulle den också befästa det sociala skikt de 

tillhörde. Att ge eleverna kunskaper för vardagslivet var ett sekundärt mål, det var 

undervisningens sociala funktion som var den styrande. Den disciplinerande 

undervisningsformen skulle också vara billig. Få lärare och stor spridning i elevgruppen 

beträffande både ålder och kunskap avspeglade sig i läroböcker genom kortfattade regler som 

var lätta att hitta. Undervisningen utvecklades till att bli starkt läromedelsstyrd med otaliga 

övningsuppgifter. I kombination med metodledningar kunde eleverna på egen hand arbeta 

med boken, utan att pocka på lärarens uppmärksamhet. Matematik blev ett ämne där det 

enskilda räknandet premierades till förmån för frågor och resonemang med läraren och andra 

elever. Enligt Lundin har skolmatematiken varit utsatt för hård kritik alltsedan ämnet tog plats 

i skolans värld, och han går så långt att han menar att kritiken är helt central för 

skolmatematikens självbild (Lundin 2008). 

 

3. Tidigare forskning 

Forskning om matematik och lärande är så pass omfattande att det inte går att få en 

överskådlig bild av området. Den forskning som denna studie bygger på har valts ut efter 

sökningar på Örebro universitetsbibliotek, DIVA (ett digitalt forskningsarkiv) och Libris (den 

gemensamma katalogen för svenska universitetsbibliotek). Sökarbetet har fokuserat på 

matematik och lärande, didaktik, matematiksvårigheter, dyskalkyli samt evidensbaserade 

undervisningsmetoder. Nationellt centrum för matematik och Skolporten har varit särskilt 

värdefulla webplatser när det gäller att hitta adekvata avhandlingar och annan forskning på 

området. Källmaterialet har också valts ut genom referenser i forskning som jag studerat, 

vilket innebär att valet av forskning inte varit statiskt. När det gäller dyskalkyli och 

evidensbaserade undervisningsmetoder i matematik så måste nog den nationella forskningen 

sägas vara mycket smal. En viktig källa har därför varit den internationella forskningsöversikt 

av dyskalkyli som Lundberg & Sterner presenterade år 2009 samt Butterworths forskning om 

dyskalkyli från Storbritannien. Sökandet efter lämplig forskning har via internet även gjorts 

utomlands, främst efter forskning från Storbritannien och USA. I detta sökarbete hittades en 

meta-analys över forskning om effektiva undervisningsmetoder som komplement till 

Lundberg & Sterner. När det gäller avgränsning så har ambitionen varit att använda så ny 

forskning som möjligt och all forskning är därför publicerad under 2000-talet. Motivet till 

denna avgränsning är att jag bedömer att forskningen gått framåt och skiljer sig en hel del från 

äldre forskning. 
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Matematik och lärande 

Resultat från forskning om matematik och lärande påvisar lärarens betydelse för elevernas 

framgångar i matematik. Ann Ahlbergs (2001) forskning har under många år riktat sig mot 

frågor om kunskap och lärande samt skolarbetets organisering och innehåll. Hennes 

forskningsresultat visar att en förutsättning för att skapa goda möjligheter till lärande i 

matematik är att läraren är kunnig i ämnet, didaktiskt medveten och har en förmåga att förstå 

hur människor lär. Det är också viktigt att läraren lyckas utforma sin undervisning så att den 

blir intressant och uppmuntrar till kreativitet och nyfikenhet (Ahlberg 2001). Det går heller 

inte att bortse från lärarens personliga förmågor som självförtroende, inlevelseförmåga, 

tålamod och hjälpsamhet, det vill säga lärarens sociala kompetens är av stor betydelse (Ulin 

2001). Lärarens betydelse poängteras också när det gäller att få elever att bli aktiva och ta del 

i sin egen läroprocess samtidigt som läraren också har en mycket viktig uppgift i att förstå 

vilka svårigheter elever i allmänhet har när de försöker förstå matematik på en viss nivå eller 

inom ett visst område. Till detta tillkommer en förmåga att kunna presentera matematiska 

idéer, begrepp och teman på varierande och olikartade sätt (Stedøy 2006).  

Gudrun Malmer (1999) menar dock att ingen lärare, oavsett hur skicklig hon är, kan få 

alla elever att bli duktiga i matematik. Det viktigaste är istället att läraren skapar goda 

möjligheter för elever att nå en så hög utveckling som deras förutsättningar tillåter. 

Madeleine Löwing (2006) vill i sin avhandling synliggöra viktiga villkor för 

matematikundervisningens genomförande samt vilka förutsättningar som möjliggör eller 

försvårar en meningsfull kommunikation mellan lärare och elever. Några av de viktigaste 

resultaten i Löwings doktorsavhandling är att ett framgångsrikt lärande skapas av 

kommunikationens didaktiska kvalitet. Enligt Löwing bygger denna kvalitet på tre 

komponenter: 

• Lärarens kunskap om det hon undervisar om. Detta är viktigt för att inte läromedlens 

upplägg och förklaringsmodeller ska styra undervisningen. Löwings resultat visar bland annat 

att läraren inte var medveten om att hon och läromedlet hade olika uppfattningar om hur 

ämnesinnehållet borde byggas upp och förklaras. Detta ledde till att eleverna mötte helt olika 

förklaringar från läromedlet och läraren, vilket ledde till missförstånd och svårigheter för 

eleverna. 

• Lärarens förmåga att lyfta fram poängerna med undervisningen. Lärarens genomgångar 

handlade mer om vad man skulle göra än om vad man skulle lära. Detta ledde till att läraren 

fick ägna större delen av den återstående lektionen till att komplettera med anvisningar till 



7 

 

elev efter elev. Tiden som ägnades åt matematiklärande blev därför mycket begränsad. 

• Att ta hänsyn till elevers förförståelse och abstraktionsförmåga. Läraren ägnade för lite tid åt 

elever som ville ha hjälp. Det medförde att elevens egentliga problem aldrig 

uppmärksammades och att läraren gick vidare till nästa elev utan att ha hjälpt den första. Alla 

elever gavs samma typ av förklaring och det var ovanligt att läraren försökte konkretisera när 

en elev inte förstod. 

Löwings (ibid) forskning visar också att elever inte förstod språket i läromedlen och att 

en anledning till det var att läraren inte använde ett matematiskt språk. Istället användes ett 

ungdomligt vardagsspråk utan den precision som krävs för att lära matematik. Lärarnas 

ambition att förenkla lärandet med språket gav motsatt effekt . Lärarnas strävan efter att 

arbeta med moderna arbetsformer blev viktigare än undervisningens innehåll. Det ledde 

därför till att laborationer handlade mer om att göra än att upptäcka, förstå och visa på 

samband (Löwing 2006). 

Eva Riesbeck (2008) har i sin avhandling fokus på bland annat lärares och elevers språk 

och kommunikation i matematik. I resultatet kommer Riesbeck fram till att lärande handlar 

om att bli en deltagare i en diskurs, vilket innebär att lära sig specifika sätt att tala om, skriva, 

förstå och förhålla sig till matematik. Avhandlingens resultat visar att elevers förståelse av 

olika matematiska begrepp och deras roll ofta blir underordnad själva användandet eller 

görandet i matematiska operationer. Det leder till att matematik och matematiska 

räkneoperationer reduceras till att handla om teknik och trick. Riesbecks resultat visar också 

att det är viktigt att lärare påvisar samband mellan begrepp, uttryck och vardagliga referenser 

för att elever ska kunna utveckla en högre förståelse och därmed överge fokuseringen på 

teknik och mekaniskt räknande. 

Staffan Stenhags avhandling (2010) har som syfte att undersöka vad en elevs betyg på 

högstadiet säger om hennes betygprestationer i andra ämnen, men också att diskutera vilka 

färdigheter ett högt betyg i matematik innebär. Ett av de viktigaste resultaten i avhandlingen 

är att elever med höga betyg i matematik också ofta har bra betyg i samtliga andra skolämnen. 

Stenhag menar att matematikbetyget alltså inte bara ger information om matematiska 

förmågor utan även om sådant som man inte direkt associerar till räkning. Det behöver inte 

vara så att det är matematikstudierna i sig som ger framgången utan resultaten kan också 

förklaras av att betyget i matematik även rymmer information om exempelvis 

studiemotivation, studieteknik, logisk förmåga och sociala förhållanden. Samtidigt är Stenhag 

tilltalad av idén att matematikstudier i sig utvecklar den intellektuella förmågan. Stenhags 

slutsats är att matematikämnets krav på att vara praktiskt och vardagsnyttigt inte alltid bör 
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vara det centrala, istället menar han att ämnet i sig utgör ”en intellektuell träningsbana för 

eleverna” som är viktig för de generella studieframgångarna (Stenhag 2010, Skolporten?). 

Betydelsen av uppfattningar 

Tidigare kunde vi läsa om hur viktig lärarens roll är för en elevs framgångar i matematik. I 

detta kapitel studeras uppfattningar och syn på matematik och matematikkunskaper. Syftet 

med det är att påvisa att lärares och elevers uppfattningar om ämnet har stor betydelse för 

vilken kvalitet undervisningen får.  

 Matematikkunskap är inte något neutralt eller godtyckligt. Ingen kan ju bemästra all 

matematik så frågan är vilken matematikkunskap som är viktigast? Är det att komma ihåg och 

återge information muntligt och skriftligt, att kunna tillämpa regler, att snabbt plocka fram 

talfakta ur minnet, att kunna relatera matematiska idéer till andra aspekter av kunskap, eller är 

någon annan förmåga viktigast? Ovanstående frågor signalerar att matematikkunskap måste 

ses i ett vidare socialt sammanhang. Det sammanhanget rymmer matematikens natur, 

undervisningens kontext samt dess mål och de attityder som undervisningen skapar (Ernest 

2006). 

Erkki Pehkonen (2001) redogör för forskning som har fokus på lärares och elevers 

uppfattningar om matematik och hur dessa uppfattningar styr kvaliteten på undervisningen. 

Forskningen visar att uppfattningar har ett stort inflytande över elevers lärande och 

användande av matematik och därför har potential att stå i vägen för elevers 

matematiklärande. Elever som har negativa erfarenheter och tankar om matematik blir ofta 

passiva elever som fokuserar mer på memorering än förståelse i lärandet. Uppfattningar och 

lärande tycks alltså bilda en slags cirkel där elevernas erfarenheter av matematik styr deras 

lärande och formar deras uppfattningar samtidigt som uppfattningarna styr elevernas 

förväntningar på lärandet och därmed också deras förmåga att lära sig. 

Pehkonen hänvisar till Thompson (1989) som i sin forskning sammanfattat 

matematiklärares uppfattningar om problemlösning i fem påståenden. Enligt Thompson 

symboliserar denna typ av påståenden en konventionell och traditionell syn på 

matematikämnet.
1
 

• Det är svaret eller lösningen som räknas i matematiken; när man väl kommit fram till ett 

svar, är problemet löst. 

                                                 
1
 Pekhonen (2001) refererar till Thompsons forskning i Thompson, Alan (1989): Learning to teach mathematical 

problem solving: Changes in Teachers´conceptions an d beliefs i R.I.Charles & E.A. Silver (eds). The teaching 

and assessing of mathematical problem solving, 232-243. Research Agenda for Mathematics Education. Volume 

3. Reston (Va): Lawrence Ertlbaum & NCTM. 
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• Man måste få fram sitt svar på det rätta sättet. 

• Ett svar på en matematisk fråga utgörs vanligen av ett tal. 

• Varje kontext (problemformulering) är förknippad med en unik procedur för att få eller 

”komma fram” till ett svar. 

• Nyckeln till en framgångsrik problemlösning är att man vet och kommer ihåg vad som ska 

göras.     (Pekhonen 2001) 

 

Pehkonen hänvisar också till forskning som undersökt elevers uppfattningar om matematik. 

Enligt Martha Frank (1988)
2
 går det att urskilja följande typiska uppfattningar hos eleverna: 

• Matematik är räkning. 

• Matematiska problem bör lösas snabbt i bara några få steg. 

• Målet för matematikstudiet är att få ”det rätta svaret”.  

• Elevens roll är att skaffa sig matematisk kunskap och att kunna visa att hon mottagit 

kunskapen. 

• Matematiklärarens roll är att överföra eller förmedla matematisk kunskap och att förvissa sig 

om att eleverna lärt sig denna kunskap.   (Pekhonen 2001) 

 

Enligt Pehkonen stämmer dessa amerikanska forskningsresultat väl överens med Pehkonens 

egen forskning från Finland. 

Matematik som ett sublimt objekt 

Enligt Lundin (2008) finns många gamla föreställningar om skolmatematiken kvar än idag. 

Föreställningar som grundar sig i en gammalmodig uppfattning om skolmatematik med 

ursprungligt syfte att ta elevernas tid i anspråk, inte en skolmatematik där resonemang, 

kommunikation och argumentation är viktiga ingredienser. Föreställningarna om 

skolmatematikens nytta har genom åren ändrats för att passa in i samhällsförändringarna. Det 

ursprungliga syftet att uppta elevernas tid är utbytt med ett nytt syfte, ett syfte som närmast 

kan beskrivas som ”en förutsättning för att leva i ett modernt demokratiskt samhälle”. Men 

faktum kvarstår - matematiken organiserades först och främst för att ta tid, och många av dess 

gammalmodiga föreställningar lever kvar än idag.  

I kapitel 2 kunde vi läsa att kritiken mot matematikundervisningen inte är något nytt. Min 

poäng med den korta historiska tillbakablicken är att påvisa att den gamla skolmatematiken i 

                                                 
2
 Pehkonen (2001) refererar till Franks forskning i Frank, Martha (1988): Problem solving and mathematical 

beliefs. Aritmetic Teacher 35 (5), s. 32-34. 
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vissa delar skulle få samma kritik som dagens om den utsattes för granskning, men också att 

visa på att de bakomliggande orsakerna till den kritik och de föreställningar om 

skolmatematik som råder idag har en historisk anknytning. Det skolämne som från början 

skapades för att fördriva tid har utvecklats till det kanske viktigaste ämnet för det moderna 

samhället. Men dagens matematikundervisning har fortfarande många likheter med det 

historiska arbetssättet. Hur är det möjligt? Med Lundins avhandling går detta att förklara med 

att föreställningarna om matematikens betydelse utanför skolan, i det verkliga livet, kommer 

inifrån, från skolan själv. Han menar att den ställning som matematik har i samhället bygger 

på ett antal myter om varför matematik är viktigt. Dessa myter är resultatet av ett försök från 

skolan att skapa legitimitet för ämnet genom att mystifiera matematiken och ge den 

naturkrafter. Lundin för i sin avhandling en diskussion med hjälp av den slovenske filosofen 

och Slavoj Zizek. Med hjälp av Zizeks psykoanalytiska teorier talar Lundin om matematik 

som ett sublimt objekt. Ett sublimt objekt är något som får en frånvaro att framstå som dold. 

Det sublima objektet spelar en roll i något övergripande och framstår som fascinerande och 

outgrundligt. Det sublima objektet är okänt och omöjligt att precisera, vilket gör det möjligt 

att ladda med värderingar. Lundin menar att matematik har utvecklats till ett sublimt objekt i 

vårt samhälle. Det är alltid skolans matematik som kritiseras för alla misslyckanden, men det 

sublima objektet klarar sig utan kritik på grund av den roll vi fått det att spela och de värden 

vi laddat det med. Skolmatematiken är således skolans egen konstruktion av en matematisk 

verklighet som inte finns. Att ge eleverna kunskap för en matematisk värld som inte finns blir 

därmed en omöjlighet. Lundins poäng är förstås inte att matematiken inte finns, utan att det de 

allra flesta anser sig veta om matematik, har sitt ursprung i skolan. Själva begreppet 

matematik är otydligt, men ändå används det som om det vore något självklart. Lundin är 

mycket kritisk i sin avhandling och kallar skolans matematik för ”en meningslös 

sorteringsmaskin” (Lundin 2008). 

Matematiksvårigheter 

Dyskalkyli och specifika räknesvårigheter 

Allvarliga inlärningssvårigheter med tal och räkning anses vara lika vanliga som läs- och 

skrivsvårigheter. Man uppskattar att mellan 3,6 och 6,5 procent av alla elever har dessa 

svårigheter (Butterworth & Yeo 2010). 
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I Sverige har begreppet dyskalkyli ännu inte accepterats på bred front. Socialstyrelsen 

använder begreppet specifik räknesvårighet som definieras enligt följande (klassifikation 

F81.2): 

Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan 

skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. 

Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala 

räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och 

division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som 

krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar. 

     (Socialstyrelsen)  

Definitionen riktar in sig på svårigheter med räkning och tabellfakta, men nämner ingenting 

om taluppfattning (jämför med Storbritannien, nedan). Man poängterar också att diagnos inte 

får sättas om eleven anses ha en låg begåvning eller om eleven haft en ”bristfällig” skolgång. 

Om bristfällig skolgång innefattar undervisningskvalitet uppfattar jag som oklart. En viktig 

aspekt på socialstyrelsens definition är att elever med diagnosen specifik räknesvårighet anses 

ha förmåga att klara av en svårare matematik om de får hjälp med att komma förbi sina 

svårigheter med det grundläggande räknandet. 

Socialstyrelsens definition skiljer sig från definitionen i Storbritannien. Här benämns 

svårigheterna med begreppet dyskalkyli och följande definition är rådande: 

 

... ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig 

aritmetiska färdigheter. Dyskalkylektiker kan ha svårigheter med att 

förstå enkla talbegrepp, inte intuitivt kunna ”greppa” tal samt ha 

svårigheter med antalsuppfattning och olika matematiska procedurer. 

Även om de kan svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör 

det mekaniskt och utan självförtroende. 

      (Butterworth & Yeo s. 8) 

    

Ingvar Lundberg & Görel Sterner har i Dyskalkyli – finns det? gjort en översikt av aktuell 

internationell forskning om räknesvårigheter. De menar att definitionen från Storbritannien 

visserligen fångar in något väsentligt, men att den fortfarande inte är tydlig nog (Lundberg & 

Sterner 2009). Men när det gäller dyskalkyli verkar forskningen ändå vara överens om vissa 

grundläggande antaganden. Generellt är man överens om att dyskalkylektiker har svårigheter 

med att lära sig och minnas talfakta, samt att utföra matematiska operationer. Det 

grundläggande kärnproblemet till dessa svårigheter anses vara förmågan att uppfatta antal 
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(Butterworth & Yeo 2010). The core systems är en engelsk benämning på denna icke-verbala 

känsla för antal. Förmågan anses vara medfödd och nödvändig för att så småningom utveckla 

en inre mental tallinje. En välfungerande mental tallinje anses ha avgörande betydelse för 

utvecklingen av räkneförmåga och taluppfattning (Butterworth & Yeo 2010, Lundberg & 

Sterner 2009). Betydelsen av core systems är dock omtvistad. Lundberg & Sterner hänvisar 

till forskning av von Aster och Shalev (2007), som menar att den mentala tallinjen är ett 

resultat av en erfarenhetsbaserad utvecklingsprocess som är mer komplex än bara ett 

välfungerande core systems. Forskarna menar att arbetsminne, språk och visuell 

föreställningsförmåga också är viktiga komponenter för denna utveckling. 

 Björn Adler (2001) är psykolog och specialist i neuropsykologi med mångårig 

erfarenhet av barn och ungdomar i matematiksvårigheter. Adler menar att dyskalkyli skiljer 

sig från allmänna matematiksvårigheter på det sättet att dyskalkyli handlar om specifika 

svårigheter inom vissa delar av matematiken. Han kallar dyskalkyli för matematikens 

motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi. Adler nämner automatiseringssvårigheter som 

en viktig förklaringsgrund, men menar också att det kan handla om språkliga svårigheter, som 

till exempel svårigheter att förstå talbegrepp. Adler menar också att diagnosen dyskalkyli ska 

ses som en beskrivning av nuläget och maximalt tre år framåt eftersom adekvata insatser kan 

minska svårigheterna drastiskt (Adler 2001). 

 Både begreppet dyskalkyli och begreppet specifika räknesvårigheter handlar om en liten 

del av skolmatematiken, nämligen räknesvårigheter. Det innebär alltså att elever med dessa 

svårigheter ändå har en god chans att nå högt i sin matematikutveckling om de får möta en 

anpassad undervisning och får tillgång till artefakter som gör det möjligt att gå förbi sina 

svårigheter.   

Andra orsaker 

Enligt Malmer (1999) finns det många bakomliggande faktorer som kan orsaka matematiska 

svårigheter. Hon menar att det finns elever som har svårigheter, men att det också finns elever 

som får svårigheter och syftar då på att en bristfällig undervisning kan orsaka svårigheter. 

Detta kan i sin tur leda till känslomässiga svårigheter som blockerar elevens möjlighet till 

lärande. Malmer antar därför en försiktig attityd till begreppet dyskalkyli (Malmer 1999). 

Gunnar Sjöberg (2006) har i sin multimetodstudie undersökt elever i matematikproblem 

samt begreppet dyskalkyli. Sjöberg är skeptisk till att så många som 6 procent skulle vara 

drabbade av dyskalkyli och anser också att definitionen är problematisk och diagnoserna 

osäkra. Sjöberg menar att begreppet dyskalkyli bör användas med stor försiktighet, kanske 
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inte alls. Han menar att det först är viktigt att strukturera upp fältet, att enas om terminologi 

och kriterier och att detta bör prioriteras snarast. Enligt Sjöberg bör detta arbete bedrivas 

tvärvetenskapligt där eleven i svårigheter betraktas utifrån didaktiska, psykologiska, 

sociologiska och medicinska/neurologiska perspektiv. 

Ett av Sjöbergs viktigaste resultat är alltså att orsaken till matematiksvårigheter inte ska 

sökas i dyskalkylibegreppet. Sjöberg lyfter istället fram ett antal olika orsaker till elevernas 

matematiksvårigheter, och en av de tydligaste orsakerna är enligt Sjöberg den låga 

arbetsinsatsen. Han menar att det finns en tydlig diskrepans mellan målsättning och 

arbetsinsats och gör en hypotetisk beräkning som pekar på att många elever endast arbetar 

effektivt med matematik under 30 minuter per vecka. Sjöberg anser att den låga arbetsinsatsen 

är en grundläggande fråga eftersom det knappast finns några metoder för att hjälpa elever i 

matematiksvårigheter om elevens aktivitetsnivå samtidigt inte höjs. 

Sjöberg lyfter också fram strukturella orsaker till matematiksvårigheterna. Stora 

undervisningsgrupper, bristande arbetsro samt långa arbetspass försvårade arbetet för 

eleverna. De långa arbetspassen erbjöd sällan några alternativa lektionsupplägg eller 

arbetsformer, istället innebar passen mer tid för eget, tyst räknande – något som eleverna i 

svårigheter hade svårt att hitta motivation för. Bristen på kommunikation i klassrummet var 

påtaglig, och många elever föredrog att fråga en klasskompis framför läraren, vars 

förklaringar ofta uppfattades som för omständiga. Sjöberg förklarar detta utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och menar att eleverna nekades att nå den proximala 

utvecklingszonen då läraren inte kunde förse dem med nödvändiga kommunikativa stöttor 

(scaffolds).  

När det gäller studier om sambandet mellan räknesvårigheter och lässvårigheter så har 

man funnit att många dyskalkylektiker också har svårigheter att läsa och stava. Enkelt uttryckt 

så innebär dyslexi språksvårigheter som anses orsakas av brister i det fonologiska systemet 

(Butterwoth & Yeo 2010). För att lära sig nya ord och begrepp så krävs det att man kan bygga 

upp varaktiga och precisa inre representationer av ordens ljud. Detta innebär att elever med 

dyslexi kan få svårt att komma ihåg matematiska termer och begrepp, medan den numeriska 

förmågan och förmågan att lösa problem inte behöver vara påverkad. I dessa sammanhang 

diskuteras ofta även arbetsminnets funktion och betydelse. Arbetsminnet håller information i 

huvudet levande och är nödvändigt vid både läsning och räkning. Lundberg & Sterner (2006) 

hänvisar till forskning av Lundberg & Herrlin (2003) där resultat av en undersökning av 

arbetsminnet hos elever med dyslexi visar på en signifikant nedsatthet. Det skulle till exempel 

förklara varför elever med dyslexi ofta har stora svårigheter att lära sig tabeller och talfakta. 
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Lundberg & Sterner menar att arbetsminnet kan vara en förklaring till sambandet mellan 

räknesvårigheter och lässvårigheter (Lundberg & Sterner 2006). 

När det gäller sambandet mellan dyskalkyli och dyslexi går det alltså att hitta samband 

och likheter, men forskningen verkar ändå vara överens om att dyskalkyli och dyslexi är av 

olika natur. Detta styrks till exempel av att många individer har svårt med att räkna, men 

väldigt lätt att läsa och tvärtom. Dessutom förklaras dyslexi utifrån fonologiska svårigheter 

och dyskalkyli utifrån en grundläggande oförmåga att förstå och uppfatta (an)tal (Lundin & 

Sterner 2009, Butterworth & Yeo 2010). 

Effektiva undervisningsmetoder 

Russel Gersten m fl har gjort en metaanalys över vilka undervisningsmetoder som har bäst 

effekt för elever i matematiksvårigheter (dock utan någon medicinsk diagnos). Metaanalysen 

grundar sig på 15 utvalda studier som uppfyllde forskarnas kriterier. Ett av dessa kriterier var 

att det skulle finnas en jämförelsegrupp som referens till forskningsresultaten (Gersten m fl 

2008). 

Enligt metaanalysen ger följande undervisningsmetoder bäst effekt för elever i 

matematiksvårigheter (begreppen för undervisningsmetoderna är mina översättningar): 

• Cognitive strategies – tankestrategier. 

Tankestrategier innebär att läraren i en tydlig procedur går igenom lösningar till problem 

samtidigt som han/hon ”tänker högt”. Eleverna får sedan med hjälp av läraren lära sig att ta 

efter detta tankemönster, att själva ”tänka högt” och att applicera det på olika typer av 

problem. En variation på tankestrategier handlar om att läraren presenterar flera möjliga 

lösningar på en uträkning eller ett problem. Eleven får sedan tillsammans med läraren 

resonera kring för- och nackdelar med olika lösningar. Detta sätt att få elever att verbalisera 

sitt tänkande hade god effekt i nästan samtliga studier. Resultaten pekar på att elever i 

svårigheter gynnas av att utveckla ett ”inre tal” och möta flera strategier för hur man löser 

problem.  

• Visual scaffolds – visuellt bildstöd 

Stöd i form av till exempel bilder och diagram är vanligt förekommande som en hjälp för 

elever med att visualisera och föreställa sig vid problemlösning. Studierna visade att denna 

metod hade bäst effekt när valet av bildstöd styrdes av läraren och där bildstödet var speciellt 

anpassat till uppgiften.  

• Peer-to-peer assistance - Elevsamarbete 
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När det gäller samarbete mellan elever så visar resultaten från studierna blandade resultat, 

dock med en generell positiv effekt. Elever som är osäkra vill ofta fråga för att få sitt arbete 

bekräftat. Att kunna ta sin klasskompis till hjälp verkade öka uthålligheten hos elever i 

svårigheter. Dock så visade studierna också att eleverna som fick hjälp av en klasskompis inte 

nämnvärt ökade sin förståelse för matematik. Hjälpen bestod mestadels i att eleven fick 

förklarat hur han eller hon skulle gå tillväga. Störst effekt när det gäller elevsamarbete visade 

studier där äldre elever tog på sig lärarrollen vid en-till-en situationer, utanför klassrummet.  

Resultaten indikerar att den bästa undervisningsmetoden för elever i 

matematiksvårigheter innebär en tydlig styrning av läraren med fokus på att eleven ska 

utveckla sitt tänkande med hjälp av ett inre tal.  

Professor Brian Butterworth är en av de ledande forskarna i världen på området 

matematiksvårigheter. Han menar att en förutsättning för att elever med dyskalkyli ska kunna 

utvecklas i matematik är att undervisningen: 

• bygger på förståelse 

• är välstrukturerad 

• uppmuntrar elevers aktiva deltagande 

• är sådan att matematiklärandet blir en positiv upplevelse 

 

Butterworth & Yeo (2010) anser att mekaniskt lärande genom upprepad träning inte hjälper 

elever med dyskalkyli eftersom dyskalkylektiker inte kommer ihåg mekaniskt inlärd fakta 

eller strategier. Man anser att bristande taluppfattning gör att dyskalkylektiker uppfattar 

utantillärning som meningslös och omöjlig att minnas. Undervisningen ska därför i första 

hand rikta sig mot att eleven utvecklar en förståelse för siffror och tal, bland annat med hjälp 

av laborativt material. Författarna påtalar dock betydelsen av att läraren är övertygad om att 

det laborativa materialet verkligen hjälper elevens förståelse. Det laborativa materialet ska 

tjäna två syften. Dels ska det hjälpa eleven att utveckla tänkandet, men samtidigt också öka 

förståelsen. Butterworth & Yeo anser att dyskalkylektiker är hjälpta av att rita och använda 

bilder och figurer som kompenserar för svårigheter med att skapa egna inre representationer 

av tal och begrepp, detta är något som är särskilt viktigt för äldre dyskalkylektiker.  

 Det är mycket viktigt att undervisningen är strukturerad. Läraren måste gå fram i samma 

takt som eleverna och förse dem med en stor mängd övningar. Undervisningen ska bygga på 

resonemang och dialog utifrån varierade övningar och aktiviteter och får inte ställa för höga 

krav på elevernas långtidsminne eller arbetsminne. Genom att eleverna hos läraren möter en 
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förståelse för sina svårigheter har de en möjlighet att få positiva erfarenheter från matematik 

och därmed ökade möjligheter till framsteg (Butterworth & Yeo 2010). 

 Hur ska man tolka ovanstående kapitel om undervisningsmetoder? Är dessa 

undervisningsmetoder och principer för lärande som beskrivs speciella och nödvändiga för 

just elever i matematiksvårigheter? Jag vill svara nej på denna fråga. De 

undervisningsmetoder som beskrivs är allmänna metoder som alla elevers lärande skulle 

gagnas av. De kan till och med sägas stämma väl överens med kursplanens riktlinjer för 

matematik i Lpo 94. Trots detta så beskrivs alltså dessa metoder som något specifikt för 

elever i svårigheter. Utifrån detta är det frestande att påstå att dessa metoder kan vara 

resultatet av att matematikundervisningen är i stort behov av reformation, vilket kritiken i 

kapitel 2 hävdar. Det innebär i så fall att orsaker till elevers svårigheter främst ska sökas i 

undervisningens kvalitet – inte hos individen.  

 

4. Syfte och problemformulering 

Forskningen om matematik och lärande ger en gemensam bild av att läraren är av stor 

betydelse för elevers framgångar i matematik. Ahlbergs (2001) forskning pekar på vikten av 

att läraren är didaktiskt kunnig och har höga ämneskunskaper samt en förmåga att förstå hur 

människor lär. Samtidigt visar forskning från Frank (Pehkonen 2001) att lärares uppfattningar 

om matematik styr undervisningens kvalitet. Detta bekräftas av Skolinspektionen 

(Skolinspektionens rapport 2009:5) som menar att kursplanen i matematik verkar ha en 

närmast obefintlig styrning av undervisningens upplägg. Det innebär en risk för att stöd till 

elever i matematiksvårigheter tar sin utgångspunkt i lärarens personliga uppfattningar om 

matematik och lärande. Om dessa uppfattningar skiljer sig i en alltför hög grad så riskerar 

skolan att inte nå upp till de krav på en likvärdig utbildning som finns.  

 Syftet med denna studie är att öppna upp för fler aspekter kring bristerna i 

matematikundervisningen genom att undersöka lärares uppfattningar om matematik och 

matematiksvårigheter och diskutera vad dessa uppfattningar kan innebära för det stöd som ges 

till elever i matematiksvårigheter. 

 

5. Teoretiska perspektiv 

Enligt Dysthe (2003) finns det tre dominerande teorier som man kan välja som utgångspunkt 

för att studera lärande. Dessa tre är behaviorismen, som betonar förändring av elevens yttre, 

kognitivismen, som fokuserar på elevens inre processer, och sociokulturell teori som 

understryker lärande som aktivt deltagande i en social praktik (Dysthe 2003). 



17 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien har ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär 

att lärande bör förstås som en aktiv och kommunikativ process, där sociala och kulturella 

sammanhang är avgörande för en elevs framgångar i matematik. Med en sociokulturell 

utgångspunkt är kommunikation och aktivitet helt avgörande för om och hur vi tillägnar oss 

kunskap och lärande (Säljö 2000).  

Olga Dysthe (2003) menar att det finns olika inriktningar inom sociokulturell teori och 

att man inte ska uppfatta teorin eller perspektivet som något enhetligt. Det sociokulturella 

perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn, men betonar i mycket högre grad att kunskap 

konstrueras genom samarbete i ett meningsfullt sammanhang (Dysthe 2003). 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är situated learning (situerat 

lärande). Begreppet har bland annat utvecklats av Jean Lave och Etienne Wenger. I sitt 

perspektiv på situerat lärande riktar de fokus på ”the relationship between learning and the 

social situations in which it occurs” (s. 14). Istället för att se lärande som ett förvärvande av 

kunskaper ser Lave och Wenger lärande som delaktighet i ett socialt och meningsfullt 

sammanhang. Situated learning handlar alltså om att skapa situationer inom vars ramar 

lärande kan ske (Lave & Wenger 1991). 

I det sociokulturella perspektivet är termerna artefakter eller verktyg av stor betydelse.
3
 

Med artefakter menas de resurser som vi människor använder för att förstå vår omvärld och 

klara av dess olika kulturella krav. Dessa resurser kan å ena sidan vara språkliga i form av 

begrepp, teorier och perspektiv, och å andra sidan vara materiella i form av tekniska eller 

fysiska föremål. Wertsch (1998) menar att vi människor i princip alltid möter och förstår 

verkligheten med hjälp av artefakter (cultural tools), men att vi ofta inte är medvetna om att vi 

använder dem (Wertsch 1998). Det sociokulturella perspektivet har nämligen en grundsyn på 

människan som en biologiskt begränsad varelse. Jämfört med många andra arter är vi inte 

särskilt starka eller snabba. Vi kan inte flyga och vi kan inte vistas särskilt länge under vatten. 

Vi är dessutom sårbara när det gäller att hålla information i minnet och att göra flera saker 

samtidigt. Det som gjort vår utveckling möjlig är vårt utvecklande av språklig kommunikation 

och skapandet av artefakter (Säljö 2000). Men låt oss gå tillbaka till påståendet från Wertsch 

om att människan ofta inte är medveten om användandet av artefakter, och låt oss göra det 

med ett exempel från matematik, exemplet är hämtat från Wertsch. Tänk dig att du ska 

multiplicera 2 med 3. Förmodligen kommer du snabbt på svaret 6. Detta gäller förmodligen 

också om du ombeds multiplicera 7 med 8 – du svarar snabbt 56. Men tänk dig att du ombeds 

                                                 
3
 Jag kommer i fortsättningen att endast använda mig av begreppet artefakter. 
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multiplicera 343 med 822 och att ditt batteri i mobiltelefonen precis tagit slut och du saknar 

miniräknare. Hur gör du? Förmodligen tar du hjälp av en algoritm. När du sedan får frågan 

hur du gjorde så kommer så kommer du kanske att svara: ”jag bara multiplicerade 343 med 

822”. Men Wertsch menar att du egentligen använt dig av en artefakt du tillägnat dig, och att 

du utan denna artefakt hade haft mycket svårt att lösa multiplikationen. På frågan om hur man 

löser denna multiplikation så bör svaret, enligt Wertsch, vara ”jag och den artefakt jag 

använde löste den”. Wertsch poäng med detta exempel är att många av de artefakter vi 

använder har en så lång historisk och kulturell bakgrund att vi slutat tänka på dem som 

artefakter. Vi tror att vi använder vår biologiska kapacitet, trots att vi egentligen använder en 

artefakt som är skapad utifrån vårt intellekt. Detta användande av artefakter som möjliggör en 

förståelse av omvärlden brukar inom det sociokulturella perspektivet kallas mediering eller 

medierad aktivitet (Wertsch 1998).  

Ytterligare två begrepp som är vanligt förekommande inom sociokulturell teori är den 

närmaste utvecklingszonen och scaffolding ( (kommunikativa) byggnadsställningar). Den 

närmaste utvecklingszonen, ett begrepp skapat av Vygotskij, syftar på den utvecklingsnivå 

som individen ännu inte nått, men som kan nås med hjälp av stöd från en vuxen eller en 

kamrat som kommit längre i sin utveckling. Scaffolding innebär det stöd som individen får av 

vuxna och kamrater, och grundläggande för detta stöd är dialog (Dysthe 1996). 

De brister inom matematikundervisningen som sammanfattades i kapitel 2 är utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv tämligen allvarliga. Att matematik anses vara det tystaste ämnet i 

skolan och att eleverna ofta är utlämnade till enskilt räknande i läroböckerna står i direkt 

motsättning till grundläggande tankar inom ett sociokulturellt perspektiv. Ett lärande utan 

kommunikation och dialog gör det svårt för elever att nå en högre utvecklingszon samt att 

utveckla några kommunikativa stöttepelare. Att eleverna då ska kunna utveckla en känsla av 

att de ingår i ett meningsfullt sammanhang är svårt att se. Med den ”individuella 

undervisningen” har läraren tappat sin roll som ansvarig för att tillsammans med eleverna 

skapa ett meningsfullt situerat lärande. I och med detta finns en överhängande risk för att 

traditionella värden och en traditionell syn på matematik upprätthålls, en syn där 

matematiklärande ses som en inre process där individen är ansvarig för lärandet samtidigt som 

hon är isolerad och utlämnad till sina egna förutsättningar utan stöd av artefakter. 

Relationellt eller kategoriskt perspektiv – ett dilemma? 

Om matematikundervisningen verkligen präglas av de brister som jag redogör för i kapitlet 

Kritiken mot matematikundervisningen så bör detta rimligen innebära att många elever blir 



19 

 

föremål för specialpedagogiska åtgärder och insatser. Det perspektiv som dessa 

specialpedagogiska insatser styrs av kommer då att ligga till grund för vilka åtgärder som 

skolan sätter in. Det skulle kunna innebära att åtgärder riktas mot eleven som individ, trots att 

det är undervisningen som kritiken riktar sig mot. Sjöberg (2001) betonar särskilt betydelsen 

av perspektiv och menar utifrån sin forskning att perspektivvalet får konsekvenser på en rad 

olika nivåer från klassrumspedagogiken till den enskilde elevens självbild (Ahlberg 2001, 

Sjöberg 2006). 

Inom det specialpedagogiska fältet kan man hitta två perspektiv som skiljer sig 

grundligt. För det första så har vi det kategoriska perspektivet vars forskning härstammar från 

traditioner inom medicin och psykologi. Inom detta perspektiv är identifiering och 

diagnostisering centrala delar eftersom forskningen vill kunna dra generella slutsatser. 

Diagnostisering och identifiering möjliggör för forskarna att kunna arbeta med grupper som 

uppvisar liknande svårigheter, eller symptom. Efter detta följer två steg till som handlar om 

att söka efter psykologiska eller neurologiska förklaringar för att slutligen kunna utarbeta 

metoder för att kompensera de svårigheter som gruppen anses ha (Nilholm 2007). 

I kontrast till det kategoriska perspektivet hittar vi en syn på specialpedagogisk 

verksamhet som något som bör ses relationellt. Här är det viktigt att studera förhållanden och 

interaktioner mellan olika aktörer i skolan. Eleven, som i det kategoriska perspektivet 

benämns eleven med problem, blir i det relationella perspektivet eleven i problem. I ett 

relationellt perspektiv söks inte bara förklaringar till svårigheter i den omgivande miljön. 

Även de insatser som görs för att eleven ska lyckas förutsätts kunna nås genom förändringar i 

elevens omgivning. Synen på vem eller vilka i skolans verksamhet som ansvaret vilar på 

skiftar också från specialpedagoger och speciallärare till att omfatta all skolpersonal inklusive 

rektor (Persson 2008). 

I Forskning inom det specialpedagogiska området – en kunskapsöversikt (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist 2001) refererar författarna till Skidmores teoretiska ansats angående 

specialpedagogik och specialpedagogisk forskning.
 4

 Skidmore menar att de olika 

perspektiven på specialpedagogik varken kan eller bör mötas i någon slags konsensus. Detta 

skulle nämligen i värsta fall kunna ta död på den dialog mellan perspektiven som Skidmore 

ser som värdefull. Skidmore riktar kritik mot skolors behov av att vilja ha en gemensam 

uppfattning om hur specialpedagogik ska bedrivas och menar att möten mellan olika 

                                                 
4
 Författarna refererar till Skidmore, D. (1996). Towards an integrated theoretical framework for 

research into special education needs. European Journal of Special Needs 

Education, 14(1), 12-20. 
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perspektiv kan låsa upp starka och bestämda uppfattningar av specialpedagogiska insatser, 

vilket skulle gagna eleverna. 

I kritiken av de båda etablerade perspektiven, det kategoriska och det relationella, har 

ett tredje perspektiv vuxit fram - dilemmaperspektivet. Detta perspektiv har som målsättning 

att utveckla diskussionen om specialpedagogikens inriktningar och perspektiv och har i 

Sverige främst representerats av Claes Nilholm (2007). Som namnet avslöjar så är 

utgångspunkten för dilemmaperspektivet att utbildningssystem tvingas hantera vissa 

grundläggande dilemman. Enligt Nilholm är dilemman motsättningar som inte går att lösa och 

valsituationer där det inte är självklart hur man bör agera, men som konstant ändå kräver att 

man tar ställning. Nilholm menar att ett centralt dilemma inom utbildningssystem är att 

anpassa systemet efter elevers olikheter och samtidigt ge alla elever liknande kunskaper och 

färdigheter. Nilholm menar att skolans värld är alltför komplex för att bara ses utifrån ett av 

de traditionella perspektiven. Med dilemmaperspektivet vill Nilholm därför öppna upp för en 

dialog mellan forskning och praktik där etiska frågor kring svårigheterna med att erbjuda en 

skola för alla blir central och där uttalanden från ett perspektiv inte får ses som auktoritära 

(Nilholm 2007).  

 

6. Metod  

I det här kapitlet redogör jag för genomförandet av studien samt hur det empiriska materialet 

bearbetats och analyserats. Vidare tar jag upp etiska aspekter och redogör för studiens 

validitet och reliabilitet.  

 Enligt Alvesson & Stanley (2000) bör man betrakta metod som en grundval för 

forskarens arbete med empiriskt material. Metoden avgör sättet som forskaren närmar sig 

området på, vilka frågor som ställs, vilka svar som söks samt vilka tolkningar, beskrivningar 

och insikter som är möjliga att göra. Metoden ska inte vara en begränsad del i en 

forskningspresentation, den ska genomsyra hela arbetet från början till slut (Alvesson & 

Stanley 2000). Metod handlar alltså inte om någon slags mekanisk checklista för 

forskningsarbetet. Metod ska istället ses som en reflekterande verksamhet som kräver 

noggrann tolkning.  

 I metodsammanhang talar man ofta om kvantitativ och kvalitativ metod. Med kvantitativ 

metod vill forskaren reducera mångtydigheten och istället göra kunskap generell med hjälp av 

kvantifierbara kategorier. Det empiriska materialet består då till exempel av statistik, test, 

frågeformulär och experiment. Denna typ av forskning strävar efter objektivitet, vilket enligt 
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Alvesson & Stanley leder till att forskaren studerar förenklade och konstlade situationer 

(ibid).  

 Enligt Larsson (1994) strävar kvalitativa studier efter att gestalta något på ett sådant sätt 

att nya aspekter och kunskaper kommer fram. Kvalitativa studier har alltså inte som avsikt att 

påvisa något med bestämdhet, utan att öppna upp för nya diskussioner som kan belysa ett 

ämne ur fler aspekter (Larsson 1994). En kvalitativ metod är rimlig att använda när forskaren 

vill förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller vill upptäcka variationer i 

handlingsmönster (Trost 2005).  

 Hermeneutik är en vetenskaplig metod som karaktäriseras av att studieobjektet utgörs 

av unika mänskliga handlingar och företeelser sedda i sina sammanhang. Den kunskap som 

söks är varken mätbar eller möjlig att generalisera. Istället letar forskaren efter kunskap om 

hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser kan förstås. De grekiska 

gudarnas budbärare, Hermes, tvingades ofta tolka gudarnas dunkla budskap till människorna. 

Att Hermes har gett namn åt metoden avslöjar alltså att metoden går ut på att tolka budskap. 

Inom hermeneutisk forskning är målet att förstå handlingar och företeelser var för sig, men 

också i relation till allt som är känt runt omkring dem. Man brukar inom hermeneutiken prata 

om att delen ska belysa helheten och helheten belysa delen. Forskningsprocessen brukar 

ibland beskrivas som en uppåtgående spiral som tar sin utgångspunkt någonstans i spiralen 

och alltså inte startar från noll. Spiralen är öppen såväl uppåt som nedåt och när forskaren rör 

sig i spiralen så är detta symbolen för den kunskapsprocess som sker (Sjöström 1994).  

 Den metod jag har valt för föreliggande studie är en hermeneutiskt inspirerad kvalitativ 

metod med anledning av att jag vill förstå innebörden, meningen och uppfattningarna i de 

fenomen jag studerar. Det innebär att jag inte kan dra några generella slutsatser av mina 

resultat, utan målsättningen är istället att resultatet från studien skall ses som ett 

kunskapstillskott till generaliserbar kunskap. 

Intervjuer 

Jag har valt att använda intervjuer för insamling av det empiriska materialet. Intervjuerna kan 

sägas vara av halvstrukturerad karaktär. Det innebär att jag utgått från en intervjuguide med 

områden som kretsar kring olika teman angående matematiklärande och 

matematiksvårigheter. Intervjuguiden omfattar också ett batteri av förslagsfrågor. Strukturen 

för samtalen i intervjuerna är inte helt öppen, men inte heller strängt strukturerad. Följdfrågor 

har ställts i de fall där svaren upplevts som otydliga eller ofullständiga.  
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Den kvalitativa intervjun har en tydlig prägel av ett vardagligt samtal. En intervju av 

halvstrukturerad karaktär är en intervju som har som syfte att ”erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 1997 s. 13). 

En styrka med kvalitativa intervjuer är att de ger den undersökande möjligheter att fånga olika 

personers skillnader i uppfattningar om ett ämne samt att ge en komplex och mångsidig bild 

av den mänskliga världen. Det är alltså viktigt för den undersökande att förstå ämnet utifrån 

den intervjuades perspektiv (Kvale 1997).  

Bearbetning och analys 

Bakom varje beskrivning av verkligheten döljer det sig alltid perspektiv (Larsson 1994). En 

utgångspunkt för mitt analysarbete är därför att jag ser på de intervjuades beskrivningar som 

tolkningar och perspektiv på matematiklärande och matematiksvårigheter. Dessa tolkningar 

tolkas i sin tur av mig själv utifrån den förförståelse som jag har. I denna förförståelse ingår så 

klart de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig på. Men det faktum att jag själv är 

lärare med cirka 10 års erfarenhet av att undervisa elever i matematiksvårigheter är också en 

viktig aspekt att ta hänsyn till.  

 Kvale (1997) menar att det inte finns något ”magiskt verktyg” eller några givna 

tillvägagångssätt för att analysera empiriskt material. Därför ska jag nu försöka redogöra för 

hur jag i mitt analysarbete gått tillväga.  

 Analysarbetet tog sin början redan vid intervjutillfället. Detta skedde i och med att de 

intervjuades beskrivningar tolkades av mig och sändes tillbaka igen. De som intervjuades 

hade då möjlighet att utveckla, avfärda eller nyansera de tolkningar som jag gjorde. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades varefter utsagorna tolkades igen 

genom åtskilliga genomläsningar av materialet. I detta arbete analyserades även mina egna 

tolkningar under intervjuns gång för att upptäcka eventuella orimliga tolkningar eller ledande 

frågor. Analysarbetet riktade sig inte bara mot informanternas utsagor i en specifik fråga utan 

prövades och jämfördes med andra utsagor inom samma intresseområde när informationen 

gavs utan att den specifika frågan ställts. Det betyder att innebörderna i intervjudeltagarnas 

utsagor har analyserats i stort och inte bara i anslutning till en specifik fråga. Det kan till 

exempel innebära att intervjudeltagaren uttrycker en viss uppfattning om vad 

matematikkunskap är i en direkt fråga, men att andra uppfattningar om detta även går att se i 

innebörden av andra utsagor. I nästa steg konstruerades kategorier av informanternas 

beskrivningar enligt de forskningsfrågor som var aktuella. De kategorier som ansågs ringa in 

studiens syfte var: 
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• Talet om matematik 

• Talet om matematikkunskap 

• Talet om matematiksvårigheter (och dyskalkyli) 

Dessa kategorier delades i sin tur in i vissa underkategorier i de fall där detta ansågs 

nödvändigt för uppgiften att redovisa ett tydligt resultat i anslutning till studiens syfte.  

Urval 

Studien är gjord på en 7-9 skola med ca 500 elever. Skolan ligger i en mindre kommun och är 

kommunens enda 7-9 skola. Inför valet av intervjudeltagare tog jag dock kontakt med två 

rektorer vid två olika 7-9 skolor. Båda rektorerna ställde sig positiva till att deras personal 

deltog i studien. Rektorerna vidarebefordrade sedan mitt brev till de lärare som undervisade 

elever i matematik på respektive skola. Då den ena skolan kunde erbjuda en större variation 

av både arbetssätt och yrkeskategorier hos lärarna, så föll valet på denna. Motivet för detta val 

grundar sig i mitt syfte att spegla variationer av uppfattningar, och den valda skolan erbjuder 

extra stöd till elever i matematiksvårigheter både inom ramen för klassundervisningen och i 

mindre grupp, ledd av specialpedagog eller speciallärare. Konstellationen av informanter 

speglar den variation av stöd som elever erbjuds på ett sätt som gör det möjligt att kunna 

fånga en komplex och mångsidig bild av det som studien syftar till. De intervjuade består av 

fyra lärare; två matematiklärare, en specialpedagog och en speciallärare. Intervjuerna 

genomfördes på den aktuella skolan vid ett tillfälle i februari 2011. 

Validitet och reliabilitet 

Trost (2005) menar att reliabilitet eller tillförlitlighet i traditionell mening handlar om att en 

studies resultat vid en viss tidpunkt ska kunna bekräftas vid en upprepad studie, det vill säga 

att studiens resultat rymmer en konstans. Vid kvalitativa studier är detta ett problem eftersom 

människor inte är konstanta, utan ständigt förändras i och med att vi aktiva deltagare och hela 

tiden delaktiga i processer (Trost 2005). I kvalitativa intervjuer strävar man därför efter att 

komma åt vad den intervjuade menar, vilket kräver tolkning. Det är därför viktigt för en 

studies reliabilitet att läsaren av studien ska kunna ta ställning till om svar eller resonemang 

från både intervjudeltagare och författare är rimliga.  

 Enligt Kvale (1997) handlar validitet om att kontrollera. Forskaren ska ha en kritisk syn 

på sin egen analys och ett tydligt angivet perspektiv på det undersökta forskningsområdet. Att 

validera handlar också om att ifrågasätta om den valda metoden lämpar sig för studiens syfte. 

Denna studie har använt kvalitativa intervjuer för sitt syfte. Det innebär inte att resultatet ska 

tolkas som en absolut sanning. Istället fyller den valda metoden syftet att fånga en 
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komplexitet i informanternas utsagor och uppfattningar om det valda forskningsområdet, att 

komma åt vad de menar och vad deras utsagor innebär (Kvale 1997). För att ge läsaren en god 

möjlighet att pröva denna studies reliabilitet och validitet redovisas en stor del av det 

transkriberade materialet under resultatdelen. Rimligheten i de gjorda tolkningarna ska 

jämföras mot studiens syften och teoretiska perspektiv. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ska humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgå från vissa 

forskningsetiska principer. Dessa principer är konkretiserade i fyra huvudkrav som kortfattat 

går ut på att deltagare i studien ska informeras om syftet med studien och själva avgöra om de 

vill delta eller inte. Att deltagarnas identiteter inte kan avslöjas är också viktigt, liksom att det 

empiriska materialet endast används i den specifika studien (Vetenskapsrådet). 

Intervjudeltagarna informerades via E-post om den aktuella studiens syfte och hade självklart 

bestämmanderätt om huruvida de ville delta i studiens undersökning eller ej. De hade också 

under intervjuns genomförande möjlighet att avbryta deltagandet. Intervjudeltagarnas 

konfidentialitet är också skyddad på så sätt att varken namn eller arbetsplats framgår av 

studien. Mängden personuppgifter har också minimerats med tanke på kravet om 

konfidentialitet. Slutligen har det insamlade materialet endast använts i just detta 

forskningssyfte vilket sammantaget innebär att de fyra huvudkraven för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning är uppfyllda. 

 Forskningsetik är dock mycket viktigare än att bara checka av dessa fyra huvudkrav och 

sedan vara nöjd. Därför har jag under analysarbetet noga övervägt om mitt sätt att redovisa 

resultatet på något vis kan sägas strida mot kraven på god etik. Jag har i en del fall tvekat om 

det varit etiskt rätt att använda vissa citat och i de fall där jag trots synpunkter från handledare 

och andra ”påhejare” fortfarande varit tveksam, har citaten strukits. När det gäller 

omfattningen av personuppgifter så är den liten, just med tanke på att personernas identitet 

inte ska kunna avslöjas. Informanternas deltagande ligger till grund för hela denna studie, och 

hade varit omöjlig att genomföra utan dem. Deltagandet grundade sig i en vilja att få bidra till 

ny kunskap som ge nya aspekter på matematik och lärande, och intervjuerna visade på ett 

stort engagemang för att hjälpa elever att lyckas med matematiken. Men efter själva 

intervjutillfället ser jag inte längre informanternas utsagor som kopplade till informanterna 

som personer. Jag ser på utsagorna som ett uttryck för hur informanterna talade och tänkte om 

det studerade fenomenet just då, och menar att informanterna sedan dess förändrats och gjort 
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nya erfarenheter, vilket innebär att de kanske inte skulle uppfatta mina intervjufrågor på exakt 

samma sätt och därmed besvara frågorna med andra utsagor.    

 

7. Talet om matematik 

Det här kapitlet handlar om lärarnas uppfattningar om vad matematik är och vad syftet med 

att studera matematik bör vara. 

Matematik som ett redskap i vardagen 

Matematik beskrivs av intervjudeltagarna som ett redskap som är nödvändigt för att klara sig i 

samhället och något som alla behöver ha kunskap om, oavsett framtida yrkesval. Samtliga 

anser att matematik är ett mycket viktigt ämne. De intervjuade lärarna beskriver matematik 

lite otydligt som att det är ”allt runt omkring oss”. Man menar att det mesta i tillvaron går att 

beskriva i matematiska termer.  En lärare säger: 

 

Specialpedagog: Ja, matematik är ju allting egentligen. Det finns invävt i allt. Tittar du på klockan 

och räknar ut att det är 10 minuter kvar tills du ska gå så är det matematik. Är du i affären och 

handlar så är det matematik. Jag vet inte något som det inte är invävt i. Sitter du och syr så är det 

matte, ska du sticka eller baka så är det matte. Du använder ju matematik oftare än du använder 

engelskan till exempel. Ibland oftare än svenskan också. Det finns överallt och hela tiden. 

 

Ovanstående citat uttrycker uppfattningen att matematik i första hand är ett redskap för att 

utföra beräkningar i vardagen. Matematik likställs alltså med förmågan att kunna räkna, vilket 

rimligen inte kan likställas med ”allt runtomkring”. Att lära barn och ungdomar att baka, sy 

och förstå klockan kan inte heller motivera varför elever i så fall ska studera matematik under 

alla nio år i grundskolan. Att utbilda elever i detta borde ta åtskilligt mindre tid. I citatet 

jämförs matematik med språk och anses ibland vara viktigare än både svenska och engelska. 

Detta kan tolkas som att matematik anses vara ett säreget ämne och något som i första hand 

inte har med språk att göra. Matematik beskrivs alltså som nödvändigt för att klara sig i 

samhället, samtidigt som detta preciseras genom basala kunskaper som att till exempel kunna 

baka. Att kunna baka utan matematik anses alltså som en omöjlighet. 

Samtidigt som intervjudeltagarna menar att matematik är viktigt så uttrycker sig en av 

dem skeptiskt till detta: 

 

Speciallärare: Jag tycker nog att matematiken är lite övervärderad för många elever. Det läggs ned 

väldigt, väldigt mycket resurser på matematik. Och de flesta som ”går ut” kommer ju inte att 
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använda sig av matematik i någon större utsträckning. Om du går in i en affär och ska handla så 

behöver ju inte den som sitter i kassan idag kunna räkna. Man lägger en sedel i en avläsare och så 

kommer det fram hur många sedlar som ska tillbaks och så rasslar det till i en skål och där ligger 

växeln.  

 

Kommentaren ger uttryck för att det moderna samhällets tekniska utveckling har genererat ett 

antal artefakter som hjälp för att utföra matematiska räkneoperationer, och att betydelsen av 

att kunna räkna därför inte är lika stor.  

Matematik för högre studier och vissa yrken 

Intervjudeltagarna är överens om att det primära syftet med att studera matematik är att klara 

sig i vardagen. Men på frågan om all matematik i skolan verkligen riktar sig mot 

vardagskunskaper, kommer även ett annat argument fram: 

 

Lärare 1: Men sen beror det på vilken utbildning man vill ha. De som vill gå vidare med högre 

studier behöver ju mer än grunderna. Så är det. 

 

Specialpedagog: Alltså… det beror ju på hur högt man tittar i skolan. När du kommer upp på 

gymnasienivå när det blir derivata och … andrahands- och tredjehandsekvationer och lite såna här 

exklusivare saker så är det väl … där kanske man inte ser den direkta nyttan i vardagen. Utan där 

är det ju då för att du ska kunna läsa vidare. Komma ytterligare … i ett framtida yrke där du 

behöver matematik. Men just i grundskolans matte är väl det mesta användbart i livet, faktiskt. Till 

och med Pythagoras sats!  

 

Syftet att klara sig i samhället och i vardagen utökas alltså med syftet att lära för att kunna 

lära mer. Det innebär alltså att matematik inte bara är kunskaper man behöver för att leva i 

samhället och klara vardagen. Det verkar också finnas en annan sorts matematik, av 

”exklusivare” sort, som man kan behöva i ett framtida yrke. Men den ”exklusiva” 

matematiken anses alltså vara något som är ämnad för vissa och som elever stöter på först på 

gymnasiet.  

 

8. Talet om matematikkunskap 

Föregående kapitel handlade om vad matematik är och varför vi ska lära oss matematik i 

skolan. I sina svar gav lärarna även uttryck för vad de anser att matematikkunskaper är och 

enligt min tolkning anser lärarna att det till stor del handlar om att räkna. I anslutning till en 

rad andra frågor kommer dock intervjudeltagarna åter in på vad matematikkunskaper är. En 
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lärare uttrycker det så här i samband med att vi diskuterar om man som elev måste kunna 

behärska alla mål i kursplanerna vid ett och samma tillfälle: 

 

Specialpedagog: Alltså, jag tror att någonstans så finns det (kunskaperna) om man börjar gräva. 

Det finns ju många som tappar ut det mesta, som inte hamnar i långtidsminnet utan bara finns i 

arbetsminnet under tiden som man håller på och sen hamnar det aldrig i ”biblioteket”, utan – (ljud) 

– så är det borta. Och det är ju några som har den defekten, om vi ska säga så. /... / Det som är 

intressant för mig är att se att de har förstått det när vi har hållit på. När vi håller på så har de 

förståelsen, de kan det här just då. Sedan måste jag ju gå tillbaka om några veckor och ”kommer ni 

ihåg hur det var, det här?”. Jag måste ju ständigt repetera, framförallt i specialundervisningen, där 

kan jag aldrig släppa det riktigt…  

 

Ovanstående svar är tydligt och intressant ur många aspekter, och vi kommer under ett annat 

avsnitt att titta på detta uttalande igen ur en annan synvinkel. Uppfattningen om att 

matematikkunskap i första hand handlar om förmågan att memorera går dock knappast att 

misstolka. Samtidigt ger läraren uttryck för att se på förståelse som något som är liktydigt 

med att komma ihåg. Elever ”har” förståelsen när de jobbar i det aktuella arbetsområdet, men 

läraren måste ständigt gå tillbaka och repetera eftersom denna ”förståelse” plötsligt 

försvinner. Att förståelse innebär förmågan att komma ihåg tydliggörs ännu mer av de frågor 

hon ställer till eleverna - ”kommer ni ihåg hur det var?”. Enligt Mouvitz (2004) innebär detta 

dock en trist förenkling av vad matematik är och som inte passar med hans egen bild av 

matematik som en kreativ, utmanande och intuitiv aktivitet där mönster, samband och 

problemlösning ger näring åt nyfikenhet och upptäckarglädje (Mouvitz 2004).  

Lärarna har generellt svårt att precisera vilken kunskap som är viktigast att ha när det 

gäller matematik och som vi sett tidigare hänvisar man gärna till vardagskunskaper med hjälp 

av exempel, som bakning. Min tolkning är dock att synen på kunskap visar sig i svar på andra 

frågor. I det här sammanhanget ber jag en lärare att berätta om en lyckad lektion. Läraren har 

precis avslutat berättandet om det första exemplet på en lyckad lektion som handlar om att en 

elev som observerades av en skolpsykolog, inför en eventuell inskrivning i särskolan, visade 

prov på snabb huvudräkning och därför (enligt läraren) inte blev inskriven. Läraren vill dock 

berätta om ett till exempel: 

 

Lärare 1: Ja, och sen kan jag ta en annan (exempel) också. Det var så här att de jobbade 

med problemlösning… då sa jag så här: ”när ni har gjort den här uppgiften får ni sluta”. 

Alla ville jobba i grupp, utom en, som ville jobba ensam. Efter 5 minuter var killen klar. Då 
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var det ju en timmes lektion vi skulle ha. Jag sa: ”det är bra – du kan gå nu” /…/ Det var kul 

för jag såg på killen som var klar att han var glad. 

Intervjuare: Varför tyckte du den lektionen var särskilt lyckad? 

Lärare 1: En lyckad lektion för mig är när eleverna mår bra. /…/ Det är en lyckad lektion 

för mig… jag vet inte… hur jag ska säga. 

 

Läraren var glad för att en elev som betraktades som lågpresterande av de andra eleverna 

lyckades lösa uppgiften först. Belöningen bestod i att få lämna klassrummet med ett 

förhoppningsvis högre självförtroende. Det är inte svårt att förstå en lärares glädje över att 

elever lyckas, men det som inträffade berättade förmodligen också en del för eleverna om hur 

läraren ser på matematikkunskap. Det budskap som förmedlades var sannolikt att 

matematikkunskap handlar om att snabbt komma fram till ett korrekt svar. Att eleven som 

löste problemet fick gå från lektionen och därmed ”slapp” matematiken innebar förmodligen 

att de som satt kvar uppfattade detta som ett straff och troligen påverkades inte dessa elevers 

självförtroende på ett positivt sätt. 

Om vi försöker se på genomförandet av lektionen ur ett sociokulturellt perspektiv med 

hjälp av Dysthe (2003, 1996) så kan man ha invändningar mot att den elev som lyckades lösa 

problemet inte uppmuntrades till att diskutera sin lösning med de andra eleverna. Enligt 

Dysthe konstrueras lärande i meningsfulla sammanhang genom samarbete, och elever som 

nått högre kan fungera som kommunikativa byggnadsställningar för sina kamrater. Eleven 

som löste problemet skulle förmodligen ha kunnat stödja sina kamrater i deras lärande 

eftersom han uppenbarligen i just det här fallet befann sig på en högre nivå.  

Ett av resultaten från Sjöbergs avhandling (2006) visade att den arbetsinsats som många 

elever lägger på matematiklektionerna är alldeles för låg för att målsättningarna ska nås. 

Utifrån Sjöbergs resultat så är det beklämmande att en elev får lämna lektionen efter 5 

minuter och därmed missar resterande 55 minuter av lektionen. 

Talet om artefakter, prov och bedömning 

Skriftliga prov är en stark kultur inom skolan, och kanske starkare inom matematik än inom 

många andra ämnen. Jag frågar lärarna vilken som är den viktigaste funktionen med att ha 

prov? 

Lärare 2: Det är att kolla vad eleven kan, absolut det viktigaste. Och ibland, med diagnoser, det är 

väl att kolla hur man kan hjälpa eleven också… om man nu har jättelätt eller vad det nu är för sorts 

diagnos, men kunna sätta (in) rätt hjälp för rätt elev också… Annars är det väl meningslöst att ha 

prov om man inte ska ha dem till något? 
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Intervjuare: Men du tycker ändå att proven ger ett bra mått på vad en elev kan? 

Lärare 2: Bland annat, men det är ju inte enbart proven, är det ju inte.  

Intervjuare: Vad finns det mer då? 

Lärare 2: Det kan ju vara att man pratar och diskuterar, någon elev som utmärker sig och visar sin 

kunskap… även muntligt. 

 

Speciallärare: Ja… matte är ju ett sånt ämne att ett prov… det testar ju kunskaper, det bara är så. 

Om man jämför med språk och så, så är det ju mer muntlig framställning, men det kanske inte 

bedöms som lika viktigt när det gäller matematik. I matten går man ju mycket på prov. Man har 

diagnostiska prov för att se att man har alla med sig. Och framförallt så tycker ju eleverna att det är 

mycket viktigt med prov.  

Intervjuare: Så du menar att eleverna vill ha prov för att få ett slags kvitto på vad de kan? Var de 

ligger? Även om de upplever svårigheter med matten? 

Speciallärare: Ja, det är min bestämda uppfattning. Jag har ju varit med på den tiden när vi hade 

både bokstavsbetyg och sifferbetyg, och att komma där med sin etta (betyg), att ettor eller tvåor 

idag motsvarar betyget icke godkänt, det måste ju vara fruktansvärt att få en sån bedömning … att 

få en etta var i alla fall en etta, det stod för något. Det var inte utpekande på samma sätt. 

 

De båda ovanstående lärarna menar att skriftliga prov ger ett bra mått på elevers 

matematikkunskaper. Samtidigt menar Lärare 2 att bedömning av kunskaper även sker vid 

andra tillfällen, t ex vid muntliga genomgångar eller samtal. Lärarna verkar också överens om 

att prov kan fungera som en indikator på att en elev kan behöva extra stöd. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det positivt om bedömning av kunskaper inte bara sker genom 

skriftliga prov, utan även i samtal och diskussioner som präglas av samspel och samarbete på 

ett meningsfullt sätt. Vid samtal och diskussioner har eleverna nämligen möjlighet att 

utveckla språket till en värdefull artefakt för sin förståelse samtidigt som övriga deltagare kan 

fungera som kommunikativa stöttor för lärandet. På detta sätt får eleverna möjlighet till en 

god utveckling. 

Speciallärare uttrycker en fundering om att muntliga matematikkunskaper inte 

värdesätts lika högt som skriftliga. Dessutom anser Speciallärare att elever tycker att det är 

mycket viktigt med prov och tolkar det som att eleverna vill ha prov i jakt på ett godkänt 

betyg. En annan tolkning skulle dock kunna vara att elever har vissa bestämda uppfattningar 

om hur matematikundervisningen ska se ut. Pehkonen (2001) refererar till forskning av Frank 

som visar att elever har vissa typiska uppfattningar om matematik. Bland annat har elever 

uppfattningen att matematik handlar om räkning, att målet med arbetet är att få fram rätt svar 

och att det är elevens uppgift att skaffa sig kunskap som sedan redovisas för läraren 
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(Pehkonen 2001). Utifrån Franks forskning skulle man därför kunna tolka elevernas vilja att 

ha prov som något som de anser är obligatoriskt för den skolmatematiska kulturen. Utan prov 

har man som elev ingen möjlighet att visa vad man kan och därmed inte heller någon 

möjlighet att nå ett godkänt betyg. 

När det gäller prov och bedömning så går dock lärarnas åsikter isär. De två ovanstående 

lärarnas uppfattningar kan sägas representera en delvis likartad syn på prov, en syn som dock 

skiljer sig från de övriga två som dessutom skiljer sig mycket sinsemellan. 

 
Specialpedagog: Ja... alltså egentligen skulle man väl inte behöva ha prov överhuvudtaget. Man 

borde kunna kolla elevernas kunskaper på ett annat sätt… det här med poäng blir ju så viktigt på 

något sätt, jag tycker att man skulle titta mycket mera på vad de KAN… och utifrån det säga att 

”jag ser på ditt prov att det här och det här kan du, men det här behöver du träna mera på”. Jag tror 

att eleverna skulle utvecklas mycket bättre… genom att inte få några poäng, utan få den 

beskrivningen istället. Och sedan diskutera med eleven ”hur ska du skaffa dig den kunskapen”…  

Intervjuare: Du menar att provet borde användas som en bedömning för fortsatta lärandet? 

Specialpedagog: Ja, så tycker jag att det ska vara. Fast riktigt så är det ju inte i verkligheten, utan 

det är ”åh nu har vi gjort prov på det här – nu kan de det här, nu tar vi nästa område”.  

 

Specialpedagog uttrycker en ovilja mot prov med motivet att provet handlar för mycket om 

poängsättning och för lite om bedömning av det fortsatta lärandet, formativ bedömning. 

Specialpedagog anser också att lärare ska ”titta mycket mera på vad elever KAN”. I ett försök 

att tolka detta svar ska vi gå tillbaka till vad specialpedagog sa i samband med att vi 

diskuterade vad matematikkunskap är, se sidan 28. Den tolkning som jag tidigare gjorde var 

att Specialpedagog anser att matematikkunskaper framför allt handlar om att memorera. Här 

finns det skäl för att tolka samtalet som att Specialpedagog också menar att det finns en annan 

sorts kunskap som handlar om mer än att bara komma ihåg, nämligen att kunna. Synen på vad 

matematikkunskap är verkar skilja sig en del mellan Speciallärare och Specialpedagog. Det 

visar sig bland annat när vi diskuterar vilket stöd elever i matematiksvårigheter får vid 

provsituationer. Båda lärarna verkar i och för sig anse att matematikkunskaper innefattar 

förmågan att komma ihåg, men det sätt på vilket de anpassar sin undervisning utifrån denna 

uppfattning skiljer sig drastiskt, och förmodligen är detta också en orsak till att den ena helst 

inte vill ha prov och den andra ser prov som något som faktiskt mäter kunskap. 

Specialpedagog ser miniräknare och en visuell multiplikationstabell som viktiga artefakter för 

elevers stöd vid provsituationer. Eleverna har dock inte obegränsad tillgång till dessa eftersom 

Specialpedagog menar att algoritmer och multiplikation med 10, 100 och 1000 bör klaras utan 

och med en särskild teknik vilket signalerar om att det handlar om mekaniskt räknande. 
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Speciallärare har däremot en annan syn på stöd vid provsituationer (och annars) och menar att 

elever får och bör använda stöd i form av minneslappar, bilder, tabeller och miniräknare på 

lektionstid. På frågan om detta även gäller vid prov och bedömningssituationer svarar 

Speciallärare så här:  

 
Speciallärare: Ja. Absolut. SÄRSKILT vid provsituationer! För, jag menar, vadå om du får 

problem ute i livet, du tror väl inte en ingenjör eller arkitekt tar sig an ett arbete utan att använda 

de hjälpmedel som finns. Jag tycker till och med att de ska få ha med sig böckerna. Men DET 

stöter på patrull, det händer ju aldrig om de sitter i klassen. 

Intervjuare: Det går inte för sig i klassen? 

Speciallärare: Nej, det går inte! Och det här är en riktigt riktigt het potatis när man diskuterar med 

kollegorna. Jag har ju fått kritik apropå det här med miniräknare, folk har sagt ”vadå, då lär dom 

sig ju bara trycka på knapparna!”. Och det är det enda argument dom har. Då kan jag lite stillsamt 

säga att ”ja, men dom lär sig i alla fall trycka på knapparna i rätt ordning…” (skratt)… För det är 

ju det det handlar om – det går inte att använda en miniräknare utan kunskap… 

Intervjuare: Jag tolkar det som att du ger uttryck för att matematik inte bara ska handla om att 

memorera, matematik ska handla om annat…  

Speciallärare: Om man är begränsad i sin förmåga att komma ihåg så ska man få de verktyg man 

behöver! Det är viktigt för att kunna nå en högre förståelse… /…/  algoritmräknande, det kan vi 

skippa nu för jag tycker, i alla fall för de svagare eleverna, för de har ju miniräknare. Absolut att 

de får använda det och det finns ju i varenda mobiltelefon. Det finns ju överallt. 

 

Speciallärare har inte bara uppmärksammat att matematikkunskaper innefattar förmågan att 

komma ihåg, utan har också anpassat sin undervisning så att elever med svårigheter att 

minnas får en chans att komma runt detta och istället utveckla en högre förståelse för 

matematik. När Speciallärare uttrycker att eleverna bör ha med sig läroboken vid 

provsituationen så är det med syfte att eleverna ska kunna ta hjälp av förklaringsmodeller, 

regler, formler och fakta för att deras utveckling inte ska hindras av att de inte kommer ihåg. 

Man kan givetvis inte dra några definitiva slutsatser, men det förefaller som om synen på vad 

matematikkunskap är avgör vilka artefakter som är tillåtna. Detta borde i sin tur även påverka 

hur undervisningen läggs upp. Den lärare vars elever inte får använda artefakter kommer 

förmodligen att lägga en stor del av undervisningen på att elever ska memorera. Denna 

tolkning stärks av Specialpedagogs tidigare kommentarer om behovet att ständigt behöva 

repetera med eleverna, se sidan 28. Båda lärarna verkar ha uppmärksammat att matematik 

kräver en förmåga att lära och minnas fakta, men de arbetar ändå på olika sätt med detta. Min 

tolkning är att båda har uppmärksammat svårigheterna att komma ihåg, men eftersom 
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Speciallärare har en syn på matematik som något man främst bör förstå så skiljer sig 

upplägget av undervisningen och användandet av artefakter mellan de båda. 

Det sociokulturella perspektivet ser på artefakter som en mycket viktig faktor för barns 

utveckling. Det grundar sig i en tanke om att barns tänkande inte uppstår i hjärnan, utan i ett 

aktivt samspel med en given kultur med hjälp av artefakter (Strandberg 2007). Människor 

använder många artefakter i vardagslivet som bestick, miniräknare, datorer och 

mobiltelefoner. Detsamma gäller när vi tänker. Vi utnyttjar tecken, ord, siffror, kartor, böcker 

och bilder. De fakta vi inte minns hittar vi i artefakterna. Artefakterna har alltså förändrat våra 

möjligheter att bli medvetna om och förstå vår omvärld, de medierar verkligheten till oss. I 

dessa artefakter är mänsklig kunskap inbyggd, kunskap som uppstått i sociokulturella 

praktiker. Den teknik som artefakterna bygger på är ofta osynlig för de flesta användare, och 

vissa artefakter har en så lång historik att de blivit ett kulturellt måste inom vissa kulturer, 

trots att det egentligen finns bättre artefakter att tillgå (se t ex exemplet om algoritmer från 

Wertsch, s 19). Det är alltså den omgivande kulturen i en viss social praktik som bestämmer 

vilka artefakter som får användas (Säljö 2000, Wertsch 1998). De artefakter som elever tillåts 

använda beror alltså på vilka artefakter som elevernas lärare anser tillhör skolmatematikens 

kultur. Det innebär att elever får olika förutsättningar att lyckas i matematik, men också att 

undervisningen kommer att ha olika fokus på vad som är viktigt. I klassrum där t ex 

miniräknare, tabeller och läromedel med all dess information inte är tillåtna kommer 

undervisningen förmodligen att fokusera på att eleverna ska memorera och använda 

algoritmer. I klassrum där artefakter i högre grad tillåts är det rimligt att tro att undervisningen 

i högre grad kommer att fokusera på förståelse, vilket ju är det övergripande syftet med 

artefakter utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Användandet av artefakter kan även diskuteras 

i relation till vad lärarna säger om syftet med att studera matematik i skolan, vilket 

redovisades tidigare. Lärarna ansåg att det primära syftet var att utveckla matematik till ett 

redskap för vardagslivet. Men ur ett sociokulturellt perspektiv är detta problematiskt om 

lärandet då inte innefattar de artefakter som vardagslivet faktiskt erbjuder i form av t ex 

miniräknare och datorer. Undervisningen riktar sig mot elevernas vardagsliv, men utan de 

artefakter som eleven kommer att ha tillgång till i vardagslivet. Det innebär en risk för att 

elever inte kommer att uppfatta lärandet som meningsfullt eftersom de är medvetna om att de 

kommer att ha tillgång till fler artefakter i vardagslivet och därmed också helt andra 

förutsättningar för att klara av det.  

Vi kan alltså se att uppfattningar om matematikkunskap, prov och bedömning skiljer sig 

mellan lärarna. Två lärare menar att prov ger ett bra mått på kunskap, medan den tredje är mer 
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tveksam. Den fjärde läraren visar dock en uppfattning som skiljer sig från alla tre, och som får 

stora konsekvenser för hur prov- och bedömningssituationer utformas för eleverna. 

 

Intervjuare: Vilken är den viktigaste funktionen med att ha prov? 

Lärare 1: Va? För mig har det ingen funktion alls! 

Intervjuare: Nehej, hur menar du? 

Lärare 1: Alltså, jag är nästan helt emot prov! Jag gör så här med mina elever… jag har nästan gått 

ifrån prov helt… de får själva bestämma… när vi presenterar ett område som vi ska jobba med får 

de själva bestämma vad vi ska göra och hur. Jag har vissa mål som vi ska lära oss, men de får 

bestämma hur de ska presentera att de lärt sig och nått målen. Då blir det olika. En del vill ha 

prov… för det är ju traditionellt, det ”ska man ju ha”. De vill ha prov. Det är oftast de duktiga 

eleverna. Sen finns det de som tycker det är jobbigt med prov. Då brukar jag föreslå att jag tittar på 

dem under lektionerna och ser om de kan. Det brukar jag föreslå. Vissa vill ha hemuppgifter… 

man kan presentera något för klass i grupp om man vill… det finns många olika sätt. 

Intervjuare: Du menar att traditionella prov inte är nödvändiga för att kunna göra en korrekt 

bedömning av elevernas kunskapsnivå? 

Lärare 1: Nej, gud nej! Men en del vill ha prov. 

 

Lärare 1 menar att prov inte har någon funktion överhuvudtaget.  Istället ges eleverna stort 

utrymme att inte bara välja hur kunskaperna ska redovisas, utan också vad de ska arbeta med 

utifrån de mål som läraren sätter upp. Detta genererar en fråga angående hur läraren bedömer 

de prov som läraren uppger att vissa elever ändå vill ha. Om Lärare 1 anser att traditionella 

prov inte har någon funktion alls, så kan man ju undra hur de prov som ändå görs faktiskt 

bedöms. Det Lärare 1 dock ger uttryck för i ovanstående samtal är ett stort mått av 

elevinflytande i sin undervisning och det faktum att elever tillåts redovisa kunskaper på olika 

sätt borgar för att de har en större möjlighet att prestera så bra som möjligt. Samtidigt kan 

man fundera på vad detta innebär för eleverna när de möter en annan undervisning, styrd av 

lärare med en annorlunda syn på provsituationer? Innebär det fria arbetssättet att elever går 

miste om en viktig del av skolmatematikens kultur som de åtminstone delvis behöver 

socialiseras i? Detta reser en fråga om hur säregen undervisning en lärare kan lägga upp utan 

att kontexten, det vill säga matematik som ett skolämne, går förlorad? 

 I Lpo 94 framhålls att elever ska ha möjligheter att påverka sitt arbete och lärande. Men 

om detta innebär att eleverna blir för isolerade i lärandet så går de miste om gemensamma 

diskussioner, resonemang och samtal som kan utveckla deras lärande. Ahlberg (2001) menar 

att en fördel med elevinflytande är att undervisningen individualiseras genom att eleverna 

arbetar på olika sätt och i olika takt. Men hon ser också vissa risker och menar att arbetssättet 
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kan leda till att kommunikationen mellan elever uteblir och att förståelsen blir lidande. De 

matematiska samtal som sker tenderar att stanna vid dialoger mellan lärare och en specifik 

elev och kan leda till att läraren förklarar samma område på samma sätt för alla elever, men 

vid olika tidpunkter. Ahlberg menar också att det är svårt för elever att avgöra vad de ska 

arbeta med eftersom de inte har kunskapen att se vad arbetet innebär för det fortsatta lärandet 

(Ahlberg 2001).  

 Sammanfattningsvis så ser det ut som att lärares uppfattningar om matematikkunskap 

ligger till grund för hur undervisningen organiseras och hur provsituationerna ser ut samt 

vilket stöd som elever får vid prov och i det övriga lärandet. I Skollagen står det att 

”Utbildningen skall vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet” (1 kap. 2 §). Att 

skillnader ändå kommer att finnas är kanske oundvikligt när de nationella styrdokumenten ska 

tolkas av lärare. Men om tolkningarna uppvisar för stora skillnader så ges inte elever 

likvärdiga möjligheter att nå målen och då beror elevernas studieframgångar på hur läraren ser 

på matematikkunskap och användandet av artefakter. Vid intervjun förs samtalet in på de 

nationella proven i år 9 och vilket stöd eleverna får vid genomförandet av dessa. Som 

information till läsaren vill jag nämna att en del av det nationella provet i matematik enligt 

provinstruktionerna inte får utföras med hjälp av miniräknare då denna del fokuserar på 

skriftliga räknemetoder. Denna styrning kan dock sägas krocka med allmänna riktlinjer om att 

skolan har ansvar att anpassa stödet efter elevers svårigheter. Samtidigt uppger lärarna att det i 

instruktionerna för det nationella provet står att eleverna ska ha rätt till det stöd som de i 

normalfall har vid prov. Lärarna verkar dock tolka detta lite olika. 

 

Lärare 2: Ja, men står det att de inte ska ha miniräknare, då kan inte jag tycka… då kan inte jag gå 

efter vad jag tycker. ”Det är klart du ska ha miniräknare, för du kan inte det här”… då får man ju 

följa de regler som finns kring provet… men, det kan ju vara allt ifrån den hjälp jag kan ge, läsa 

frågan eller läsa uppgiften för dem… kan det vara…  

Intervjuare: Är det främst för elever som har svårt medläsningen? 

Lärare 2: Eller så kanske de är för snabba, de har inte läst, bara skummat igenom det. Eller så 

kanske jag säger ”läs uppgiften själv” – att de läser det högt för mig… på så sätt, det är den hjälp 

jag känner, speciellt på nationella eftersom det är vissa regler kring dem… då kan man inte göra 

som man vill! Då måste man utgå från att alla gör likadant. 

Intervjuare: Samtidigt står det att elever ska få det stöd de får i ordinarie undervisningssituation… 

Lärare 2: ja… det är en tolkningsfråga… de tycker jag, absolut. Men det kan vara att en elev 

behöver lite mer tid, ja då får den det, eller får uppgifterna upplästa för sig…  

 

Lärare 1: Nej, man får ju inte ha miniräknare nej, säger de.  
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Intervjuare: Hur gör du med det då? 

Lärare 1: Ahhh… 

Intervjuare: Får de ha miniräknare? 

Lärare 1: /.../ Nej, men jag tycker det är helt sjukt, varför ska man inte få använda de hjälpmedel 

som finns? Det fattar inte jag, varför gör man ett sånt prov! När det står att miniräknare inte är 

tillåten. Men en del som inte klarar det annars får använda miniräknare hos mig. Men de som jag 

vet klarar det, som bara behöver tänka till för att förstå, då försöker jag att de kör utan 

(miniräknare). Jag vill inte knäcka eleverna, det är deras kunskap jag vill åt. Om man vet hur man 

ska lösa uppgiften – spelar det då någon roll hur man löser uppgiften?  

 

Specialpedagog: De får multiplikationslathunden… de får… alltså vid nationella prov får de ju inte 

ha miniräknare på den första delen, och det har vi haft mycket diskussion om… om man ska bryta 

det eller inte? Men vi har sagt att: ”nej, de får… ” Vi har inte låtit dem använda miniräknare, 

däremot så har vi ju tränat speciellt innan… att de kan räkna multiplikationsuppställningar till 

exempel. Och där… ja, att man repeterar de enklaste formerna i procent… jag tycker att det har 

gått väldigt bra för dem, så att säga. Jag har ju gjort en medveten TRÄNING inför nationella 

proven, just på de här elementära bitarna. Sen, på de andra delarna får de ju använda 

miniräknare… och sen har de ju alltid fått mycket längre tid på sig. Mycket… på alla delar… 

Intervjuare: Ser du något problem med att eleverna vid andra prov får använda t ex miniräknare, 

men inte vid nationella provet? 

Specialpedagog: Jaa, men här får de tydligen inte använda miniräknare heller, vid vanliga prov. 

Inte på vissa delar, nej. Det beror ju lite på vad det är jag vill se i den här provsituationen… är det 

multiplikation och division med 10, 100 och 1000… så har de inte fått använda miniräknare för de 

har fått en teknik för hur de ska göra och då vill jag se om den sitter. Då har de inte fått 

miniräknare, men annars. Säg geometriprov där de ska räkna ut area och omkrets – ”herregud, 

fram med miniräknare!” Det kan jag tycka att de borde få ha på vissa delar av nationella provet 

också därför att… vissa uppgifter på provet skulle de klara om de hade miniräknare… det där är 

fortfarande en het potatis. Det står ju dessutom att eleven ska ha det stöd som den har i normala 

provsituationer… 

Intervjuare: Det är lite dubbelt där? 

Specialpedagog: Det är mycket dubbelt! 

Intervjuare: Det verkar som att man löser det på olika sätt? 

Specialpedagog: Ja… 

Intervjuare: Olika lärare löser det på olika sätt? 

Specialpedagog: mmm. 

 

Samtalen med ovanstående tre lärare visar att de tolkar elevens rätt till stöd på olika sätt och 

att denna tolkning innebär att deras elever får helt olika förutsättningar att lyckas på de 

nationella proven. Lärarna uppfattar att det är oklart hur man ska tolka det faktum att en del 

av det nationella provet ska göras utan miniräknare, samtidigt som det står att elever ska ha 



36 

 

det stöd som de i normala fall har för att kunna lyckas. Som elev till Lärare 2 får man inte 

tillgång till miniräknare med motiveringen att detta enligt provinstruktionerna inte är tillåtet. 

Stödet består istället i att läraren läser frågorna för eleven eller att eleven får läsa högt för 

läraren. Detta kan ju vara ett stöd för elever som har svårt att sätta ord på de uträkningar de 

ska utföra, men vi ska alltså komma ihåg att denna provdel testar räknandet och därför i 

princip inte innehåller någon text. Enligt Lärare 2 kan eleven även få lite extra tid på sig vid 

provet.  

 Elever som skriver provet hos Specialpedagog får stöd i form av en visuell 

multiplikationstabell. Här har diskussionen om miniräknare varit aktuell i arbetslaget, men ett 

gemensamt beslut om att inte tillåta detta har tagits. Eleverna får istället mycket mer tid på sig 

än vad som står i instruktionerna. Specialpedagog har anpassat undervisningen efter beslutet 

och lägger upp undervisningen med syfte att eleverna ska lyckas bra på provet. Upplägget 

innebär bland annat att man tränar algoritmer och lär sig ”enkla former för procent”. Eleverna 

får också lära sig en ”teknik” för att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000. 

Undervisningen tenderar därför att bli mekanisk och eleverna missar hela förklaringen till 

”tekniken” som Specialpedagog syftar på – nämligen att tekniken är möjlig på grund av att 

vårt talsystem har basen 10. Undervisningen tenderar därför att syfta mot en enda sak, 

nämligen att klara det nationella delprovet utan miniräknare.  

 

Intervjuare: Det som du då repeterar, är det framförallt sådant man förknippar med att komma ihåg 

för att kunna räkna i ett område, eller? 

Specialpedagog: Ja, du måste ju ibland… ja, precis – färska upp minnet. För att kunna gå vidare. 

Har du glömt bort hur du gör en enkel algoritmuppställning med multiplikation till exempel, så 

kanske du behöver det sen för att kunna räkna den här snabbräkningsdelen på nians nationella 

prov, till exempel. För att inte falla helt, där. Så kanske man får lov att fräscha upp den kunskapen 

innan. 

 

Som elev hos Lärare 1 får man använda miniräknare om man inte klarar provet annars. Det 

innebär alltså att inte alla elever använder miniräknare, utan att bedömningen görs av läraren. 

Läraren motiverar sitt beslut med att inte vilja knäcka eleverna och att det viktigaste är att 

man löser uppgiften – inte hur.  

 Återigen kan vi se prov på att elever riskerar att lyckas olika med sitt matematiklärande 

på grund av att lärarna ser olika på vilka artefakter som är accepterade inom den 

skolmatematiska kulturen. I det här fallet verkar också de dubbeltydiga riktlinjerna kring 

vilket stöd elever egentligen har rätt till att spela en viktig roll. Lärare kan alltså tolka 
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instruktionerna för det nationella delprovet som överordnat allmänna principer om stöd till 

elever i behov. Detta trots att det i det nationella provet står att elever ska ha det stöd som de i 

normala provsituationer har. Samtidigt finns alltså lärare som gör en motsatt tolkning, att 

provinstruktionerna inte gäller för de elever i matematiksvårigheter där man bedömer att 

svårigheterna handlar om aritmetik. 

 

9. Talet om matematiksvårigheter och dyskalkyli 

I det här kapitlet redovisas forskningsfrågorna om hur lärarna uppfattar att 

matematiksvårigheter uppkommer, vilka svårigheter som är vanliga samt hur lärarna 

didaktiskt planerar sin undervisning utifrån detta. 

Talet om orsaker 

När det gäller lärarnas uppfattningar om orsaker till varför elever hamnar i 

matematiksvårigheter så går förklaringarna att placera i tre kategorier: 

• undervisningen har brister 

• eleverna har brister i hemmiljön 

• eleverna har individuella brister 

Samtliga lärare förklarar orsaken till svårigheterna utifrån minst två av ovanstående 

kategorier. En av dem är dock ensam med att förklara svårigheterna endast utifrån hemmiljö 

och brister hos individen. Nedan redovisas exempel på svar kopplade till ovanstående 

kategorier. 

 

Undervisningen har brister 

När lärarna talar om skolan och undervisningen som förklaringsmodell så nämner man lärares 

bemötande av elever och lärares skapande av uppfattningar att matematik är svårt. Man menar 

också att lärare inte alltid uppmärksammar att elever har svårigheter vilket leder till att elever 

får fel sorts stöd eller inget stöd alls. Skolan anses för dåligt anpassad att möta elevers 

olikheter och därför tvingas många elever gå vidare till nya arbetsområden innan tidigare 

områden blivit ”befästa”. Lärarna visar ett stort mått av självkritik mot sin egen kår.  

 

Speciallärare: Nja… det kan ju vara så här enkelt att bemötandet… det första mötet med matte i 

skolan… att en lärare säger något ofördelaktigt så att man får en avsky för matte…  
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Lärare 1: Det innebär att läraren har misslyckats… förklara för den eleven. Det är det bara. Men 

kanske inte bara… det finns säkert de som… men mycket av det beror på läraren, det är lärarens 

fel att eleven hamnar i matematiksvårigheter.  Du har inte uppmärksammat eleven när han behövt 

hjälp. Om han fått hjälp så har han fått fel hjälp av dig. Du har förklarat på fel sätt. Då är det du 

som skapar eleven i matematiksvårigheter. 

 

Specialpedagog: Ofta tror jag att de faller på att de fått för få förklaringsmodeller och att de fått för 

kort om tid, den har inte hunnit befästa kunskaperna. De tvingas börja med ett nytt område, trots 

att de inte var riktigt klara. Då blir det stora gropar i vartenda delområde.  

 

Det är värt att notera hur lärarna förklarar att undervisningen har brister. Svaren kan tolkas 

som allmänna och övergripande, utan någon djupare reflektion och lärarna tenderar att 

reducera förklaringarna till enkla begrepp som egentligen inte säger så mycket. 

Eleverna har brister i hemmiljön 

En vanlig orsaksförklaring till att elever hamnar i svårigheter är att eleven har brister i 

hemmiljön. Lärarna anser att många elever har dåligt stöd hemifrån eller sociala svårigheter, 

och att uppfattningen om att matematik är svårt överförs från föräldrar till barn. 

 

Lärare 1: Och sen är det ju mycket annat som påverkar runt om, hemförhållanden och så också, det 

är ju självklart. Har man inget stöd från hemmet då är det ju svårt…  

 

Specialpedagog: Ja… det innebär ju att någonstans på vägen under inlärandet av matematik så har 

det gått snett. Det är ju en del elever som säger att pappa inte kan och då kan inte eleven heller. 

 

Lärare 2: ehh… det är väl olika, det kan vara personliga eller sociala problem ibland, att det inte 

alls går bra i andra ämnen heller… det behöver inte vara just matematik…  

 

Lärare 2: Ibland när jag haft utvecklingssamtal med de här eleverna… och så säger man ”ditt barn 

har det här problemet”… ”ja, men jag tyckte inte heller om matematik när jag gick i skolan”, kan 

man höra (från föräldrar). Och det är ju livsfarligt att föra det där vidare, det sätter sig lite också. 

Intervjuare: Du menar att hemmet sanktionerar att det är helt OK? 

Lärare 2: Ja, det är helt OK. Då har man gett tillåtelse att matematik är svårt och inte viktigt, 

heller… då har man förstärkt det (som förälder) 

 

Speciallärare: Men sen tror jag också att det har litegrann att göra med vilken miljö man kommer 

ifrån, kommer man från en miljö där studier värderas väldigt lågt så blir inte resultatet så bra.  
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Att föräldrars utbildningsnivå är en positiv faktor för elevers studieframgångar är allmänt 

vedertaget. Därför borde det ligga i alla lärares intresse skapa en undervisning där lärandet är 

tillgängligt för alla. För de elever som kommer från en hemmiljö som inte värderar 

matematikkunskap högt är det förmodligen extra viktigt att det förs en bra dialog mellan 

lärare, förälder och elev. Att som lärare, se Lärare 2 ovan, uttrycka att barnet är ägare till 

problemet leder förmodligen till att föräldern tar sitt barn i försvar genom att t ex säga att 

föräldern själv hade samma svårigheter i skolan. Resonemanget från Lärare 2 kan sägas vara 

tydligt färgat av det kategoriska perspektivet där man talar om ”eleven med problem” (här till 

följd av hemmets syn på matematik). Om läraren istället skulle titta på eleven som i en 

problematisk situation skulle förmodligen det utvecklingssamtal som läraren refererar till få 

en annan prägel där förhållandet eller samspelet mellan elev, skola och hem blir viktigt för 

elevens möjligheter till utveckling och framgång (Persson 2008). 

Eleverna har individuella brister 

När det gäller förklaringar knutna till elevers individuella brister så nämner Speciallärare 

dyskalkyli som en möjlig orsak. Bakom uttalandet ligger en uppfattning att vissa elever 

saknar förmåga att t ex lära sig tabeller utantill. Dock anses denna andel elever vara väldigt 

liten. Lärarna nämner också andra diagnoser, dock utan att precisera vilka, samt 

koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter och en ovilja hos elever att arbeta. Dessutom 

nämns elevens brist på egen tilltro genom förklaringen att eleven ”gjort så stor grej av 

matematik”. Detta uttalande är intressant och står i kontrast till lärarnas uppfattningar om vad 

matematik är, som jag redovisade tidigare. Matematik beskrevs då som ”allt runtomkring”, 

som ett nödvändigt redskap i vardagen och någon som alla bör kunna. Att elever då gör ”så 

stor grej” av ämnet är inte så konstigt. 

 
Lärare 2: det kan vara diagnoser... olika sorters diagnoser… vad kan det vara mer… ibland kan det 

vara att man gjort så stor grej av matematik, att man tror att man inte är så smart…   

 

Speciallärare: Nu finns det ju forskning som säger att de finns något som heter dyskalkyli… Och 

det lär ju vara ärftligt… så det är möjligt att det finns likaväl som det finns läs- och 

skrivsvårigheter…  

Intervjuare: Du öppnar för möjligheten att det finns något som kan kallas för dyskalkyli? 

Speciallärare: Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt att vi har elever som inte KAN lära sig de här 

tabellerna. De finns, fast jag skulle nog påstå att de är väldigt få. Det är nog många som inte lär sig 

av ren slapphet. Det ligger någonting i det här rabblandet, det fastnar. 
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Specialpedagog: Sen är det ju… matematik kräver ju mycket koncentration… har du en klass 

framför dig och ser några som har ganska stora koncentrationsstörningar så är det ju ofta så att det 

är i matten de faller först. Och det har att göra med att du ska hålla led i luften (minnet), du måste 

vara koncentrerad, du ska helst komma ihåg vad du gjort innan… ja, matematiken kräver mycket 

koncentration, och det kan ju vara så att har man en grav koncentrationsstörning så kan ju det göra 

att man hamnar i mattesvårigheter… fast man egentligen inte har något fel på det matematiskt-

logiska tänkandet, utan det är fullt möjligt att du skulle kunna klara kursen, du skulle kunna klara 

betyg. Men, den här koncentrationsförmågan finns inte, du orkar inte, har inte uthålligheten. Till 

slut när man inte orkar och inte kan tappar man ju lusten också. Då kanske man inte har lust att 

sitta 55 minuter med matte, med en tråkig mattebok framför sig. 

Talet om svårigheter 

Skolan har ansvar att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. Det stöd som 

elever får i matematikundervisningen borde därför rimligtvis bero på vilka svårigheter och 

möjligheter som lärarna uppfattar att elever har. Under intervjuerna ställer jag frågan om hur 

lärarna uppfattar betydelsen av ”att vara i matematiksvårigheter”. Nedan följer vi deras svar 

och resonemang. 

 

Specialpedagog: en vanlig (svårighet) som är återkommande är just det här med bråkräkning… 

Sen är det ju det grundläggande arbetet runt vårt positionssystem, siffrors värde beroende på var de 

står någonstans, det dyker upp hela tiden… Kan man inte det grundläggande i positionssystemet så 

faller man igenom på vartenda område… /…/ jag har jobbat med elever som varit på särskolenivå 

och även särskoleintegrerade, jag har ju kunnat lära dem göra algoritmuppställningar med ganska 

stora tal… de har ju lärt sig en teknik… mekaniskt har de lärt sig en teknik… de vet hur de ska 

göra… det kan de ju lära sig… men det grundläggande, faktiskt… det kan man lära sig, det kan 

man lära in. 

Intervjuare: Och det borde alla kunna, menar du? 

Specialpedagog: Ja, det tror jag. Om de får förstå vad de gör… så tror jag det, ja. 

 

Lärare 1: Ja, men… tal… talet bara, ett tal. Ehh, vad har talet för funktion? Till exempel att du kan 

se på att talet nio är ett tal, eller består av olika delar. Det beror på hur du ser, en del kanske ser 

talet nio på en gång, en del ser talet i olika delar, en del ser som 5+4 eller 6+3… att man får… att 

man bygger på grunderna först så att man ser. Om man skriver 3+___ = 9. Då säger eleverna: ”hur 

ska jag kunna det här?” Ja, men vad har du för någonting, säger jag? Det ska bli nio. Umm, du har 

nio då, så det ska bli nio, och sen har du… då kanske jag har lärt dem att nio består av någonting. 

Nio är inte bara ett tal, utan nio består av delar, olika delar. Du hade tre där, du hade tre. OK, vad 

är den andra delen? Det är sex! Att man jobbar mycket på det. Man måste förstå uppbyggnaden, 

och det är ju jättemånga som inte vet någonting om positionssystemet. De har inte en aning om 

vad som är störst och minst.   
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Lärare 2: Att man inte fattar vad man håller på med! Det tycker jag. Liksom att man har ingen 

förståelse alls för det man gör… och sen annan svårighet att man haft svårt under så många år och 

att detta upptäckts sent… då har man fått så taskig självkänsla att … det blir bara knas…  

Intervjuare: Kan du ge några exempel på svårigheter som elever kan ha? 

Lärare 2: Jag tänkte procent… du menar inte så, nej… du menar… en grundläggande sak som de 

har svårt för är just bråk och procent och decimaltal, det hänger ihop. Då har de inte förstått det 

alls! 

 

Speciallärare: … ja, det är ju ett handikapp, det är det ju… det är ett handikapp… om det är så 

gravt att man inte kan göra en skattning om vad som är rimligt. Då är det ju ett handikapp /…/ Jag 

tror nog kanske den största svårigheten är att de inte kan tabellerna… att man inte liksom har 

genomskådat att det är en upprepad addition… jag har ju suttit med elever som (håller upp fingrar 

om visar olika antal) inte klarar av det här… de kan alltså inte se att fem och tre är åtta. Då är det 

riktigt gravt, alltså! Vi har till och med en som inte klarar av att addera två efter varandra, alltså 2, 

4, 6, 8. Då är det riktigt illa. /.../ Men det är ju extremfall… men jag tror tabellerna, det är svårast. 

 

Specialpedagog gör en jämförelse med elever i särskolan som hon tidigare undervisade och 

som ansågs kunna lära sig att räkna, åtminstone mekaniskt. Specialpedagog menar att alla 

elever därför bör kunna lära sig en teknik. Specialpedagogs jämförelser med elever i särskolan 

kan tolkas som en uppfattning att mekaniskt räknande är kopplat till begåvning. I 

förlängningen skulle detta kunna innebära en brist på tilltro till att eleverna skulle kunna 

utveckla en högre förståelse för matematik vilket i sin tur skulle kunna leda till att 

undervisningen inriktar sig mot att eleverna framförallt ska träna på att komma ihåg och räkna 

mekaniskt. 

 

Sammanfattningsvis verkar lärarnas beskrivningar av elevers svårigheter verkar framförallt 

handla om följande: 

• svårigheter att förstå och uppfatta tal - taluppfattning. 

• svårigheter att förstå samband mellan bråk-, procent, och decimalform (vilket också kräver 

en bra taluppfattning). 

• svårigheter att göra rimlighetsbedömningar. 

• svårigheter att lära och använda talfakta och tabeller. 

• svårigheter med grundläggande räkning, aritmetik. 

• ett bristande självförtroende. 

 

De svårigheter som beskrivs kan tolkas som ett resultat av att eleverna mött en undervisning 

där mekaniskt räknande varit överordnat förståelse. Detta har slutligen lett till att eleverna 
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utvecklat ett dåligt självförtroende beträffande matematik. En intressant fråga blir därför hur 

lärarna undervisar i förhållande till de uppfattningar de har om elevernas svårigheter. Det 

kommer vi dock att återkomma till senare under Talet om effektiva undervisningsmetoder.  

Vi kan också se att de ovan beskrivna svårigheterna har många likheter med svårigheter som 

enligt Butterworth & Yeo (2010) är typiska för elever med dyskalkyli. Jag menar naturligtvis 

inte att dessa elever därför har dyskalkyli, utan att lärarna skulle kunna dra nytta av vad 

forskningen säger om hur man bäst stödjer dyskalkylektiker i deras lärande och därmed 

utveckla sin undervisning. Att bortse från dyskalkyli som förklaringsgrund och samtidigt dra 

nytta av forskningens resultat om effektiva undervisningsmetoder kan tyckas märkligt, men 

poängen är att sätta fokus på undervisningens didaktiska kvalitet i relation till svårigheter som 

elever uppfattas ha.  

När det gäller lärarnas kunskap om dyskalkyli så menar de själva att de inte vet särskilt 

mycket om det. Jag frågar lärarna om hur de uppfattar begreppet dyskalkyli och vad det står 

för. 

Lärare 1: (suck)… ja det är väl det här med att de har svårt att… för att en kille då, han vände ju, 

men jag vet inte om det har med dyskalkyli att göra, men han vände på siffrorna ofta och hade 

svårt att se (visuellt) talen ordentligt. Om han skulle skriva 989, så skrev han 998. Jag vet inte... 

Intervjuare: Det är de svårigheterna du förknippar med dyskalkyli? 

Lärare 1: Ja, jo, jag vet inte… jag kan inte så mycket om det, om jag ska vara ärlig. Eftersom jag 

inte tänker så mycket på diagnoser överhuvudtaget. Jag har ju bara haft två som hade dyskalkyli…  

 

Lärare 2: Ja, att man har väldigt svårt för matematik, ungefär som… man har dyslexi för läsning, 

att man inte kan läsa… och då har man svårt för matte… jag har ingen riktig åsikt om det där, för 

vissa säger att det finns, andra säger att det bara är skitsnack, det finns inte alls… jag vet inte, men 

jag hade ju en elev  /…/ då började jag fundera ”har han dyskalkyli”, faktiskt… för det kunde vara, 

när man gick igenom positionssystemet… och sen 5 min senare – ”nej” (kunde inte)… sen kunde 

man sitta mitt emot honom så här… och prata om vad som helst, en tiondel, noll komma tio … 

”nej” (kunde inte)… men det kan ju vara att han även hade andra problem… men, jag har just 

ingen uppfattning om dyskalkyli, så… utan just förutom att… man kan väl inte säga att det inte 

finns, för det är väl ganska nytt…  

 

Specialpedagog: … då är det ju liksom… en som har dyskalkyli har ju liksom… oerhört stora 

svårigheter… att… se… vad ett begrepp står för, de klarar inte mängden. Säger du ”fem” så… 

nästa gång måste du räkna i alla fall att det är fem och så vidare… tappar bort det man lärde sig 

dagen innan, det är helt borta dagen därpå, det finns inte liksom någonting kvar, och så, det är ju… 

ja, jag har träffat på några elever under årens lopp som är så där totalt ”off”. Men de flesta tycker 

jag är möjliga att reparera. Men det var ju likadant med dyslexi, den diagnosen var ju omtvistad 

länge… och är ju fortfarande, så jag vet inte… att det finns de som har specifika 
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matematiksvårigheter – det är ju alltså helt klart! Men sen var grundproblematiken ligger i det 

hela… är det en grav koncentrationsstörning, eller är det… är det någon liten koppling där uppe 

som inte finns eller… jag tycker det är jättesvårt att…  

 

Av informantens ovanstående svar framkommer en uppfattning om att dyskalkyli handlar om 

förmåga att uppfatta antal, svårigheter att lära och förstå talfakta och talbegrepp samt 

svårigheter med räknandet. Denna uppfattning stämmer ganska väl överens med hur 

forskningen definierar dyskalkylektiska svårigheter. Hos de båda andra informanterna verkar 

kunskapen om vad dyskalkyli står för lägre och istället relaterar man till dyslexi när man 

förklarar orsaker till matematiksvårigheter. Lärare 1 uppger att hon tidigare undervisat två 

elever med diagnosen dyskalkyli. Därför kan det tyckas märkligt att kunskaperna om 

dyskalkyli inte är större eftersom undervisningen borde ha anpassats efter elevens specifika 

behov. Orsaken till detta kan dock förklaras med en kritisk hållning till dyskalkyli och till 

diagnoser i allmänhet, inte bara hos Lärare 1. 

 

Lärare 1: … Ja, det var ju en pojke jag hade som de sa hade dyskalkyli… Men, jag vet inte 

faktiskt... eller två var det nog… jag vet inte vad jag ska säga om det, jag vet inte vad jag ska säga 

om dyslexi heller. Egentligen så TROR jag inte på diagnoser, nej! Om du vill veta det. Och det 

tycker inte min rektor om när jag säger ”det finns inga diagnoser!” /…/ Så jag tror inte på det här 

med dyskalkyli, heller, om jag ska vara ärlig. … 

 

Intervjuare: Skulle det vara någon fördel att använda en diagnos för matematiksvårigheter om den 

gick att få en tydlig definition? 

Specialpedagog: ”Det-vet-i-katten”… Jag vet knappt med dyslexi, är det nödvändigt att vi 

använder den diagnosen egentligen? Nu har det ju blivit så att utan diagnos så får man ingen hjälp 

på många ställen, tyvärr. Du kan ju ha precis lika stora läs- och skrivsvårigheter fast du inte fått 

diagnos, men i din vardag är det precis lika stora svårigheter som den som sitter bredvid och har 

fått diagnosen. Det är så lite som skiljer ibland... Den ena har gjort utredning, den andra inte… Så 

att diagnoser det är… ja, eleverna ska ha hjälp ändå, utifrån sina svårigheter – inte utefter vad det 

står på pappret... tycker jag… Från att ha varit helt ”anti” mot diagnoser, så tycker jag det har 

blivit väldigt mycket i skolan idag. /…/ Sen har vi kanske blivit bättre i skolan på att upptäcka… 

då har det blivit fler som har diagnos… det är en fara med diagnoser… en del elever har blivit 

lättade när de fått diagnos (dyslexi), för de har ju trott att de är dumma i huvudet. När de fått 

diagnosen har de slappnat av och tagit till sig kunskapen bättre därför att de förstått att de måste 

göra på ett annat sätt.  

 

När det gäller uppfattningarna om dyskalkyli och andra diagnoser så finns det fog för att säga 

att lärarnas kritiska hållning riskerar att begränsa det stöd som elever får. Diagnoser uppfattas 



44 

 

sakna värde för hur undervisningen ska anpassas vilket innebär att man likställer en diagnos 

med något som bara står på ett papper, men som dock krävs för att överhuvudtaget få hjälp. 

Detta rimmar illa med uppfattningen att undervisningen ska anpassas efter individens behov. 

Det är också intressant att lärare uttrycker att en diagnos ibland också hjälpt elever i lärandet 

på det sätt att eleven förstått att ”de måste göra på ett annat sätt”. Detta kan tolkas som att 

diagnosen härmed tjänar ett syfte att få eleven att anpassa sig, istället för att skolan gör det. 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna ger uttryck för att diagnoser är betydelsefulla 

för att elever ska få stöd, men att diagnoser helt verkar sakna betydelse för hur detta stöd 

utformas. Lärarna uppger att eleverna ska ”få stöd utifrån sina svårigheter”, samtidigt som de 

verkar ovilliga att veta vad svårigheterna handlar om och är kritiska till att de finns.  

 Jag ska avsluta det här kapitlet genom att göra en liten reflektion som förhoppningsvis 

hjälper läsaren att se ett sammanhang i det kritiska resonemang som ovan representeras av 

Specialpedagog och Lärare 1. I reflektionen ska vi dock titta lite närmare på vad 

Specialpedagog säger. Specialpedagog har i resultatredovisningen gett uttryck för en 

tveksamhet till prov och en tydlig kritisk hållning till diagnoser. Detta skulle kunna tolkas 

som att Specialpedagog har ett relationellt perspektiv framför ögonen i sitt sätt att tänka kring 

elever i behov av särskilt stöd. Dessutom kan man anta att Specialpedagog är ”tränad” eller 

socialiserad i att vara kritisk mot diagnoser i och med att hon jobbar som specialpedagog. 

Samtidigt kanske läsaren minns hur Specialpedagog uttryckte sig angående 

matematikkunskaper (se s. 27). I resonemanget om kunskaper pratar Specialpedagog om 

defekter hos elever, defekter som kopplas till förmågan att minnas. Vi har också läst hur 

Specialpedagog uttrycker en förvåning över att vissa elever i matematiksvårigheter inte klarar 

av att räkna mekaniskt trots att särskoleelever klarar detta. Vidare har vi kunnat läsa om 

uttalanden om elever med koncentrationsstörningar, att kopplingar saknas och att de flesta 

elever är möjliga att reparera.  

 Min poäng med denna reflektion är inte att värdera eller kritisera de dubbla perspektiv 

som jag uppfattar att Specialpedagog ger uttryck för. Jag ser synen på diagnoser och prov som 

något som är kulturellt förvärvat, något som tillhör den rådande specialpedagogiska diskursen. 

Jag vill påstå att det relationella perspektivet är (och bör vara) rådande inom 

specialpedagogisk utbildning, men att detta perspektiv ibland tenderar att gå så långt att det 

blir kritiskt och i och med detta tar avstånd från allt vad kategoriskt perspektiv innebär av 

bland annat diagnostisering (här är det dock viktigt att komma ihåg att diagnoser är 

medicinska och inte ska ställas av pedagogisk personal). Min poäng är istället att denna 

kritiska hållning innebär något för det stöd som elever får i skolan. Som elev till en lärare med 



45 

 

ett kritiskt perspektiv så visar ovanstående resonemang att läraren trots detta mycket väl kan 

tala om eleven som att hon har ”defekter”, ”störningar” och är möjlig att ”reparera”, samtidigt 

som samma lärare uttrycker en kritisk hållning mot att problem som diagnoser beskriver 

överhuvudtaget finns och därmed nekar eleven de kunskaper som finns om hur man bäst 

stödjer elever i matematiksvårigheter eller dyskalkyli. En sammanfattande tolkning av detta är 

att specialpedagogisk kunskap även bör kompletteras med ämnesspecifika kunskaper, i det 

här fallet i matematik, eftersom specialpedagogiska kunskaper annars verkar vara svåra att 

överföra. Om man som lärare uppfattar matematikkunskap som mekanisk räkning och 

memorering av fakta så riskerar man att se på elever utifrån ett kategoriskt perspektiv, trots att 

man hävdar ett annat. 

Talet om effektiva undervisningsmetoder  

I det förra kapitlet studerade vi hur intervjudeltagarna uppfattar matematiksvårigheter och 

dyskalkyli. Resultatet visar att elevers svårigheter främst handlar om taluppfattning, 

räkneförmåga och förmåga att lära och använda talfakta och tabeller. Det innebär att 

informanterna ger en bild av att elever har många svårigheter som ofta förknippas med 

dyskalkyli. Däremot verkar lärarnas kunskap om vad dyskalkyli står för relativt begränsad, 

vilket skulle kunna innebära att lärarnas undervisning inte tar hänsyn till forskning om hur 

man bäst undervisar elever i svårigheter. Vi ska därför i detta kapitel studera vad lärarna säger 

om just effektiva undervisningsmetoder och lärande.  

 
Speciallärare: Något som jag tycker är viktigt med undervisningen, det är att jag alltid går runt 

med papper och penna… för det har jag också lärt mig från när jag hade klass i början… vid 

genomgångar – och det ser jag ju också när jag är ute och jobbar i klass – så är det en 7-8 stycken 

som inte har papper och penna med sig. Som inte är med. Utan de lär sig när man sitter bredvid 

dom, så man kan fånga deras uppmärksamhet i SAMTALET. /…/ det är i samtalet mellan… det är 

viktigt att försöka förstå, ”hur tänker eleven?”… /…/ Jag tror att som lärare kan inte förklara saker 

på alla sätt som finns, det tror jag aldrig att jag kommer att kunna lära mig. Utan jag har fastnat i 

ett antal olika sätt som jag kan förklara utifrån, men eleverna kanske tänker på ett annat sätt… /…/ 

när jag kommer in i ett klassrum så är det ju oftast så att läraren där har en genomgång först. Och 

sen sitter eleverna själva och jobbar. De har ett beting, en planering att gå efter. Sen går jag bara in 

och tittar, jag går in och ser dom här som hamnar i drömmandet och då går jag fram och frågar 

(skratt) ”var var du någonstans nu, kan du berätta?”. Och då blir dom lite såhär (generade). Då 

försöker jag driva dom på det viset. När jag tar ut elever från klassrummet, då är det oftast något 

speciellt. De kan ha missat någon diagnos eller något prov. Då sätter vi oss i lugn och ro och går 

igenom uppgift för uppgift. Och det vet jag att de uppskattar, det arbetssättet. Det säger dom till 

mig, och det är rätt kul faktiskt när dom säger till mig som speciallärare: ”äntligen – NU fattar 
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jag!” ”NU fattar jag”. Och då kan det vara andra lärare som säkert har sagt det på samma sätt i tre 

fyra år, men det är liksom att det betyder mycket att dom har ingen bredvid sig då… Ingen som 

stör, ingenting annat, utan det är jag bara jag och eleven och jag har hela deras uppmärksamhet… 

/…/ För det kan ju vara enkla ord som de inte förstår. Rabatt, till exempel.  Det är ju något där det 

växer tulpaner… Men det kanske man inte vågar fråga om en lärare har genomgång och säger man 

får så eller så mycket rabatt, då kanske man inte frågar vad det är för något… /… /   

 

Speciallärare menar att lärande bygger på aktivitet hos eleven och ser det som en viktig del av 

sitt arbete att hjälpa eleven till en ökad aktivitet. Intervjudeltagaren är också tydlig med att en 

lugn och trygg miljö är viktigt för att elever ska våga fråga om det de inte förstår, och menar 

att elever genom detta bli mer delaktiga i sitt eget lärande. Informanten påtalar inte bara 

samtalet, utan också språkets betydelse för elevers framgångar samt att läraren har en förmåga 

att ge eleverna flera förklaringsmodeller. En-till-en-undervisning anses särskilt framgångsrik. 

 Ett viktigt resultat från Sjöbergs avhandling visar att anledningen till att elever hamnar i 

svårigheter till stor del kan förklaras av elevernas låga arbetsinsats, brist på arbetsro samt för 

stora undervisningsgrupper (Sjöberg 2006). Att hjälpa elever till en högre aktivitet i en en-till-

en-situation kan därför antas vara både förebyggande och utvecklande. Detta visar även 

forskning från Gersten m fl (2002), där elever i svårigheter drog stor nytta av att få arbeta 

tillsammans med äldre elever. 

 När intervjudeltagarna pratar om effektiv undervisning så påtalas betydelsen av att 

läraren bemöter elever på ett bra sätt. Man menar att elever i svårigheter ofta har en låg 

självkänsla i matematik och att den riskerar att bli ännu lägre om man som lärare är oförsiktig 

med det man säger. Bemötandet är det första steget på vägen mot en god relation mellan elev 

och lärare och lärarna betonar detta som en viktig faktor för studieframgång. 

Intervjudeltagarna talar också om vikten av struktur och att läraren gör eleverna medvetna om 

vad lärandet går ut på genom att sammanfatta, återkoppla och peka ut poängen med uppgifter 

eller genomgångar. Vissa av intervjudeltagarna anser att konkret material ofta leder eleverna 

framåt i utvecklingen och man pratar också om vikten av att lärandet får vara lustfyllt. 

Intervjudeltagarnas syn på effektiva undervisningsmetoder och lärande har många likheter 

med hur forskare som Ahlberg (2001), Ulin (2001) och Stedøy (2006) ser på goda 

förutsättningar för lärande.  

Det verkar råda stor samstämmighet bland intervjudeltagarna om att samtalet har stor 

betydelse för elevers framgångar i matematik. Lärare 1 är också tydlig på den punkten liksom 

att man i undervisningen bör försöka knyta an till verkligheten genom t ex temaarbete och 

utomhusmatematik. Under intervjun så ger informanten flera gånger också uttryck för att inte 



47 

 

vilja arbeta ”traditionellt” i sin undervisning. För att få en bild av informantens uppfattning av 

vad traditionellt innebär ska vi följa en del av samtalet som inleds med att jag frågar vad 

läraren menar med traditionellt.  

 
Lärare 1: Det är man står framför tavlan… och så har jag en genomgång… och jag säger hur man 

ska göra och så och så gör ni… nu slår ni upp sidan i boken och börjar jobba… (skratt) 

Intervjuare: är det traditionellt? 

Lärare 1: (skratt) Ja. Och du kanske inte ens frågar hur dom tänker kring det här. 

J: Du menar att det handlar om envägskommunikation? 

Lärare 1: Ja! Ja!  

Intervjuare: Kan du beskriva hur en vanlig matematiklektion ser ut för dig? 

Lärare 1: En VANLIG? 

Intervjuare: Som den oftast ser ut. 

Lärare 1: (suck) Det beror ju på vilken grupp jag har… det beror på eleverna… det är ju dom jag 

ska möta. 

Intervjuare: Beskriv den klassen du pratade om förut, då? 

Lärare 1: Ja… då är det oftast så här… först brukar dom… dom brukar ju… så här är det ju också 

faktiskt, det måste jag tala om… eh, det finns ju planeringar, va. En lokal pedagogisk planering 

med mål och så vidare. Men sen vill de gärna ha vilka uppgifter de ska göra under en vecka. Men 

alla jobbar ju inte lika snabbt och alla gör ju olika, så jag brukar ha olika planeringar så de får lite 

olika, beroende på arbetstakt och så vidare. För det är så de vill ha det, då… jag frågar om de har 

något som de vill ta upp. Till exempel om de har fastnat eller så… man kan… det är olika, jag har 

det inte så traditionellt heller! Vi kör lite olika… Så jag vet inte hur du menar med en vanlig 

lektion? 

Intervjuare: Ja… om jag uppfattar dig rätt så kommer eleverna in till din lektion och så kollar de i 

sin planering vad de ska göra och så sätter de igång och räknar? 

Lärare 1: Ja, ibland är det så, men inte ofta! … Det kan även vara… det är inte säkert de sitter vid 

sin plats heller! Det spelar ingen roll för mig för jag hade ju… man kan… en del… ligger ju ute på 

golvet (korridoren) och sitter lite… helst vill jag göra om klassrummet, mitt ser inte ut som ett 

klassrum ser ut, det ska vara mer mysigt och sådär. Men jag brukar ha många dialoger. Till 

exempel om vi ska gå in på ett nytt ämne (arbetsområde)… först vill jag veta vad de kan… 

innan… att de berättar för mig vad de kan så utgår jag därifrån… alla är ju ändå inte på samma 

ställe (i boken)… om jag börjar på något nytt vill jag kanske att de… antingen att de får ha olika 

papper, och sen får de rita upp . t.ex. en och en halv ”vet du hur det ser ut?” Då får de rita… men, 

jag har mycket dialoger… 

Intervjuare: Är det så här en vanlig lektion ser ut för dig? 

Lärare 1: Ja, det är det vanligaste! För att oftast säger mina elever ”vi hinner aldrig räkna något på 

dina lektioner – vi bara pratar”, säger dem (skratt). ”Vi hinner ju inte med våra planeringar”. Då 

säger jag att det viktigaste inte är att räkna i boken. Då får vi göra nya planeringar, för de hinner 
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inte… ofta fastnar vi i pratet… att de får berätta hur de tänker… och sen har vi tävlingar ibland, då 

får de poäng.  

 

Lärare 1 har en tydlig strävan efter att undervisningen inte ska vara ”traditionell”. Traditionell 

undervisning innebär enligt informanten en kort genomgång på tavlan varefter eleverna räknar 

i boken. Intervjudeltagaren ser också på traditionell undervisning som envägskommunikation 

där samspel och dialog saknas.  

När läraren beskriver sin egen undervisning är det dock svårt att se några stora 

skillnader mellan vad som beskrivs som icke önskvärd traditionell undervisning och 

beskrivningen av den egna undervisningen. Informanten beskriver förvisso en undervisning 

som genomsyras av samtal och dialog där läraren tar sin utgångspunkt i elevernas 

förkunskaper, där planeringar är flexibla och där elever tillåts arbeta på golvet. Men det finns 

också anledning att påstå att den undervisning som beskrivs är något ostrukturerad och 

otydlig, vilket eventuellt leder till att lärandet inte blir synligt för eleverna. För att förklara vad 

jag menar ska vi följa Lärare 1 i ytterligare ett samtal som handlar om att informanten, efter 

att ha sett en matematikdans på Internet, hämtade inspiration till sin undervisning.  

 
Lärare 1: En gång ville jag att eleverna fysiskt skulle gestalta olika bråk och multiplikationer. Jag 

hade sett någon matematikdans på internet… då hade jag en annan lärare i klassrummet som bara 

skakade på huvudet… för det blir ju rörigt… han sa ”jag har nog lite annat att göra så jag går iväg 

en stund.” (skratt). Men de lär sig så, de tyckte det var jättekul! De skulle göra en fjärdedel och en 

hel… 

J: Hur löste de en fjärdedel, då? 

B L1: Ah, det kommer jag inte ihåg exakt. Jag måste tänka… Vad hade jag för uppgift… Det var 

en hel och sen… vänta nu… ehhh... var det en och en fjärdedel eller var det en och en halv?... 

(tyst)… jag kommer inte ihåg exakt… men de löste det och det blev ju världens resonemang för 

att… först sa en kille, för killarna vill oftast styra… så killarna stod och gapade och då hade redan 

tjejerna löst uppgiften. Då sa jag att killarna skulle samarbeta och inte bara skrika, men då hade 

tjejerna redan löst uppgiften. Men jag kommer inte ihåg om det var en och halv eller en och en 

fjärdedel… men jag sa också att det behöver ju inte bli exakt när de tar bråkdelar – vi säger att vi 

ska ha fjärdedelar… och sen har vi… 24 personer och vi ska göra en hel. Om man då tänker att 

alla ska vara lika många då blir det ju 6 i varje, då skulle det bli… 6 gånger fyra är 24, alltså om de 

bara skulle visa en hel i fjärdedelar. Men sen sa jag när ni sen gör till exempel en och en fjärdedel, 

då behöver ni inte tänka att alla delar ska representera lika många elever, utan huvudsaken är att ni 

förklarar för mig hur ni har tänkt. Det här är en fjärdedel, då ska de säga vi är en fjärdedel, de är en 

fjärdedel, men det kanske inte var lika många elever, det kanske var fem i en (grupp) och tre i en 

men det gjorde inget… de talade om för mig att det blev elever över, och då får de vara med där… 
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men de är en fjärdedel, alltså så… så det gick att lösa alla egentligen, bara de talade om hur de 

tänkte… 

 

Det är givetvis inte möjligt att utifrån informantens beskrivning avgöra hur eleverna 

uppfattade denna lektion, men utifrån informationen som ges är en rimlig tolkning att 

eleverna eventuellt hade svårt att se vad aktiviteten syftade till. Löwing (2006) menar att 

framgångsrikt lärande bygger på kommunikationens didaktiska kvalitet. Hennes forskning 

visar bland annat att lärare ofta missar att lyfta fram poängen med undervisningen och att 

genomgångar och aktiviteter handlar mer vad man ska göra än vad man ska lära (Löwing 

2006). Utifrån Löwings forskning och informationen ovan skulle man kunna ana en risk med 

att lärare i sin strävan att förnya sin undervisning riskerar att byta ut det de uppfattar som 

traditionell undervisning mot en undervisning med tveksam didaktisk kvalitet där aktiviteten 

bli överordnad lärandet, i det här fallet med inspiration från en matematikdans på Internet.  

 När det gäller intervjudeltagarnas tal om vilka matematiksvårigheter elever har och den 

undervisning som de uppger att de bedriver så är det svårt att tydligt se hur undervisningen är 

anpassad till svårigheterna. Det kan delvis bero på att informanterna till viss del talar om 

undervisning lite allmänt som att samtalet eller språket är viktigt. Men det vore ändå rimligt 

att informanterna åtminstone vid något tillfälle uppgav på vilket sätt undervisningen är tänkt 

att stödja elever i de matematiksvårigheter man anser att de hamnat i, och varför man bedriver 

undervisning på det sätt man säger att man gör. Varför anser informanterna t ex att samtal är 

viktiga och hur kopplas det explicit till elevernas behov av stöd av att t ex utveckla en bättre 

taluppfattning? 

 Intervjudeltagarna anser själva att deras kunskaper om dyskalkyli är bristfälliga och 

kanske missar de därmed sambandet mellan de svårigheter de uppger att elever har och de 

svårigheter som förknippas med dyskalkyli. Detta är förmodligen en följd av att många av 

informanterna dessutom är skeptiska och kritiska till begreppet och till diagnoser 

överhuvudtaget. Om dyskalkyli inte ”finns”, så finns ju rimligen inga dyskalkylektiker heller 

och därmed finns det inte någon anledning att studera evidensbaserad forskning över 

framgångsrika undervisningsmetoder för elever i dyskalkylektiska svårigheter. Min poäng är 

inte, vilket jag tidigare påpekat och återigen vill understryka, att eleverna som lärarna 

undervisar har dyskalkyli utan att de svårigheter som informanterna menar att eleverna har 

väl stämmer överens med svårigheter som dyskalkylektiker har och därför kan antas vara 

hjälpta av undervisningsmetoder som gynnar elever med dyskalkyli. Om dyskalkyli ”finns” 
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eller inte är egentligen oväsentligt, skolans ansvar innebär att förhålla sig till de svårigheter 

och möjligheter som elever anses ha. 

 Butterworth & Yeo (2010) och Lundberg & Sterner (2009) menar att undervisning av 

elever med dyskalkyli framförallt ska syfta mot att elever utvecklar en bra taluppfattning. Just 

svårigheter med taluppfattning ansågs ju av informanterna som en mycket vanlig svårighet 

hos elever, men trots detta uppger ingen av informanterna hur undervisningen syftar mot att 

utveckla detta.  

Talet om lärarkompetens 

Forskningen verkar vara överens om att lärarkompetens är en avgörande faktor för elevers 

framgångar i matematik. Goda möjligheter för lärande kräver att läraren är kunnig i ämnet, 

har en didaktisk medvetenhet och förmåga att sätta sig in i hur människor lär (Ahlberg 2001). 

Det går dock inte att komma ifrån att lärares personliga förmågor också är viktiga. Förmåga 

att skapa goda relationer och att göra undervisningen intressant kan sägas vara exempel på 

förmågor som formell utbildning inte utgör någon garanti för (Ulin 2001). 

 Intervjudeltagarna menar att både formell och informell kompetens är viktig hos läraren, 

men tenderar att sätta informell kompetens framför formell. Informanterna betonar särskilt 

vikten av att kunna möta elever på ett bra sätt.  

 
Lärare 1: Jag är inte helt behörig mattelärare – och jag är den bästa! (skratt). Det viktigaste är hur 

du bemöter eleven, att han känner att han är välkommen. Att han känner att man bryr sig, utan 

relation till eleven är det svårt att få honom att lyckas. 

Intervjuare: Men… menar du att det inte är så viktigt att vara bra på matte om man är mattelärare? 

Lärare 1: Men, alla kan väl grunderna, liksom?  

Intervjuare: Det räcker, menar du? 

Lärare 1: Ja, men alltså har du en lärarutbildning… jag säger så här, att när jag började här utan 

lärarutbildning, jag ser ingen skillnad på mig då och nu. Det var inte det som var det viktiga. Att få 

pappret på att nu är du lärare. Det är fortfarande mötet med eleven som är det viktigaste. Det är där 

du skapar förutsättningarna för lärandet.  

Intervjuare: Du menar att du möter elever ungefär på samma sätt som du gjorde innan du var 

utbildad? 

Lärare 1: Ja, det gör jag absolut!  

 

Specialpedagog: Lärarkompetens är alltid viktig, att du har kunskap och förståelse… bakom dig… 

sen är det väl inte säkert att det behövs 110 % ämnesbehörighet, men man måste ju ha en 

lärarbehörighet. Har du goda kunskaper om barns inlärande, hur barn lär sig, på vilket sätt de ska 
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ta till sig kunskapen så kan du överföra den (mellan ämnen). Men visst sjutton är 

lärarkompetensen viktig, definitivt! 

Intervjuare: Om du tänker på din egen kompetens. Tycker du att den räcker, eller skulle du vilja 

lära dig mer om matematik? 

Specialpedagog: Ja, det kan man ju lära sig hur mycket som helst… jag…/…/  har tagit till mig så 

mycket jag kunnat och varit matteinspiratör på en tidigare skola. Vi har fått ett ganska gediget 

material och utbildning, kompetensutveckling under de år som det pågått (matteprojekt) så jag 

tycker nog att jag klarar mig ganska bra… i specialundervisningen… jag fick nog tänka till om jag 

skulle ta hand om de duktigaste eleverna här i nian. Då fick jag nog fila lite och läsa på lite matte.  

Men, just i specialundervisningen och så långt som vi oftast når där, det är G-nivå, det är där 

målsättningen ligger, där känner jag inga betänkligheter på att jag skulle ha för dåliga kunskaper. 

Absolut inte! 

 

En informant ger uttryck för att vara precis samma lärare efter lärarutbildningen som före. 

Ibland kan det ju vara svårt att som individ reflektera över hur man påverkas av utbildning, 

men om utbildning inte leder till förändring så kan man fundera över hur benägen läraren 

överhuvudtaget är att se på den verksamhet där hon arbetar, skolans verksamhet, ur fler och 

nya perspektiv samt vad det i så fall innebär för de elever läraren möter. 

 Av några av intervjudeltagarnas svar går det att skönja en uppfattning av att 

matematikkunskap inte är det viktigaste för en matematiklärare. Några verkar ha 

uppfattningen att det räcker med den kunskap man har i egenskap av lärare och att 

grundkunskaper i matematik räcker för att undervisa i ämnet. Detta stärks av uttalandet från 

en informant om behovet av att lära sig mer matematik i händelse av att undervisa duktiga 

elever i årskurs 9. Risken med dessa uppfattningar är att matematikläraren hämtar sina 

utgångspunkter i undervisningen från undervisningen under sin egen skoltid, då läraren själv 

var elev. Uppfattningen att det räcker med grunderna i matematik kan också tolkas som att 

man i första hand ser begränsningar hos elever i svårigheter. Frågan är om man inte skulle 

kunna se på det från motsatt håll, att det är just elever i svårigheter som är i störst behov av de 

mest kompetenta lärarna just för att dessa rimligen borde ha en djupare förståelse för ämnet? 

Anledningen till ovanstående uppfattning går eventuellt att förklara med hjälp av Lundins 

idéer om matematik som ett sublimt objekt. Ett sublimt objekt är enligt Lundin något som alla 

anser att de har kännedom om, men som samtidigt är omöjligt att precisera (Lundin 2008). 

Informanterna som saknar formell kompetens i matematik verkar ändå anse att de kunskaper 

man har är tillräckliga. Eftersom de själva har varit elever i skolan och lärt sig matematik, vet 

de vad matematik ”är”. Detta sätt att resonera kring matematik riskerar att ha en koagulerande 
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effekt på den matematikdidaktiska utvecklingen och skulle kunna leda till att traditionella 

tankar och värderingar oreflekterat får leva kvar i matematikundervisningen. 

Talet om hinder 

Enligt informanterna så finns det ett antal hinder för att matematikundervisningen ska kunna 

utvecklas och bli bättre. Bland dessa hinder nämns svårigheten att motivera och nå fram till 

elever som utvecklat en avsky för matematik. 

 Det verkar också som att intervjudeltagarna menar att undervisningen i sig är ett hinder. 

När det gäller den frågan så verkar informanterna framförallt prata om andra lärares 

undervisning och matematikundervisning rent allmänt. Man kallar matematikundervisningen 

för skolans mest konservativa undervisning och ger ibland intryck av att vara mer insatt i 

andra lärares undervisning än sin egen. 

 

Specialpedagog: Jag kan ju tycka att matematikundervisningen kanske… är den mest 

konservativa… den ser ju ut ungefär som när jag gick i skolan, det är ju ingen större skillnad på 

många håll. 

 

Intervjudeltagarna nämner också uppfattningar om matematik som ett hinder för en bra 

matematikundervisning. Vi har tidigare sett hur informanterna menar att hemmet för över 

negativa inställningar till matematik till sina barn, men även eleverna kritiseras för att vara 

konservativa och mer inställda på att räkna i boken än på att diskutera och resonera kring 

matematik. Uppfattningar som hinder anses också finnas hos andra matematiklärare. 

Informanterna talar om en ovilja hos lärare att låta elever i matematiksvårigheter använda sig 

av olika artefakter, där miniräknare och lathund för multiplikationstabellen verkar vara frågor 

som väcker heta känslor.  

 När det gäller uppfattningar så verkar informanterna också bekymrade över att många 

klasslärare anser att stöd till elever i svårigheter är en fråga för speciallärare och 

specialpedagoger. Man menar att klasslärarna visar ett lågt intresse för att anpassa 

undervisningen och ta till sig av den erfarenhet och kunskap som speciallärare och 

specialpedagoger har av att undervisa elever i matematiksvårigheter, och samtliga är överens 

om att de skulle önska ett större samarbete mellan matematiklärare. En av informanterna är 

också tveksam till om stödet verkligen når elever som behöver det bäst, och menar att många 

elever som erbjuds stöd av speciallärare eller specialpedagog egentligen inte har några 

svårigheter. Istället är det elevens beteende i klassrummet som är orsaken till stödinsatserna. 
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Bristen på samarbete kan mycket väl vara en förklaring till att informanterna trots denna brist 

anser sig veta en hel del om andra lärares undervisning. Det kan tyckas paradoxalt, men 

bristen på samarbete och diskussioner kring matematik leder förmodligen till att absoluta 

sanningar om andras undervisning skapas – sanningar som kan vara grundlösa. Få tillfällen 

till diskussioner kan också leda till att lärare missuppfattar varandra och inte hinner reda ut 

dessa missuppfattningar. Att lärare har olika uppfattningar om matematikkunskap visar sig 

delvis i denna studie och bristen på samarbete ger inte lärarna möjlighet att ompröva sina 

uppfattningar eller ens fundera över hur synen på matematikkunskap i förlängningen påverkar 

elevers framgångar i ämnet. Lärande är inte reserverat enbart för elever i skolan, givetvis är 

lärande av mycket stor betydelse även för lärarna som ju ansvarar för elevernas lärande. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det besvärande att samarbete mellan lärare upplevs som i det 

närmaste obefintligt. Samtal, resonemang och didaktiska samtal skulle kunna utveckla 

lärarnas syn på matematik och leda till att lärarna lättare kan upptäcka kritiska punkter som är 

betydelsefulla för elevers utveckling. Detta skulle kunna utmynna i ett förebyggande arbete 

som gynnar alla elevers matematiklärande. 

 Informanterna menar också att ett hinder i matematikundervisningen är att alla lärare 

inte har en god elevsyn och att många saknar ett särskilt tänkande kring elever i svårigheter. 

 
Lärare 1: /…/ det specialpedagogiska tänket ska finnas hos alla lärare. 

Intervjuare: Vad menar du när du säger ”det specialpedagogiska tänket”? 

Lärare 1: Det betyder… för mig betyder det… att först och främst se och bemöta eleven på rätt sätt 

och inte bara använda boken. Göra andra saker, ta reda på… de lär sig ju på olika sätt. Vår uppgift 

som specialpedagoger är ju att jobba bort oss själva från skolan! Vi ska inte finnas kvar. När inte 

speciallärare eller specialpedagoger finns kvar, då har vi den perfekta skolan! Då har alla lärare 

den kunskapen, då fungerar det ju. 

 Intervjuare: Tror du vi kommer att komma dit? 

Lärare 1: Ja, kanske, men det tar nog ett tag. Det beror ju på hur lärarutbildningen ser ut. Men, så 

småningom. Och så beror det ju på arbetsgivaren. 

 

Ovanstående utsaga kan ses som ett exempel på flera utsagor där informanterna ger uttryck 

för dubbla uppfattningar i många frågor. Informanten har ju, som läsaren kanske minns, 

tidigare uttryck att själv vara densamma efter sin utbildning som innan. Här visar informanten 

dock en stark tilltro till just utbildning, även om utsagan faktiskt går att tolka som att ansvaret 

vilar på just utbildningen – inte den som studerar på utbildningen. 

 Uttalandet om att den perfekta skolan är nådd när speciallärare och specialpedagoger 

jobbat bort sig själva kan också ses som ett exempel på många ideologiska uttalanden som 
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informanterna fäller vid flera tillfällen av intervjun. Många av dessa uttalanden går till och 

med att uppfatta som klyschor utan tecken på någon större tyngd eller tanke bakom. Vi har 

tidigare också sett hur informanter klart och tydligt tar avstånd från dyskalkyli och andra 

diagnoser, samtidigt som man i andra sammanhang talar om defekter hos elever. Det finns 

alltså skäl för att påstå att lärarnas omedvetenhet om benägenheten att skifta perspektiv i sig 

är ett hinder för matematikundervisningen. Informanterna identifierar när samtalet kretsar 

kring en särskild specialpedagogisk diskurs, men verkar inte ha lyckats implementera 

tankarna bakom diskursen i sin undervisning. 

 

10. Diskussion och reflektion 

Metoddiskussion 

Denna studie bygger på en hermeneutiskt inspirerad kvalitativ metod där det empiriska 

materialet har samlats in i form av intervjuer. Det innebär att studiens resultat inte kan ges ett 

kvantitativt värde och att generella slutsatser är omöjliga att dra. En kvantitativ metod hade 

alltså kunnat ge en generell bild om lärares uppfattningar i forskningsfrågorna, men denna 

generella bild hade förmodligen inte blivit tillräckligt komplex för att bidra till nya aspekter 

på matematikundervisning. Detta stärks inte minst av det faktum att informanterna identifierar 

när samtalet hamnar inom, vad de uppfattar, som den specialpedagogiska diskursen och 

därmed svarar enligt hur de uppfattat reglerna för denna. En kvantitativ metod hade alltså 

förmodligen pekat på att det relationella perspektivet varit det dominerande, vilket enligt min 

åsikt hade varit missvisande. Det empiriska materialet är hämtat från fyra informanter. Antalet 

kan tyckas lågt, men informanterna visar på stora variationer i uppfattningar vilket ger goda 

förutsättningar att fånga en komplex och mångsidig bild av det studerade området. Jag har 

varit ute efter att förstå lärares uppfattningar om det studerade området genom att tolka 

innebörden i informanternas utsagor. För att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning 

om huruvida tolkningarna är rimliga eller ej, så har en stor del av det transkriberade materialet 

redovisats. Det borgar för en hög validitet i resultatet, men innebär dock inte att risken för 

feltolkning är eliminerad. 

Nya aspekter på matematikundervisningen 

Vilket syfte bör vara det primära syftet med matematikundervisningen i grundskolan? Är det 

att skapa ett redskap för vardagen där räknekunskap är fundamental? Handlar det om att 

upptäcka mönster, relationer och samband och matematiken som en skön konstform eller är 
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det att fungera som en allmän intellektuell träningsbana? Kanske är svaret på denna fråga – 

ingenting av ovanstående. Betydelsen av att studera matematik bör inte delas in i rangordnade 

syften. Det riskerar nämligen att leda till att ett syfte uppfattas som övergripande och att andra 

syften faller bort. I denna studie kan vi se att syftet med att utveckla matematik till ett redskap 

för vardagslivet är dominerande. Det är ett viktigt syfte, men om det är det enda syftet så 

riskerar undervisningen att bli mekanisk och präglad av metoder och tekniker istället för att 

baseras på förståelse. Lärarnas strävan efter att skapa ett situerat lärande visar sig dessutom 

halta för de elever som inte tillåts använda de artefakter de kommer att ha tillgång till i 

vardagslivet. Det leder i sin tur till att framgångar i matematik beror på elevers förmåga att 

komma ihåg och att elever förbereds för en verklighet, men utan verklighetens artefakter.  

 Den inledande frågan om vilket syfte som är det viktigaste för att studera matematik i 

grundskolan hade lika gärna kunnat bytas ut mot frågan om vad matematikkunskap är. 

Frågorna går nämligen i varandra. Resultatet från denna studie föreslår att inte bara 

undervisningens utformning beror på lärarens syn på matematikkunskap. Det stöd som elever 

får vid ordinarie undervisning och vid provsituationer verkar också avgöras av lärarens syn på 

kunskap. Det visar sig inte minst vid de nationella proven där elevers förutsättningar att nå 

framgång genom att gå förbi sina svårigheter skiljer så mycket att lärandet inte rimligtvis kan 

betraktas som likvärdigt. Detta kompliceras av att riktlinjer i styrdokument och läroplaner 

krockar med instruktioner för genomförandet av det nationella provet. När lärarna tvingas ta 

ställning till de dubbla budskapen tolkas provinstruktionerna som överstående och elever i 

behov av särskilt stöd nekas det stöd som de i den ordinarie undervisningen alltså anses ha 

behov av. 

 När det gäller svårigheter som elever ofta hamnar i så menar lärarna att dessa främst 

handlar om taluppfattning, räkneförmåga och om att lära och komma ihåg talfakta. Enligt 

Ahlberg (2001) så har elever i matematiksvårigheter inte främst behov av att träna mer på det 

de har svårt för. Istället handlar deras behov om att få tillgång till en annan sorts lärande där 

processen är det centrala, inte svaret (Ahlberg 2001). Denna studie visar dock att det finns en 

risk för att elever hindras från att nå en högre förståelse i matematik på grund av lärarens 

strävan efter att träna på och repetera det som uppfattas som svårt. Undervisningen handlar då 

om att ge mer av samma, istället för att fokusera på att undanröja de hinder som svårigheterna 

innebär och med hjälp av olika artefakter göra en högre förståelse möjlig. 

 Resultatet från denna studie indikerar att begreppet dyskalkyli inte används som en 

vanlig förklaring till elevers matematiksvårigheter, och lärarnas kännedom om dyskalkyli kan 

sägas vara relativt låg. Om detta är en följd av lärarnas strävan efter att i första hand inte söka 
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orsaken till svårigheterna hos eleven, så är detta ur ett relationellt perspektiv bra. Men om det 

samtidigt leder till att lärarna inte reflekterar över sin undervisning och inte tar del av ny 

forskning som handlar om evidensbaserade undervisningsmetoder och hur hinder för 

framgång röjs, så kan perspektivet snarare få en motsatt effekt för elevers möjligheter att 

lyckas. Här finns det fog för att påstå att det relationella och det kategoriska perspektivet 

tillsammans skulle kunna få en positiv effekt för elevers framgångar. Ett sammanförande av 

perspektiven skulle kunna få karaktären av vad Nilholm (2007) kallar ett dilemmaperspektiv. 

Ett dilemma är enligt Nilholm en motsättning som inte går att lösa, men som ständigt kräver 

att man tar ställning (Nilholm 2007). Förenklat så skulle man kanske kunna säga att 

dilemmaperspektivet framförallt har en styrka i att sammanföra två perspektiv med 

förhoppning om fruktbar utveckling. Det är inte önskvärt att i första hand söka svaret på 

elevers svårigheter i begreppet dyskalkyli, men det är knappast heller rimligt att som lärare 

kategoriskt blunda för möjligheten att specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli finns.  I det 

här fallet så skulle ett dilemmaperspektiv kunna ge lärarna möjlighet att upptäcka att de 

svårigheter som de uppfattar att eleverna har stämmer väl överens med svårigheter som 

förknippas med elever som har dyskalkyli. De skulle därmed också kunna bli mer medvetna 

om vilka undervisningsmetoder som enligt forskningen fungerar bäst, utan att för den sakens 

skull överge grundtanken om att se elevers svårigheter i relation till omgivningen. Studien 

visar att lärarna har en tydlig uppfattning om vilka svårigheter som är vanliga hos elever, men 

kopplingen mellan de uppfattade svårigheterna och undervisningens upplägg är otydlig. Detta 

kan förklaras med att det relationella perspektivet är dominerande. Men intressant nog så är 

denna förklaring alldeles för enkel och diskussionen om perspektiv verkar mer komplex. När 

det gäller perspektiv på specialpedagogik så visar nämligen studien att både det kategoriska 

och det relationella perspektivet är rådande. Det relationella kan ibland dock sägas gå över sin 

gräns och bli kritiskt när lärarna uttrycker uppfattningen om att diagnoser inte finns. Denna 

och andra liknande utsagor har tolkats som att lärarna identifierar när samtalet kommer in på 

den specialpedagogiska diskursen och då anpassar sitt språk därefter. Men om diskursen bara 

ska leda till en förmåga att identifiera när diskursen gör sig gällande så kan man undra om den 

inte i själva verket begränsar mer än den utvecklar. För samtidigt som vi kan se ett uttalat 

relationellt perspektiv, eller till och med kritiskt i vissa frågor, så visar sig en extrem variant 

av det kategoriska perspektivet ändå vara rådande i form av någon slags smygrepresentation. 

Lärare visar sig nämligen kunna avfärda både dyskalkyli och andra diagnoser och istället 

lägga orsaken för svårigheterna hos undervisningen och läraren, samtidigt som man pratar om 

elevers ”defekter”, ”störningar” och avsaknanden av ”kopplingar där uppe”.  
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Ett bidrag till diskussionen om bristerna i matematikundervisningen skulle kunna vara att 

sätta fokus på hur lärares uppfattningar om matematikkunskap ligger till grund inte bara för 

undervisningens upplägg, utan också för det stöd som elever får och den likvärdighet som 

stödet representerar. Denna aspekt tillsammans med det kategoriska perspektivets 

smygrepresentativitet anser jag själv vara två av de mest intressanta resultaten i studien som 

kan ligga till grund för diskussionen om hur matematikundervisningen bör reformeras. 
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Bilaga 1 

 

Hej Specialpedagog, Speciallärare och Matematiklärare! 

 

Vill du medverka i ett examensarbete som handlar om matematik och matematiksvårigheter? 

Vid en intervju kommer du i så fall att få möjligheten att diskutera just detta utifrån många 

förhoppningsvis intressanta frågor, och ditt deltagande kommer att värdesättas högt. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och de som intervjuas kommer inte att vara 

identifierbara. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i just denna studie. Jag 

önskar att få spela in intervjun med en diktafon med syfte att bättre kunna fokusera på 

samtalet vid intervjutillfället och för att underlätta analysarbetet. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och kommer att beröra två områden på vägen till det 

huvudsakliga området, eleven i matematiksvårigheter. Dessa områden är: 

 

1. Uppfattningar om ämnet matematik. Här kommer vi t.ex. att diskutera följande frågor: 

- vad är matematik? 

- varför ska vi lära oss matematik?  

 

2. Uppfattningar om lärande och undervisning. Exempel på diskussionsfrågor: 

- vad kännetecknar ett framgångsrikt matematiklärande? 

 

3. Uppfattningar om matematiksvårigheter. Här kommer vi t.ex. att diskutera följande 

frågor: 

- vad tycker du att det innebär att vara i matematiksvårigheter? 

- hur och varför tror du svårigheter i matematik uppkommer? 

- hur kan man som lärare stödja elever i svårigheter? 

 

Det är önskvärt om intervjuerna går att genomföra vid något eller några av följande datum: 

- tors 3 februari 

- tors 10 februari 

- tors 17 februari 

- fre 18 februari 

 

Jag ser fram emot att höra era tankar och uppfattningar om matematik! 

 

Hör gärna av er om ni har några frågor! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Karlsson 

xxx@xxx.se 

xxx-xxxxxxx 

  

mailto:xxx@xxx.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide/frågebatteri 

• informantens bakgrund? 

• ”valet” att bli matematiklärare? 

 

• syn på ämnet matematik  

- vad är matematik tycker du? 

- varför tycker du att vi ska lära oss matematik?  

- är matematik viktigt? 

- är kursplanens målsättning rimlig? 

- är kursplanerna tydliga? 

- tycker du att matematik är ett prioriterat ämne i skolan? Får ämnet för mycket/litet tid? 

- vilken är den viktigaste funktionen med prov/bedömningar? 

- upplever du att dina elever tycker att matematik är roligt? 

- varför tror du att matematikundervisningen får kritik i media/skolinspektionen? 

 

• syn på lärande och undervisning 

- kan du berätta hur en vanlig matematiklektion ser ut för dig? 

- kan du beskriva en lektion som var särskilt lyckad? 

- om du fick tillverka den bästa matematiklektionen – hur skulle den då se ut? 

- vad kännetecknar ett framgångsrikt matematiklärande? 

- hur ser du på betydelsen av lärarkompetens (egen och allmänt)? 

- hur ska undervisningen läggas upp? 

- uppfattar du några speciella svårigheter att undervisa i matematik? 

- några hinder för att åstadkomma en bra undervisning? 

- vilken påverkan har du på stödet till elever som går i klass? (till specped/lär) 

- vad är det som skiljer specialpedagogisk verksamhet från klassundervisning? 

- vilken är den viktigaste funktionen med att ha prov? 

- vilket stöd får dina elever vid prov- och bedömningssituationer? (NP?) 

- har du någonsin låtit dina elever göra prov i form av grupparbete eller annat samarbete? 

- hur ser du på användandet av minneslappar, tabeller, miniräknare, bilder i 

undervisningen/provsituationer? 

- ser du några hinder som försvårar ditt arbete med att undervisa i matematik?  
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- hur skulle du säga att samarbetet mellan elever ser ut i matematik? 

- vad skulle du säga om att låta elever samarbeta vid provsituationer? 

 

• syn på (elever i) matematiksvårigheter? 

- vad tycker du att det innebär att vara i matematiksvårigheter? 

- kan du ge exempel på några svårigheter? 

- vilka anledningar tror du är vanliga till att elever hamnar i matematiksvårigheter? 

- hur stödjer man som lärare elever i svårigheter? 

- undervisar du olika barn på olika sätt? Vilka? 

- vilka undervisningsmetoder tycker du fungerar bäst? 

- vems är ansvaret att stödja? 

- hur uppfattar du dina elevers syn på matematik som skolämne? 

- hur går det till när man bestämmer att en elev ska få särskilt stöd i matematik? 

- ser du några hinder för att elever i svårigheter ska lyckas med matematik? 

- hur ser du på provsituationer för elever i matematiksvårigheter? Gör särskilda anpassningar? 

- tycker du att elever i svårigheter ska ha något särskilt stöd vid prov? 

- hur ser du på att elever i svårigheter skulle få använda sig av minneslappar, tabeller, 

miniräknare vid prov/undervisning? 

 

 


