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Sammanfattning 

Matematik  har  ett  unikt  ämnesspråk  som  elever  behöver  behärska  både  skriftligt  som 

muntligt.  Brister  i  den  muntliga  matematiska  kommunikationsförmågan  bidrar  till  att 

elever med matematiksvårigheter inte får godkänt betyg i matematik för årskurs 9. Dessa 

elever  behöver  hjälp  och  stöd  från  sin  omgivning  för  att  inte  riskera  att  bli  underkända.  

Denna studie har genomförts med syftet att skildra och analysera matematiklärares syn på 

stödjande  faktorer  för  elever  med  matematiksvårigheter  med  fokus  på  den  muntliga 

matematiska kommunikationsförmågan.  

Som metod har en innehållsanalytisk forskningsansats med induktiv tematiseringsmetodik 

använts  och  studien  baseras  på  fem  semistrukturerade  intervjuer.  Matematiklärares 

synsätt har bedömts vara möjliga att skildras och analyseras genom följande sex teman: 

1. Balansen mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

2. Den muntliga kommunikationsförmågans beståndsdelar 

3. Aktiviteter baserade på elevernas behov 

4. Stödjande lärandemiljö för eleven 

5. Elevens deltagande i matematiska diskussioner 

6. Samarbete med föräldrar 

De  intervjuade  lärarna  är  eniga  om  att  elever  med  matematiksvårigheter  behöver 

anpassningar  av  innehåll  och  kunskapsmål  för  den muntliga matematiska  förmågan. Det 

råder dock ingen enighet i lärares syn på adekvata mål och innehåll, utan detta anses vara 

ett  resultat  av  en  mängd  faktorer  såsom  elevernas  förkunskaper,  lärares  tolkning  av 

läroplanen,  den  skriftliga  tyngdpunkten  i  matematik,  få  bedömningsmoment  för  den 

muntliga  förmågan,  stress  och  tidsbrist  samt  den  mindre  bra  tillgången  på 

specialpedagoger.  Elever  med  matematik‐svårigheter  behöver  även  få  stöd  i  det 

sammanhang som de befinner  sig  i. Detta anser  lärare kan hanteras genom att antingen 

blanda  sammanhanget  med  olikheter  i  kunskap  hos  elever  eller  se  till  att  elever  med 

matematiksvårigheter får samarbeta med elever de känner sig trygga med. Lärare försöker 

även stödja eleverna med styrning, kontroll och ordning, vilket kan förklaras av att dessa 

elever upplevs gå igenom tonåren. Läraren gör en subjektiv bedömning av elevernas behov 

av styrning och detta slår då igenom på elevernas möjligheter att få vara med och påverka i 

olika grad. Lärare har vidare olika förväntningar på elevernas prestationer i ett deltagande, 

där vissa lärare anser att eleverna ska prestera varmed vissa nöjer sig med ett deltagande. 

Lärare har således olika fokus för dessa elever – antingen kunskapsmål eller värdemål. Det 

sista temat berör  lärares syn på samarbetet med föräldrarna. Vissa  lärare upplevs tro att 

denna kontakt bidrar positivt varmed andra inte har tolkats riktigt ha samma övertygelse.  

Nyckelord: Innehållsanalys, lärares synsätt, muntlig matematisk kommunikationsförmåga, 

matematik, elever med matematiksvårigheter, årskurs 9, nationella prov, bedömning 



Abstract 

Mathematics has a unique subject language that students need to master in writing as well 

as verbally. Shortcomings  in the oral mathematical communication capacity contribute to 

the fact that students with mathematical difficulties do not receive an approved grade in 

mathematics for grade 9. These students need help and support from their environment in 

order not  to  risk being disapproved. This  study has been conducted with  the purpose of 

portraying and analyzing mathematics  teachers' views on supportive  factors  for  students 

with mathematical difficulties focusing on oral mathematical communication skills. 

As a method, a content analytical research approach with inductive thematic methodology 

has  been  used  and  the  study  is  based  on  five  semi  structured  interviews. Mathematics 

teachers'  views  have  been  judged  to  be  possible  to  be  depicted  and  analyzed  by  the 

following six themes: 

1. The balance between oral and written communication 

2. The oral mathematical communications skills components 

3. Activities based on the students' needs 

4. Supporting learning environment for the student 

5. The student's participation in mathematical discussions 

6. Cooperation with the parents 

Teachers agree  that  students with mathematical  difficulties need adaptations of  content 

and knowledge objectives for oral mathematical ability. However, there is no unanimity in 

the teacher's view of adequate goals and content, but this is considered being the result of 

a  variety  of  factors  such  as  the  student's  knowledge,  teacher's  interpretation  of  the 

curriculum, the written focus in mathematics, the lack of adequate situations to assess oral 

capacity,  stress  and  time  shortages  and  the  less  good  availability  of  special  educators. 

Students with mathematical difficulties also need support  in the context they are  in. This 

believes teachers can be managed by either blending the context of differences in student 

knowledge  or  ensuring  that  students with mathematical  difficulties  interact with  friends 

who they feel safe interacting with. Teachers also try to support the students with control, 

control  and  order,  which  can  be  explained  by  the  fact  that  these  students  experience 

through their teens. The teacher makes a subjective assessment of the students' need for 

governance, and this then paves the way for the students to participate and  influence  in 

different  ways.  Teachers  also  have  different  expectations  of  student  performance  in  a 

participation, where some teachers believe that the students are performing, with which 

some people are content with a participation. Teachers thus have different focus on these 

students  ‐  either  knowledge or  value  goals.  The  last  theme  concerns  teachers'  views on 

cooperation with  the  parents.  Some  teachers  are  interpreted  believing  that  this  contact 

contributes positively whereas others have not been interpreted having the same beliefs. 

Keywords: Content analysis,  teachers' viewpoint, oral mathematical  communication skill, 

mathematics, student with difficulties with mathematics, grade 9, national test, assesment 
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1 Inledning 

Vem har inte hört uttrycket ”Tala är silver, Tiga är guld” som barn? Att prata innan 

man samlat tankarna och att hålla inne sådant som inte berör andra, var länge en 

dygd som, framförallt, barn skulle rätta sig efter. ”Tyst i klassen!”, ”Sluta prata! Ni 

stör de andra i klassen!”, ”Det ska vara tyst under matematiklektioner, annars går 

det  inte att  räkna!  –  är  enligt  våra egna erfarenheter exempel på  vanliga uttryck 

från matematiklärare i grundskolan på 1980 och ‐90 talet. För att undersöka vilken 

grad  språkutveckling  har  fokuserats  på  i  vetenskapliga  publikationer  utfördes  en 

sökning i DiVA1 med sökordet ”språkutveckling” och resultatet återges i Figur 1. Om 

det är så att ordet språkutveckling har haft en annan term fram tills slutet på 1990‐

talet  har  inte  undersökts  men  kan  innebära  att  området  har  undersökts  och 

forskats  i  i en större utsträckning under dessa perioder än vad som grafen nedan 

visar. 

 

Figur 1: Antal sökträffar på diva‐portal.org med sökord: “språkutveckling”.  
Tillgänglig via www.diva‐portal.org 

Forskningsfältet  runt  språkutveckling  har  påtagligt  ökat  i  omfattning  under  de 

senaste  15–20  åren.  Det  råder  idag  ingen  tvekan  om  att  språk  och  kunskaps‐

inlärning  är  starkt  relaterade  till  varandra.  Löwing  (2004),  som  studerat  och 

analyserat  matematikundervisning,  hävdar  att  språket  är  helt  avgörande  i 

                                                       
1 DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv 
för  forskningspublikationer  och  studentuppsatser  producerade  vid  47  lärosäten  och 
forskningsinstitutioner. 
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kommunikationen  mellan  elev  och  lärare.  I  ett  första  skede  i  kommunikationen 

försöker läraren nå eleverna på ett adekvat och förståeligt språk. Ifall eleverna inte 

förstår  så  måste  läraren  göra  ett  nytt  försök,  genom  att  anpassa  språket  med 

utgångspunkt  från  elevernas  förståelse.  Detta  kallar  Löwing  (2004)  för  den 

dubbelriktade  kommunikationen  och  är  vital  för  elevernas  kunskapsprogression. 

Dessvärre  konstaterar  Löwing  (2004),  efter  att  ha  observerat  lektioner  i 

grundskolan,  att  detta  inte  sker  på  ett  tillfredställande  sätt.  Enligt  Löwing  (2004) 

pekar detta på att lärare behöver ta ett större ansvar för elevernas språkutveckling. 

Skolverket  (2003)  poängterar  också  det  gynnsamma  sambandet  mellan 

språkbehärskning  och  matematisk  förståelse,  som  man  menar  bevisats  både 

genom  beprövad  praktik  och  utbildningsvetenskaplig  forskning.  Här  understryker 

Skolverket (2003) vikten av att elever måste få möjligheter att förklara hur de har 

tänkt  matematiskt  samt  delta  i  samtal  med  andra  elever  om  matematik. 

Språkutvecklingens betydelse för inlärning är vidare inget som endast gäller ämnet 

matematik  ‐  denna  är  universell  i  sin  betydelse  och  giltigt  gällande  för  samtliga 

skolämnen. Detta  understryks  i  nuvarande  läroplan  Lgr11  (Skolverket,  2017)  som 

att  språk,  lärande  och  identitetsutveckling  är  alla  nära  sammankopplade.  Elevers 

bristande  språk‐ och  kommunikationsutveckling  kan  vara  en bidragande orsak  till 

att  det  förekommer  elever  på  skolan  som  inte  når  kunskapsmålen.  Men  är  det 

många elever som inte når kunskapsmålen i matematik?  

Enligt statistik från Skolverket saknade 25,9 % fullständiga betyg av de som slutade 

årskurs  9  och  12,6  %  hade  inte  godkänt  betyg  i  matematik  (Skolverket,  2018a). 

Enligt Engström (2015) kan det även finnas en koppling mellan dessa procentsiffror. 

Engström (2015) hävdar att matematiken fungerar som en slags vattendelare – ett 

misslyckande  i  detta  ämne  för  automatiskt  in  eleven  in  i  ett  allt  större  miss‐

lyckande.  Denna  negativa  effekt  uppvisar  inte  andra  skolämnen  i  samma 

utsträckning enligt Engström (2015).  

Bristande  förmåga  att  kommunicera  verbalt  i  matematik  är  dock  inte  den  enda 

anledningen till att elever inte når kunskapsmålen i matematik. Lundberg & Sterner 

(2009)  adresserar  följande  anledningar  som  kan  förklara  varför  elever  inte  blir 

godkända: elever har specifika matematiksvårigheter (dyskalkyli enligt Lundberg & 

Sterner,  2009),  undermålig  undervisning,  nivågrupperade  arbetsgrupper,  friare 

arbetssätt  med  för  mycket  individuellt  arbete,  språksvårigheter,  dåligt  själv‐

förtroende  och  självbild  hos  elever.  Skolverket  (2011a)  hävdar  att  följande 

anledningar kan  förklara att elever  inte når kunskapsmålen: bristande delaktighet 

hos eleverna samt inlärningssvårigheter. 

Ett  viktigt mål  för matematiklärare är att  samtliga elever  ska nå kunskapsmålen  i 

matematik.  I  kunskapsmålen  ingår  den  muntliga  matematiska  kommunikations‐

förmågan.  Elevgruppen,  som  studien  fokuserar  på,  består  av  elever  som  har 
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svårigheter med matematik och som har svårt att få godkänt ämnesbetyg i årskurs 

9. Dessa elever behöver stöd som påverkar elevernas förmåga att föra och delta i 

matematiska  samtal.  Stödet  från  elevernas  matematiklärare  är  således  en  viktig 

faktor  i  skolans  arbete  att  försöka  reducera  antalet  elever  som blir  underkända  i 

matematik.  Ett  sätt  att  analysera  hur  detta  stöd  ges  kan  åstadkommas  genom 

forskningsstudier  som  är  baserade  på  klassrumsobservationer. Men  det  finns  en 

baksida med  dessa  typer  av  studier  –  att  handlingen  inte  nödvändigtvis  behöver 

vara det som läraren hade tänkt sig utföra. Baumeister, Masicampo & Vohs (2011) 

menar att det t.o.m. existerar en ganska svag koppling mellan medveten tanke och 

handling.  Att  studera  lärares  tankar  och  reflektioner  om  stödet  för  elever  kan 

således  ge  andra  forskningsresultat  som  inte  klassrumsobservationer  kan  belysa. 

Dessa studier kan även öppna upp möjligheter att förmedla och analysera olikheter 

i matematiklärares synsätt om stöd för elever med matematiksvårigheter. Lärare är 

människor med olika erfarenheter, kulturella bakgrunder samt personliga ideal och 

övertygelser.  Den  svenska  skolan  ska  enligt  skolverket  (2017)  vara  en  plats  som 

premierar  olikheter  i  tankar  och  hos människor. Olikheter  i  tankar  och  åsikter  är 

speciellt  gynnsamt  för  att  öka  samarbetet mellan människor.  Olikheter  pekar  på 

behov av kollegialt samarbete för att hitta en gemensam värdegrund för lärare att 

stå på. Matematiklärares kvalitativt skilda synsätt om hur stödet ska utformas samt 

verkställas  kan  således  komma  att  både  bredda  förståelsen  av  denna  elevgrupps 

problematik  samt  influera  fortbildningskurser  i  specialpedagogik  för  matematik‐

lärare.  

Under  höstterminen  i  årskurs  9  gör  eleverna  de  muntliga  delproven  av  det 

nationella provet, bland annat i matematik. Elevernas genomförande av detta prov 

är  betydelsefulla  för  totalbetyget  på  det  nationella  provet  samt  ämnesbetyget  i 

matematik.  Elever med matematiksvårigheter måste  genomföra  detta  prov, men 

har  också  rätt  till  anpassningar  för  att  underlätta  genomförandet.  Dessa 

anpassningar kan vara unika i sin utformning eller skräddarsydda för det muntliga 

matematiska bedömningssamtalet. Vad har lärare för tankar om genomförandet av 

det muntliga delprovet för elever med matematiksvårigheter?  

Det nationella provet har en förberedelseperiod, där skolorna exempelvis beställer 

prov och planerar för genomförandet. I anslutning till denna period har det antagits 

att  matematiklärare  ofta  avbryter  normal  undervisning  och  istället  väljer  att 

förbereda  elever  inför  det  kommande  nationella  provet,  exempelvis  genom  att 

studera och räkna på gamla prov. I denna förberedelseperiod adresserar eventuellt 

matematiklärare  även  det  muntliga  delprovet  och  utformar  övningar  eller  klass‐

rumsaktiviteter  som  förbereder  elever  med  matematiksvårigheter  inför  det 

kommande muntliga provet. Vilka åsikter har matematiklärare om dessa aktiviteter 

som påverkar elevernas muntliga matematiska kommunikationsförmåga? 
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Den  avsett  längsta  perioden  där  eleverna  får  möjlighet  att  träna  på  muntlig 

matematisk  kommunikationsförmåga  är  resterande  delen  av  högstadiet  –  från 

årskurs  7  till  9.  I  denna  period  ska  lärarna  periodvis  eller  kontinuerligt  adressera 

förmågan  och  upprätta  relaterade  klassrumsaktiviteter  som  premierar  och 

stimulerar elevprestationer. Denna period sträcker sig över en lång period och kan 

innehålla  många  faktorer  som  matematiklärare  vill  adressera  som  viktiga  och 

betydelsefulla i stödarbetet gentemot elever med matematiksvårigheter. Detta kan 

vara synpunkter om stöd för klassrumsaktiviteter eller olika övningar men kan även 

vara  faktorer  som  lärare  anser  stödjer  elevernas  kunskapsutveckling  av  den 

muntliga matematiska kommunikationsförmågan.  

1.1 Syfte 

Denna studie har genomförts med syftet att skildra och analysera matematiklärares 

syn på stödjande faktorer för elever med matematiksvårigheter med fokus på den 

muntliga matematiska kommunikationsförmågan.   

Intressepunkter eller tidsperioder som integreras med frågeställningen är: 

(1) Genomförandet av det muntliga delprovet i matematik samt 
(2) Förberedelseperioden dessförinnan eller i anslutning till det nationella 

provet samt det som lärarna avser att eleverna ska göra under 
(3) Resterande tid i skolan dvs. årskurs 7 till 9.  

Under  dessa  tre  perioder  får  elever  med  matematiksvårigheter  möjligheter  att 

träna på den muntliga matematiska kommunikationsförmågan.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur stödjer läraren dessa elevers utveckling av den muntliga matematiska 

kommunikationsförmågan under högstadiet? 

 Vad anser matematiklärare om vilka stöd och förberedelser elever med 

matematiska svårigheter behöver för att klara av den muntliga aspekten av 

matematiken? 

1.3 Avgränsningar 

Elevgruppen ‐ elever med matematiksvårigheter  ‐ kommer  inte behandlas  i detalj 

med  syfte  att  ta  reda  på  vilka  elever  lärarna  anser  ingår  (eller  inte)  i  denna 

elevkategori.  I  datainsamlingen  har  det  under  intervjuerna  poängterats  att  detta 

avser elever som har svårigheter att få godkänt betyg i matematik.  

Det  muntliga  delprovet  ingår  som  studieobjekt  i  arbetet,  då  denna  del  av 

matematiken  kan  inrymma  stöd  för  eleverna  som  inte  existerar  i  konventionell 

undervisning  eller  klassrumsaktivitet.  Genomförandet  av  det  muntliga  delprovet 

kommer  inte  att  detaljstuderas.  Genomförandet  och  betygsättning  av  elevers 
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prestationer antas och förutsätts vara rättvisa, likvärdiga, repetitiva och tillförlitliga 

för  alla  elever.  Huruvida  väl  detta  stämmer  eller  är  uppfyllt  kommer  inte 

adresseras.    
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2 Bakgrund 

2.1 Muntlig matematisk kommunikationsförmåga 

Den muntliga matematiska kommunikationsförmågan är en språklig  förmåga som 

eleverna behöver utveckla för att kunna kommunicera i situationer som präglas av 

ett  matematiskt  innehåll.  I  kursplanen  för  matematik  i  Lgr11  (Skolverket,  2017) 

framgår följande stycke som berör kommunikation i matematik: 

Undervisning  ska  bidra  till  att  eleverna  utvecklar  förmågan  att 

argumentera  logiskt  och  föra matematiska  resonemang.  Eleverna  ska 

genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 

med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera  om  matematik  i  vardagliga  och  matematiska 

sammanhang. (Skolverket, 2017, s. 55) 

Den  muntliga  kommunikationsförmågan  finns  även  representerad  i  kunskaps‐

kraven i Lgr11 (Skolverket, 2017) för matematik. Nedan utdrag gäller för betyg E i 

årskurs 9: 

Eleven  kan  redogöra  för  och  samtala  om  tillvägagångssätt  på  ett  i 

huvudsak  fungerande  sätt  och  använder  då  symboler,  algebraiska 

uttryck,  formler,  grafer,  funktioner  och  andra  matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.  

I  redovisningar  och  diskussioner  för  och  följer  eleven  matematiska 

resonemang  genom  att  framföra  och  bemöta matematiska  argument 

på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. (Skolverket, 2017, 

s. 63) 

Aktiviteter  måste  skapas  i  undervisningen  som  främjar  att  elever  utvecklar  och 

behärskar  muntlig  matematisk  kommunikationsförmåga.  Typiska  sådana 

sammanhang  enligt  Skolverket  (2011b)  är  samtal,  muntliga  presentationer  och 

gruppdiskussioner. Undervisningen ska utveckla elevernas kommunikativa förmåga 

för  att  kunna  ”använda  matematikens  uttrycksformer  för  att  samtala  om, 

argumentera  och  redogöra  för  frågeställningar,  beräkningar  och  slutsatser.” 

(Skolverket, 2017, s. 56).  

Löwing (2004) menar att det matematiska språket är viktigt för att diskussioner ska 

kunna  ske  under  grupparbeten.  Ett  lämpligt  språk  i  sådana  situationer  är  ett 

muntligt matematiskt språk med låg andel vardagsspråk ‐ ett specifikt ämnesspråk 

som byggs upp med ord, begrepp och ett innehåll, som är unikt för matematiken. 

Lennerstad (2005) beskriver detta som att prata matematiska – ett språk med ett 

specifikt  alfabet  och  regeluppställning.  Det  specifika  alfabetet  utgörs  av  cirka 
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hundra  symboler  och  det  finns  bokstäver  både  från  det  latinska  och  grekiska 

alfabetet. Det finns även specialtecken som +, ‐, =, √, ≤, ≥ och ≠, som används för 

att korta ned det matematiska språket. Enligt Lennerstad  (2005)  förekommer det 

även ord  i matematiken som exempelvis addition, kontinuitet och  funktion – som 

även används  i den vardagliga svenskan. Orden kan ha olika betydelser beroende 

på vilket ämne som avses – matematik eller svenska. Detta kan skapa missförstånd 

eller  försvåra utvecklingen av muntlig  kommunikationsförmåga. Enligt  Lennerstad 

(2005) upplevs det matematiska språket dessutom som relativt oanvändbart – då 

det upplevs av elever att endast kunna användas  i matematik.  Lennerstad  (2005) 

menar  att  det  är  relativt  vanligt  att  man  ger  upp  när  matematiska  formler  ska 

beskrivas muntligt. Språket anses behöva en matematisk komplexitet som få elever 

behärskar. Övergången från ett komplext matematiskt språk till ett mer vardagligt 

språk  sker  ganska omgående  i  samtal mellan elever och matematiklärare. Många 

elever drar slutsatsen att ett vardagligt språkbruk i matematiska diskussioner är ett 

bevis  på  oförståelse  och  oförmåga  och  leder  ofta  till  att  eleverna  ger  upp  i 

samtalet.  Detta  kan  dessvärre  utgöra  självaste  paradoxen  med  den  muntliga 

matematiska  kommunikationsförmågan.  Kommunikation  och  språkanvändning  är 

centrala  aspekter  för  elevernas  utveckling  (Säljö,  2015).  Språkliga  barriärer  kan 

således fungera som hinder för inlärning eftersom språket anses vara det viktigaste 

av alla verktyg, enligt Säljö (2015). 

2.1.1 Muntligt delprov i matematik  

Nationella  proven  i  matematik  för  årskurs  9  innehåller  fyra  delprov  och  det 

muntliga delprovet, Delprov A, är ett muntligt prov som ska genomföras i grupp om 

3–4  elever.  Läraren  ansvarar  för  indelningen,  dvs.  gruppsammansättningen  och 

provtiden varierar mellan 20–30 min. Avsikten är att  ge elever enskilda uppgifter 

som ska illustreras med ett konkret material. Eleverna i gruppen ska samarbeta och 

kommentera varandras lösningar. I provet ingår att ta ställning till påståenden och 

även motivera sina ställningstaganden. Detta prov har funnits i grundskolan sedan 

1998  i  matematik  och  ska  vara  som  ett  kompletterande  moment  för  lärarens 

bedömning  av  elever,  vad  gäller  den  muntliga  matematiska  kommunikations‐

förmågan. Delprov A bedöms med hjälp av en bedömningsmatris och en elev kan 

maximalt  få  15  poäng.  Poängen  slås  ihop  med  övriga  poäng  från  de  andra  tre 

delproven i det nationella provet i matematik, för att till slut ge eleven ett betyg i 

provet. (Skolverket, u.å.)  

2.2 Elever med matematiksvårigheter 

Sjöberg  (2006)  använder  i  sin  avhandling  benämningen  inlärningsproblem  i 

matematik  för  elever  som har  svårigheter  att  uppnå  godkänt  i matematik.  Enligt 

Engström  (2003)  åtskiljs  elever  som  har  svårigheter  i  matematik  i  två  grupper  – 

elever med allmänna respektive specifika matematiksvårigheter, där gruppen med 
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allmänna  matematiksvårigheter  är  avsevärt  mycket  större  än  de  med  specifika 

svårigheter.  Elevgruppen  med  allmänna  svårigheter  anses  ha  ett  övergripande 

utbildningsbehov  i  samtliga  skolämnen,  vilket  skiljer  gruppen  med  specifika 

problem  som  inte  anses  kunna  förklaras  i  samma  termer  eller  brister  i  allmän‐

begåvning. Enligt Lundberg & Sterner  (2009) är det relativt vanligt att elever med 

svårigheter  i  matematik  även  har  sämre  arbetsminne,  jämfört  med  normal‐

begåvade  elever  (dvs.  elever  som  inte  behöver  särskilt  stöd  för  att  klara  av 

undervisningen).  Sämre  arbetsminne  är,  enligt  Ashcraft  &  Krause  (2007)  och 

Beilock (2008), en starkt bidragande orsak till att dessa elever har problem med att 

lagra  information  som  påverkar  deras  förmåga  vid  huvudräkning  och 

problemlösning.    Engström  & Magne  (2006)  använder  benämningen  elever  med 

låga  prestationer  eller  särskilda  utbildningsbehov  (SUM)  och  dessa  anses  vara 

elever som skolan bedömt inte behärska matematik till den grad att kunna uppnå 

godkänt betyg. 

2.2.1 Medelstaundersökningen 

Medelstaundersökningen anses vara en av de mest omfattande undersökningar av 

grundskoleelevers matematikprestationer  som  genomförts  i  Sverige  (Engström & 

Magne,  2006).  I  Engström  & Magne  (2006)  adresseras  främst  elever  som  anses 

tillhöra  elevgruppen  elever  med  matematiksvårigheter.  Dessa  elever  anses  ha 

matematiska kunskapsbrister i följande fem huvudområden: 

1. Taluppfattning 

a. Acceptabla lösningsfrekvenser med avgränsning för naturliga tal 

b. Brister förekommer upp årskurs 9, framförallt bråk och procent. 

2. Problemlösning och språkuppfattning ‐ Låga lösningsfrekvenser och i stort 

sett genom hela grundskolan. 

3. Geometri och mätningar. 

4. Fyra räknesätten ‐ Utomordentligt dåligt genom hela grundskolan. 

5. Algebraiska problem ‐ Låga genomsnittsvärden 

Engström & Magne (2006) hävdar att det är svårt att hitta förklaringar till elevernas 

misslyckande.  Detta  anses  bero  på  en  mängd  olika  faktorer  såsom  läroplan, 

matematikens abstrakta natur, lärarna, omgivningen, familjen samt eleverna själva. 

I  studien  reflekteras  det  över  att  ”…  SUM‐eleverna  tillägnar  sig  betydligt  mer 

matematik under de fyra första åren än under alla återstående fem läsår.” (ibid, s. 

22).  Eleverna  är  i  praktiken  redan  utslagna  från matematiken  då  eleverna  börjar 

mitten  av  mellanstadiet.  Tre  faktorer  poängteras  dock  som  huvudsakliga 

förklaringar till elevernas låga matematikprestationer:  

1. Matematikstoffet är för komplext 
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2. Undervisningen präglas av mekaniskt procedurräknande och behöver 

moderniseras. 

3. För rigida läroplaner med stark fokusering på vidare gymnasiala studier och 

således för låg andel av vardagsmatematik eller ”vardagsräkning” som inte i 

någon mening upplevs tillräckligt stimulerande eller nyttofullt för denna 

elevgrupp. 

2.2.2 Skolan – en plats för alla elever 

Den svenska grundskolan ska vara en plats för alla elever och vila på demokratiska 

grunder. Detta uttrycks i läroplanen Lgr11 som följande: 

Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  alla 

människors  lika  värde,  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män  samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla. […] Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 

unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket, 2017, s. 7) 

Skolan  ska  vidare  vara  en  plats  där  alla  elever  får  samma  rättigheter  och 

möjligheter för utbildning. Läroplanen Lgr11 menar att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

[…] Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har  svårigheter  att  nå  målen  för  utbildningen.  Därför  kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2017, s. 8) 

Inga elever ska känna sig utanför eller exkluderade från skolans olika verksamheter. 

Olikheter bland elever ska tillåtas och skolan ska även vara en plats som möjliggör 

en sådan hantering. All utbildning ska anpassas utifrån elevers olika förutsättningar 

för  att  ge  samtliga  elever  samma  möjligheter  att  nå  kunskapsmålen.  Detta 

garanterar att skolan blir en likvärdig plats för eleverna. I Lgr11 nämns att alla som 

arbetar  i  skolan  ska  vara  ”uppmärksamma  och  stödja  elever  i  behov  av  särskilt 

stöd…”  (Skolverket, 2017,  s. 14)  samt att  läraren ska ”stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter…” (Skolverket, 2017, s. 14). 
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3 Litteratur 

Skolverket  har  sedan 1993 utfört  regelbundna  attitydundersökningar  i  ett  led  att 

försöka  få  en  inblick  hur  elever  och  lärare  i  den  svenska  grundskolan  upplever 

frågor  som  bl.  a.  trivsel  och  trygghet,  lärarnas  kompetens,  elevernas  kunskaper, 

stress och krav.  Från 2015 års undersökning  (Skolverket,  2016a) har  statistik  från 

fyra områden valts ut,  som utmärker  sig mer än övriga, vad gäller andelen  lärare 

som  har  skilda  synsätt.  En  del  av  syftet  med  studien  är  att  skildra  och  relatera 

lärares  kvalitativt  skilda  synsätt  om  stödet  för  elever  med matematiksvårigheter 

som gynnar muntlig matematisk kommunikationsförmåga. Att använda  litteratur  i 

studien som har sin utgångspunkt från områden, som på förhand utmärks av stor 

andel  lärare  som  har  skilda  åsikter,  anses  då  vara  både  logiskt  och  fullt  rimligt. 

Målet med  litteraturen är att den ska kunna ge stöd för en stor skara  lärare med 

olikheter i åsikter.  

Att lärare har skilda åsikter är i sak egentligen inget orosmoment, då detta kan vara 

en  grogrund  till  behov  av  kollegialt  samarbete  och  diskussioner  för  att  hitta  en 

gemensam samsyn underbyggd på argumentation och bemötande av andras skilda 

åsikter och tankar. Men det kan också vara uttryck för aspekter i skolans värld som 

inte alla lärare är nöjda med eller som upplevs vara begränsande faktorer för att nå 

framgång i skolan. Ett femte område har även använts som inte utmärks av skilda 

åsikter – tvärtom är lärarkåren väldigt eniga i detta område. Enigheten består dock 

av  ett  stort  missnöje  bland  lärarna  och  kan  vara  ett  viktigt  område  att  bifoga  i 

litteraturen. Missnöjet  lyfter  Skolverket  (2016a)  fram  som  ett  stort  orosmoment 

och  anses  hindra  eller  begränsa  lärare  att  utföra  ett  bra  arbete.  Dessa  områden 

kommer i studien att användas som utgångspunkter och – i den mån det är möjligt 

– att kopplas ihop till den specifika förmågan och elevgruppen genom reflektioner 

och  med  hjälp  av  relaterade  forskningsresultat.  Statistik  som  använts  gäller  för 

årskurs 7 till 9.  

3.1 Högstadielärares syn på skolan 

Fem  litteraturavsnitt  har  skapats med hjälp  av  data/statistik  från de  fem  tidigare 

nämnda områdena i attitydundersökningen 2015 (Skolverket, 2016a). En utvald del 

av  statistiken  från  attitydundersökningen  har  valts  ut  för  varje  avsnitt  som  har 

ansetts vara relevant  för  frågeställningen. Litteraturavsnitten har även namngivits 

för att passa studiens fokus. De fem avsnitten skapar en kategoriserad struktur för 

forskningslitteraturen  som  ska  användas  i  studien  som  stöd  för  analysen,  där 

litteraturen  jämförs och  relateras  till  de  resultat  som  framkommit under  studien. 

Litteraturen kommer vara så neutral som möjligt, i den bemärkelsen att de utvalda 

litteraturavsnitten  inte  har  valts med  utgångspunkt  från  frågeställningen men  all 

litteratur  har  relevans  och  koppling  till  de  ställda  frågeställningarna. 
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Utgångspunkten är  statistik  från områden  som huvudsakligen utmärks av  en  stor 

oenighet bland lärares åsikter eller som anses påverka lärares arbete negativt och 

således kan komma att påverka lärares inställningar till stöd för eleverna. Avsnitten 

inleds  med  statistik  från  attitydundersökningen  och  utvecklas  därefter  med 

relaterad forskningslitteratur gentemot frågeställningen. De fem litteraturavsnitten 

har  namngivits  till  (1)  Styrdokument  och  styrorgan,  (2)  Elevernas 

kunskapsutveckling  och  bedömning,  (3)  Stöd  för  elever med  behov,  (4) Muntligt 

kommunikationspremierande  faktorer  samt  (5)  Faktorer  som  begränsar  lärarens 

arbetsförmåga. 

3.1.1 Styrdokument och styrorgan 

 

Enligt Magne & Engström (2006) har en förändring av läroplan en försumbar roll på 

utvecklingen  av  elevernas  matematikkunskaper.  Elevernas  kunskaper  har  i 

Medelstaundersökningen  testats  vid  tre  olika  tillfällen  –  1977,  1986  samt  2002  – 

och  under  samma perioder  har  tre  olika  läroplaner  –  Lgr69,  Lgr80  samt  Lpo94  – 

varit styrande för grundskolan. Trots existens av olika läroplaner så står sig skolan 

stabil  och  oförändrad,  i  den  bemärkelsen  att  elevgruppen  med  matematik‐

svårigheter är konstant återkommande  i både omfattning och kunskapsbrist. Som 

lösning  föreslog  Engström  &  Magne  (2006)  att  det  föreligger  ett  behov  på  att 

introducera en  radikalt  förändrad  läroplan. Denna  skulle  vara baserad på en mer 

modern  kunskapssyn  för  att  ge  elever  med  matematiksvårigheter  bättre 

möjligheter att lyckas. Lpo94 ersattes 2011 av Lgr11 (Skolverket, 2017).  

Lgr11 ersatte den gamla läroplanen Lpo94, som ansågs vara för otydlig och generell 

enligt  SOU 2007:28  (Förslag  från Utredningsdepartementet  gällande behovet  och 

utvecklandet  av  ett  nytt  mål‐  och  uppföljningssystem  för  grundskolan). 

Bedömningskriterierna  i  Lpo94  ansågs  vara  för  diffusa  och  uppnående‐  samt 

strävansmål fanns endast för årskurs 5 och 9. Lpo94 upplevdes vidare sakna tydliga 

riktlinjer  för  kopplingen  mellan  ämnesinnehåll  och  kunskapsmål.  Den  nya  läro‐

planen  Lgr11  har  tydligare  riktlinjer  för  centralt  innehåll  och  motsvarande 

kunskapskrav  än  den  äldre  Lpo94.  Enligt  Berg  (2014),  som  har  studerat 

lågstadielärare som undervisar i matematik, är fler lärare positiva till Lgr11 framför 

I princip alla tillfrågade lärare anser att läroplanen har ganska stor eller mycket 

stor  betydelse  för  sitt  arbete.  En  övervägande  majoritet  har  samma  åsikt 

gällande  de  nationella  kunskapskraven.  Däremot  anser  bara  cirka  en  av  tio 

lärare  att  de har  ett  ganska eller mycket  stort  förtroende  för  skolpolitiker,  på 

både  riks‐  som  lokalnivå.  Motsvarande  siffror  för  Skolverket  och 

Skolinspektionen är 4/10 samt 3/10.  
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den äldre Lpo94. Detta anses ha sin förklaring i att Lgr11 är tydligare än Lpo94, som 

hade mer allmänna riktlinjer. Lärare med examensår efter 1994 är mer positiva till 

en  ny  läroplan  än  lärare  med  äldre  examensår.  Motståndet  till  en  ny  läroplan, 

hävdar Berg (2014), tenderar dock att öka ju längre tid det är mellan examensåret 

för den enstaka läraren och år då rådande läroplan introducerades. Berg (2014) gör 

dessutom ett nedslag och hävdar att den läroplan läraren verkar förhålla sig till, är 

den  läroplan  som gällde det  år  då  läraren  själv  tog examen – oavsett  vilken  som 

gäller just för stunden.  

Vidare nämns det att endast en av sex lärare anser att de hinner med allt innehåll i 

kursplanen. Nästan varannan lärare har åsikten att de önskar att styrdokumenten 

var  ännu  mer  konkreta  för  att  stödja  dem  i  deras  undervisning.  Berg  (2014) 

beskriver  att  lärarna uttrycker  åsikter om att  de  föredrar  ännu  tydligare  riktlinjer 

om  läroplanens  innehåll.  Lärare vill  förstå och  följa  läroplanen enligt Berg  (2014), 

men de anser att det finns faktorer som motarbetar lärarnas möjligheter att fullt ut 

ta till sig och förstå vad läroplanen säger och menar. Lärare anser att faktorer som 

brist på tid och resurser begränsar möjligheterna att sätta sig in i en ny läroplan.  

Liknande  åsikter  återges  även  i  Skolinspektionens  rapport  Undervisningen  i 

matematik  (2009),  som  är  en  kvalitetsgranskning  om  matematikundervisningen 

gentemot  tidigare  läroplan  Lpo94.  I  denna  studie  konstateras  det  att  lärarnas 

åsikter var väldigt splittrade gällande möjligheten att  tolka och  förstå kursplanen. 

Lärare menade att kursplanen har svår vokabulär, är ”luddig” och går att tolka på 

många olika sätt. Flera lärare hävdar att det skulle underlätta om man får möjlighet 

att diskutera och resonera med andra kollegor, men lärarna anser att det saknas tid 

och resurser  för att genomföra detta. Många  lärare har enligt denna rapport  inte 

tillräcklig  kunskap  om  kursplanen  och  har  vidare  även  oklar  förståelse  om 

kompetensmålen.  Lärare  har  även  svårt  att  precisera  hur  målen  ska  ingå  i 

undervisningen. 

3.1.2 Elevernas kunskapsutveckling och bedömning 

 

Lärarna  är  väldigt  oense  gällande  nivån  på  elevernas  generella  förkunskaper. 

Det är nästan lika många lärare som anser att elevernas generella förkunskaper 

är ganska dåliga eller mycket dåliga, som andelen lärare som anser att dessa är 

ganska  bra  eller  mycket  bra  (3/10  jämfört  med  cirka  4/10).  En  majoritet  av 

lärarna har synpunkten att de lyckas mycket bra eller ganska bra, med att utgå 

från varje enskild elevs behov i lärandet (7/10) och en majoritet av lärarna anser 

att  de  lyckas  ganska  eller  mycket  bra  med  att  förklara  för  eleverna  vad  de 

behöver lära sig enligt styrdokumenten (8/10).  
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I  Skolverkets  attitydundersökning  (Skolverket,  2016a)  visar  det  sig  att  lärarna har 

väldigt skilda åsikter om elevernas generella förkunskaper. Detta kan förvisso vara 

ett  resultat  av  lokala  skillnader  vad  gäller  just  elevernas  faktiska  kunskaper, men 

detta  är  troligtvis  ett  för  enkelt  svar. Detta beror nog mer på  lärarnas  subjektiva 

åsikter  gällande  förväntningar  på  elevernas  förkunskaper.  Spridda  åsikter  anses 

vara  kopplade  mer  till  vad  lärare  faktiskt  anser  är  en  miniminivå  gällande 

kunskapskraven. Löwing (2004) nämner att en faktor som har stark påverkansfaktor 

på undervisningen är just lärarens egna åsikt om matematik och hur undervisning i 

matematik ska genomföras. Skolverket (2016b) nämner att lärare i grundskolan har 

synpunkter kring önskemål om fler betygssteg. Detta anser lärare borde underlätta 

kommunikation med  eleverna  gällande  deras  kunskapsutveckling.  Andelen  lärare 

som menar att de mycket bra eller ganska bra kan  förklara  för eleverna vad som 

krävs  för  olika  betyg  är  lägre  2015  än  2009.  Införandet  av  en  ny  läroplan  verkar 

således  ha  gett  motsatt  effekt.  Att  Lgr11  (Skolverket,  2017)  har  otydliga 

kunskapskrav  har  även  en majoritet  av  eleverna  synpunkter  om.  Lärare  upplever 

det  svårast  att  konkretisera  och  tolka  värdeorden  som  skiljer  mellan  de  olika 

betygsstegen  E,  C  och  A  (Skolverket,  2016b;  Skolverket,  2017).  Ord  som 

”nyanserat” och ”utvecklat” upplever lärare som otydliga och svårtillämpade, enligt 

svaren från respondenterna.  

Lärare har även synpunkter på att det centrala  innehållet upplevs vara diffus och 

svårbegriplig att tillämpa avseende lämplig ordningsföljd i undervisningssekvensen 

samt vid bedömning. Mer än varannan lärare menar att det centrala innehållet är 

för omfattande i förhållande till den tillgängliga undervisningstiden. Så många som 

tre  av  fyra  lärare  är  oroliga  för  att  likvärdigheten  gällande  betygssättningen  inte 

kan  uppfyllas,  då  läroplanen  är  uppenbart  tolkningsbar  (Skolverket,  2016b).  

Skolverket  gör  en  egenreflektion  om  att  detta  ”…  skulle  också  kunna  vara  en 

bestående effekt på grund av att kunskapskravens formuleringar medger ett alltför 

stort  tolkningsutrymme.”  (Skolverket, 2016b, s.10). Skolverket  (2016b) noterar att 

lärare upplever sig ha problem med tolkning och tillämpning av  läroplanen Lgr 11 

(Skolverket,  2017).  Som  respons  öppnar  Skolverket  (2016b)  upp  möjligheter  till 

framtida  förändringar, men nämner samtidigt att en  revidering av värdeord  leder 

med stor sannolikhet till ny tolkningsproblematik. Det som dock kan vara gynnsamt 

för  elever med matematiksvårigheter  är  att  Skolverket  (2016b)  avser  utreda  om 

förekomsten av fler betygssteg/skalsteg för betyget underkänd. Fler betygssteg för 

betyget underkänd gynnar enligt OECD (2012) elever med matematiksvårigheter.  

En större andel lärare anser att läroplanen Lgr11 är svår att begripa och tillämpa än 

vad motsvarande andel var för Lpo94 (Skolverket, 2016b). Detta kan även resultera 

i att en större andel  lärare även anser att elevernas förkunskaper är  för  låga. Om 

läroplanen och  kunskapskraven  anses  vara  diffusa  och  tolkningsbara  –  var  lägger 
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matematiklärare betyget godkänt? Berg (2014) noterar att tillämpningen av Lgr11 

splittrar landets matematiklärare i två delar – bara varannan lärare anser att deras 

matematikundervisning påverkas av Lgr11 och resultaten från de nationella proven. 

Wiliam  &  Leahy  (2015)  poängterar  dock  att  det  är  viktigt  med  utmanande  mål. 

Dessa mål ska vara anpassade för den enskilde elevens kapacitet och flyttas framåt 

när eleven har nått målen. På så sätt så drivs elevens kunskapsprogression framåt 

hela  tiden,  men  det  ställer  samtidigt  höga  krav  på  matematiklärarens 

dokumentation om elevens kunskapsutveckling. 

Det nationella provet  i matematik är vidare också ett område som är belagt med 

delade åsikter från matematiklärare. En del, enligt Berg (2014), anser att dessa prov 

är  onödiga  då  lärare  redan  på  förhand  vet  vad  eleverna  kan.  Denna  övertygelse 

menar Berg  (2014)  förstärks med antalet  yrkesverksamma år  läraren har arbetat. 

Boesen (2006) menar att yngre lärare har en mer öppen inställning till nyttan med 

nationella prov och influeras i större utsträckning av dessa, avseende planering och 

centralt  innehåll  i matematikundervisningen. Här noterar Boesen  (2006) att detta 

inte  gäller  arbetssätten  i  undervisningsaktiviteter.  Dessa  planeras  och  genomförs 

såsom lärare anser är behövligt och  influeras  inte alls  i samma utsträckning av de 

nationella  proven.  Boesen  (2006)  understryker nyttan  av  att  försöka  ta  till  sig  de 

nationella  prov  som anses  ha  en  bred  repertoar  gällande  förmågor  som prövas  i 

matematiken.  Boesen  (2006)  anser  att  de  nationella  proven  borde  influera  fler 

matematiklärare – speciellt med tanke på att när matematiklärarna utformar egna 

prov så tenderar dessa att oftast testa elevers imitativa resonemang och inte deras 

kommunikativa förmåga. Lärares inställning till nationella prov, enligt Berg (2014), 

är  också  att  dessa  anses  vara  förknippade  med  skillnader  gällande  rättning.  En 

majoritet  av matematiklärare  anser  att  de  nationella  proven  rättas  olika  och  att 

detta beror på  vem som bedömer.  Lärare är dock övertygade att de  själva  rättar 

objektivt. Två av tre lärare anser att de rättar objektivt, men en ännu större andel 

av  lärarna  är  övertygade  att  rättning  beror  val  av  lärare.  Detta  leder  till  misstro 

gällande  nyttan  av  kollegialt  samarbete  vid  rättning.  En  majoritet  av  lärarna  är 

tveksamma  till  sambedömning  eller  att  genomföra  öppna  diskussioner  med 

kollegor  om  bedömning.  Berg  (2014)  ifrågasätter  detta  och  menar  att  detta 

påverkar likvärdigheten negativt gällande rättningen av de nationella proven.  

En övervägande majoritet av matematiklärare anser att det tar för mycket tid med 

planering, genomförande och bedömning av de nationella proven, vilket adresseras 

i  utredningen  Likvärdigt,  rättssäkert  och  effektivt:  Ett  nytt  nationellt  system  för 

kunskapsbedömning  (SOU  2016:25).  I  denna  utredning  behandlas  specifikt 

matematik  och  muntlig  matematisk  kommunikativ  förmåga.  En  övervägande 

majoritet  av  matematiklärarna  anser  att  det  muntliga  delprovet  (delprov  A)  tar 

alldeles  för  mycket  tid  att  genomföra  och  returnerar  sällan  ny  information  om 
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elevernas  kunskaper.  Lärares  syn på det muntliga delprovet har hörsammats och 

bemöts i utredningen med följande rekommendation för framtida nationella prov i 

matematik: 

Ämnet  matematik  har  däremot  inte  samma  betoning  på  muntligt 
innehåll.  Lärare  anser  att  förmågan  att  kommunicera  matematik 
lämpligare prövas i undervisningen än i ett nationellt prov. De muntliga 
delproven  i  matematik  är  tidskrävande  utan  att  de  i  tillräcklig 
utsträckning bidrar till att lärarna får ett utökat bedömningsunderlag. 
(SOU 2016:25, s. 26–27) 
 
Det  är  förvisso  viktigt  med  kommunikation  i  matematik  och  det  är 
positivt att eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt. Vår slutsats är 
dock att vi måste prioritera en rimlig arbetssituation för både lärare och 
elever. Mot denna bakgrund anser vi att muntliga delprov inte bör ingå 
i de nationella proven i matematik. (SOU 2016:25, s. 267) 
 

Ovanstående  resonemang  kan  ha  påverkats  av  det  faktum  att  matematiklärare 

oftast sitter ensamma under genomförandet av det muntliga delprovet och att det 

finns  få  studier,  enligt  SOU 2016:25,  som undersöker  överensstämmelsen mellan 

olika bedömare av ett muntligt prov. Matematiklärare anser vidare att de muntliga 

delproven  i matematik  ligger på en  för  låg nivå och att det är alldeles  för  lätt  för 

elever att uppnå godkänt/betyget E. I utredningen, SOU 2016:25, poängteras dock 

de  positiva  effekter  delprovet  har  haft  på matematikundervisning  i  grundskolan. 

Undervisningar har blivit alltmer språkligt kommunikativa och det förekommer fler 

öppna klassrumsdiskussioner, vilket anses kunna härledas till just existensen av ett 

muntligt delprov. Muntliga prov  jämfört med skriftliga, enligt SOU 2016:25, anses 

också ge elever bättre möjligheter att visa kunskaper på olika sätt och anses gynna 

särskilt elever som är skrivsvaga. Utredningen nämner dock konsekvensen att  ifall 

det  muntliga  delprovet  exkluderas,  så  riskerar  matematikundervisning  i  grund‐

skolan att få ett allt större skriftligt fokus.  

Matematik  för  årskurs  9  har  vidare  en  unik  utmärkande  ämnesegenskap  –  den 

största diskrepansen mellan elevers ämnesbetyg och provbetyg från det nationella 

provet (SOU 2016:25, Bilaga 2). Denna diskrepans för år 2000 till 2016 (Skolverket, 

2018b) visas i Figur 2. (Notera att det muntliga delprovets resultat slås ihop med de 

övriga  tre  skriftliga  delproven  och  tillsammans  blir  detta  provbetyget.  Det 

rapporteras  inte  in  provresultat  för  de  muntliga  delproven).  Orsaken  till 

fluktuationerna till resultaten på de nationella provet har inte utretts.  
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Figur 2: Jämförelse mellan utfallet i betyg och nationella provet – ej godkänt resultat. 

Att  kunskaper  i  det  svenska  språket  kan  ha  en  koppling  till  elevernas 

matematikkunskaper kan exemplifieras av att i elevgruppen ‐ elever med utländsk 

bakgrund  –  har  21,5  %  av  eleverna  inte  nått  kunskapsmålen  för  ett  godkänt 

ämnesbetyg  2016/2017.  Motsvarande  siffra  för  nyinvandrade  elever  är  42,1    %. 

Denna  senare  elevgrupp  läser  svenska  som  andraspråk  och  har  i  detta  ämne  ett 

resultat på 63,6%. Drygt sex av tio elever i denna elevgrupp får inte godkänt betyg i 

svenska  som  andraspråk  och  cirka  fyra  av  tio  elever  misslyckas  även  med 

matematiken. Matematikens  diskrepans mellan  ämnesbetyg  och  provbetyg  i  det 

nationella  provet  är  inte  önskvärt  enligt  SOU  2016:25.  Enligt  SOU  2016:25  så 

förklarar  skolorna att  särskilda  insatser har genomförts  för elever  som  inte klarat 

det  nationella  provet  och  på  så  vis  har  elever  fått  nya  möjligheter  att  visa 

kompletterande kunskaper. Berg  (2014) har dock noterat att det är  få  lärare som 

anser att skolor faktiskt agerar efter utfallen från nationella prov. Lärarna anser att 

skolors  resurser  ska  omfördelas  och  tillsättas  för  att  stötta  elever  som  inte  blir 

godkända,  men  detta  anser  en  majoritet  av  lärarna  att  skolornas  ledningar 

ignorerar eller bortser ifrån.  

Många  elever  som  inte  får  godkänt  i  det  nationella  provet  får  trots  allt  godkänt 

ämnesbetyg  i matematik.  Kan  det  vara  så  att många  elever  lyckas  hämta  in  nya 

matematikkunskaper under resterande tid i årskurs 9 eller finns det andra aspekter 

som vägs in vid betygssättningen? Enligt Klapp Lekholm (2008) så har en majoritet 

av  lärarna  åsikten  att  elevernas  karaktär,  insats,  genus,  frånvaro,  inställning  och 

uppförande – inte påverkar bedömningen. Verkligheten ser dock annorlunda ut och 

relativt många lärare väger in även beteendeaspekter (ibid).  
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Andelen lärare som anser att elever har bra möjligheter att erhålla särskilt stöd 

är  nästan  lika  stor  som  andelen  lärare  som  anser  att  den  är mindre  bra  eller 

dålig. Detta  kan ha  att  göra med  att  lärare  har  även  stor  spridning  vad  gäller 

deras synpunkter på tillgång till speciallärare och/eller specialpedagog. Mindre 

än  varannan  lärare  anser  att  de  har  möjligheten  att  kunna  vara  med  och 

påverka  elevernas  möjligheter  att  få  särskilt  stöd  i  ganska  eller  mycket  stor 

utsträckning. 

Av  de  elever  som  inte  blir  godkända  på  det  nationella  provet  är  andelen  med 

utländska  föräldrar  och  elever  med  lågutbildade  föräldrar  relativt 

överrepresenterade  jämfört  med  exempelvis  elever  med  svenska,  högutbildade 

föräldrar. Klapp Lekholm (2008) har i sin avhandling visat att  lärare, som arbetar i 

skolor  med  stor  andel  lågutbildade  föräldrar,  har  en  avvikande  inställning  kring 

betygssättning.  Dessa  lärare  blandar  in  faktorer  som  inte  har  med  ämnes‐

kunskaperna  att  göra.  Elevernas  kön  och  inställning  till matematik  visar  sig  även 

påverka betygssättning.  

3.1.3 Stöd för elever med särskilda behov 

Elever  med  matematiksvårigheter  är  en  grupp  elever  som  utmärks  av  många 

moment  med  låga  prestationer  och  ständiga  misslyckanden  (Löwing,  2004). 

Watson (1998) menar att detta sammanhang mellan lärare och elever kan resultera 

i  inställningar hos  lärare som blir svårrubbade. Watson (1998) noterar att oavsett 

prestation från eleverna så kommer läraren bedöma att det är ett misslyckande. I 

flera  fall  så  ändrade  lärarna  inte  sin  inställning  alls  trots  flera  upprepade 

indikationer på att denna var felaktig. Elever som ständigt misslyckas kan riskera att 

fastna  i  detta  ”fack”  då  lärare  verkar  sakna  uppfattningsförmåga  att  eleverna 

faktiskt kan prestera. På ett eller annat sätt så kan detta tolkas som att läraren har 

gett upp hoppet för dessa elevers framgångar i matematik.  

Det finns vidare lärare som har en tendens att felaktigt diagnostisera elever. Dessa 

lärare  har  åsikter  om  att  elevernas  oförmåga  att  lyckas  i  matematiken  beror  på 

elevernas inställning till ämnet. Gathercole & Alloway (2008) har noterat att lärare 

kan uttrycka att elever är ouppmärksamma, omotiverade och lättdistraherade när 

eleverna  i  själva  verket misslyckas  p.g.a.  kapacitetsbegränsningar  i  arbetsminnet. 

Lärarna  i  studien  nämnde  att  dessa  elever  ofta  underpresterade  och  hade  en 

långsam  kunskapsprogression.  Få  av  dessa  lärare  drog  slutsatsen  att  elevernas 

bristande prestationer eventuellt kunde förklaras av begränsningar i arbetsminne.  

Enligt Ahlberg  (2015) och Engström  (2015)  så  är  elever med  svårigheter  vana att 

misslyckas  och  förväntar  sig  faktiskt  inte  något  annat  resultat.  För  att  få  dessa 
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elever att ändra sina förväntningar så bör  lärare ge dessa elever uppgifter som är 

möjliga  att  genomföra.  Det  primära  är  att  ge  dessa  elever  möjligheter  att 

återuppväcka  känslan  av  att  lyckas.  En  vanlig  metod  i  svensk  grundskola  enligt 

Ahlberg (2015) och Engström (2015) är att skolor försöker fastställa en diagnos på 

elever  med  svårigheter.  Diagnosen  ska  förklara  vad  eleven  har  för  fysiska  eller 

mentala  hinder  som  resulterar  i  låga  prestationer.  Enligt  Bergqvist,  Boesen  & 

Nyroos  (2010)  så  har många  lärare  åsikter  att,  alla  typer  av  utredningar  gällande 

elever  med  svårigheter,  är  ett  förarbete  eller  kopplat  till  diagnosutredningar. 

Bergqvist  et  al.  (2010) menar  att  dessa  elever  behöver  anpassningar  och  för  att 

detta  ska  kunna  vara möjligt  att  genomföra  så  behövs  en  utredning.  Syftet med 

utredningen är dock  inte att diagnosticera eleverna.  I utredningen är det primära 

syftet att fastställa vilka mål som är lämpliga för eleven och vad eleven klarar av för 

typ  av  utmaningar.  Lärarnas  åsikt  om  utredning  är  dock  att  detta  arbete  ska 

utmynna i en diagnos och att detta leder oavkortat till att eleven ska avskiljas från 

normal undervisning. Lärarna likställer diagnos med ett verktyg som ska användas 

när han/hon inte klarar av att ha eleven kvar i den normala klassen. Bergqvist et al. 

(2010) menar att lärare ofta missförstår syftet med diagnoser, som mer handlar om 

att fastställa en lämplig pedagogisk vägledning med avsikt att hålla kvar eleven i sin 

normala undervisningsgrupp. 

Wretman  (2008)  beskriver  att  många  lärare  har  en  ovilja  att  speciellt  bedöma 

elever  som  riskerar  att  inte  nå  kunskapsmålen.  Denna  ovilja  är  oftast  samman‐

kopplad  med  elevernas  deltagande  i  de  nationella  proven.  Lärarna  anser  att  de 

redan på förhand vet att dessa elever kommer att misslyckas. Dessa lärare anser att 

de nationella proven är bara ett ytterligare moment, där dessa elever upplever ett 

misslyckande  och  som  negativt  påverkar  elevernas  lust  till  lärande.  I  ett  led  att 

skydda eleverna  så  finns  risken att  dessa  lärare drar  slutsatsen att  både  läroplan 

och  nationella  prov  har  alldeles  för  höga  mål.  Dessa  lärare  utför  då  istället 

subjektiva bedömningar vad eleverna behöver behärska för att nå godkänt betyg. 

Detta kan resultera i för låga kravnivåer som inte är förenliga med vad som borde 

krävas för att nå godkänt. Om läraren å andra sidan anser att målen ska vara höga i 

matematik  så  kan  detta  istället  resultera  i  onåbara  mål  för  elever  med 

matematiksvårigheter.  Berg  (2014)  bedömer  detta  som  en  risk  ‐  att  lärare  med 

denna  inställning  kanske  t.o.m.  inte  är  lika  villiga  att  kämpa  för  dessa  elever. 

Läraren  sänker  inte  sina  förväntningar och bedömer  samtidigt  att miniminivån är 

omöjlig att nå för vissa elever. Detta kan leda till att även läraren förväntar sig ett 

misslyckande och tappar hoppet för elever med matematiksvårigheter.  

Enligt Bergqvist et al.  (2010) anser många matematiklärare att det är  lämpligt att 

nyttja nivågrupperade undervisningsgrupper. Undervisning av dessa grupper kan då 

anpassas till elevernas olika förutsättningar. Nyström (2004) klargör att lärare ofta 
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vill göra samma sak med samtliga elever, men att lärare anser att svagare grupper 

behöver kortare genomgångar. Berg (2014) har noterat att det är få lärare som har 

åsikten  att  skolan  reagerar med omfördelning  av  resurser  utifrån utfallet  från de 

nationella  proven  och  elever  som  inte  når  en  godkänd  nivå.  Lärarna  anser  att 

skolorna ignorerar eller förbiser behovet av att ta till sig resultaten och omfördela 

resurser efter upptäckta behov. Berg (2014) poängterar vidare att ”Det finns också 

skolor  som  inte  vidtar  åtgärder  på  skolnivå  för  de  elever  som  inte  uppnår 

kunskapskraven eller diskuterar resultaten av de nationella proven med rektor och 

kollegor”  (ibid,  s.  71). När  skolor  inte  omfördelar  eller  tilldelar  resurser  så måste 

matematikläraren  själv  försöka  stödja  eleverna.  Detta  kan  bli  krävande  för  den 

enskilde  läraren.  Elever  som  inte  upplever  sig  nå  kunskapsmål  eller  ständigt 

misslyckas riskerar att  istället göra andra saker i klassrummet. Detta kan av lärare 

tolkas som att dessa elever saknar engagemang och delaktighet, vilket Skolverket 

(2011a)  även  poängterar  som  vanlig  förklaring  till  att  elever  misslyckas  med 

matematik.  

Ahlgren  (2015)  nämner  att  delaktighet,  kommunikation  och  lärande  är  viktiga 

moment  i  skolans verksamhet  för elever som har svårigheter. Att  tvinga eleverna 

att  delta  i  aktiviteter  och  övningar  är  dock  inte  att  rekommendera.  Thornberg 

(2015) beskriver att skolan ska vara en plats som utmärks av varma och stödjande 

relationer. Detta ställer dock höga krav på lärarens ledarstil som bör präglas av hög 

professionalitet  och  socioemotionell  kompetens.  Stödjande  relationer  kan  även 

behöva  kompletteras med  andra medel  från  läraren.  Elever  som misslyckas med 

matematik  kan,  enligt  Ashcraft  &  Krause  (2007)  och  Beilock  (2008),  i  många  fall 

bero på elevernas bristande arbetsminne. Men samtidigt kan högstadiet vara en tid 

då eleverna genomgår en tuff tillväxtperiod – tonåren – som läraren måste försöka 

förhålla  sig  till  och  stödja  så  långt  som  möjligt.  Rönhovde  (2012)  beskriver  att 

merparten  av  tonåringarna  behöver  hjälp  med  struktur  och  ordning.  Tonåringar 

kan  vidare  brista  i  omdöme,  styras  av  impulshandlingar  och  ha  stora  svårigheter 

med koncentration. Elever i denna tillväxtperiod kan även behöva konkret stöd för 

att glömma så lite som möjligt, mycket positiv respons när eleven lyckas, hjälp med 

gränssättning, muntliga genomgångar som komplement för skriftliga uppgifter och 

hjälp med grundläggande strategier för god studieteknik (Rönhovde, 2012). 

3.1.4 Verbalt kommunikationspremierande faktorer 

Nästan varannan lärare håller inte med om att skolan lyckas utveckla elevernas 

delaktighet och inflytande i ganska eller mycket stor utsträckning. En majoritet 

av  lärarna  anser  att  deras  skola  lyckas  i  ganska eller mycket  stor utsträckning 

med att utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra samt att utveckla 

elevernas självförtroende (3/4). 



S i d a  | 20 

 

Gemensamma  samtal  som  utvecklar  ett  matematiskt  tänkande  och  förmåga  att 

bemöta  en  argumentation  med  ett  matematiskt  språk  –  har  på  senare  tid 

uppmärksammats  som  viktiga  element  att  föra  in  i  grundskolans  matematik. 

Matematiken  har  dock  en  lång  tradition  av  att  vara  ett  ganska  slutet  ämne, 

dominerat av individuella elevprestationer som utmärks av att ”räkna tal själv från 

läroboken”  och  tämligen  få  gemensamma  gruppdiskussioner  (Skolverket,  2003). 

Riesbeck  (2008)  har  noterat  att  en  majoritet  av  matematiklärarna  anser  att  det 

viktigaste  är  att  deras  elever  räknar  många  uppgifter  framför  att  lägga  tid  på 

reflektioner av lösningsmetoder. En stor majoritet av lärarna vägleds av läroboken 

(Skolinspektionen,  2009)  och  använder  denna  i  stor  utsträckning  i  matematik‐

undervisningen.  Lärarnas  åsikter  kring  läroboken  är  dock  det  motsatta  –  denna 

anses  inte  alls  vara  styrande eller  central  i matematik.  Lärarna  vill  och  ämnar  ha 

läroboken  som  ett  mindre  stöd  i  matematikundervisning,  men  i  praktiken 

dominerar  den  undervisningen.  Det  är  alltså  stor  skillnad  på  hur  lärarna  vill 

använda läroboken och hur de faktiskt använder den i undervisningen.  

Berg  (2014)  reflekterar  kring  detta  faktum och  återkopplar  att det  är  viktigt  som 

lärare  att  bli medveten om att  läromedel  och  kursplan  kan  skilja  sig  åt.  Att  välja 

läromedel  som marknadsförs  som  lämpliga behöver  inte betyda att dessa är det. 

Det  finns  inte heller en statlig granskning av  läromedel som kan bistå med hjälp  i 

detta  arbete.  Skolverket  (2003)  noterar  dock  att  det  finns  lärare  som  tolkar 

kursplanen och väljer läromedel därefter. Det finns läromedel som främjar elevers 

lust  till  att  lära  och  som  stimulerar  kreativt  tänkande.  Dessa  lärare  säger  att 

förekomsten av ”pratmatte” har ökat som aktivitet i undervisning. Detta är positivt 

anser Skolverket (2003) som relaterar detta till trenden att alltfler  lärare tenderar 

att välja färre och kortare gemensamma klassrumsdiskussioner. Ett lämpligt val av 

läromedel  kan  således  premiera  och  utöka  mängden  muntliga  kommunikativa 

klassrumsaktiviteter. 

Valet  att  använda  individuellt  arbete  för  elever  är  vidare,  enligt  Skolinspektionen 

(2009),  en  åsikt  många  lärare  har  för  att  uppleva  sig  kunna  hantera  stora  och 

heterogena klasser med många elever som behöver mycket hjälp. Lärare menar att 

enskilt arbete håller många elever sysselsatta och möjliggör att läraren istället kan 

fokusera på elever som behöver hjälp. Bergqvist et al.  (2010) beskriver att många 

lärare fokuserar på elevgruppssammansättning i ett första skede och kunskapsmål i 

andra  hand.  Val  av  elevgruppering  verkar  följa  en  slags  pedagogisk  trend,  där 

trenden nu är enskilt  arbete eller arbete  i mindre grupp. Enligt  Skolverket  (2003) 

anser  många  lärare  att  ”alternativa”  undervisningsaktiviteter  blir  alldeles  för 

betungande och stökiga ifall detta utförs med för stora elevgrupper.  

Ett  ämnesövergripande  arbetssätt  är  ett  sätt  att  öka  matematikens  koppling  till 

andra ämnen och således öka elevernas upplevelse att matematiken har kopplingar 
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i  alla möjliga olika  sammanhang och ämnen. Enligt  Skolverket  (2003)  är det dock 

relativt vanligt att lärare anser sig tappa kontrollen på vad eleverna faktiskt lär sig 

när  sådana  arbetssätt  används.  Det  som  eventuellt  skulle  underlätta  i  detta 

avseende är att  försöka påminna/påverka  lärarnas  inställning att matematik även 

har tydliga ”demokratiska” drag, där värdegrundsmål ligger integrerat i kursplanen 

för matematik. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2017) står det att elever ska 

lära sig att använda matematiken i olika sammanhang i det vardagliga livet. Dessa 

sammanhang  ska  vila  på  demokratins  grunder  och  vara  situationer  där  de 

mänskliga rättigheterna ska respekteras och upprätthållas. För att ge eleverna goda 

möjligheter att träna på detta deltagande så krävs en förekomst av samverkan och 

samarbete.  Skolverket  (2003)  noterar  dock  att  många  matematiklärare  är 

övertygade om att värdegrundsmål och kunskapsmål löper parallellt med varandra, 

vilket  inte alls är korrekt menar Skolverket. Värdegrundsmålen, menar Skolverket, 

är integrerade i kursplanens kunskapsmål.  

Överlag så är klassrumsdialoger tämligen ovanliga inslag i matematikundervisningar 

(Berg,  2014;  Bergqvist  et  al.,  2010;  Skolverket,  2003).  Denna  typ  av  aktivitet 

påminner om det muntliga delprovet. Eleverna får möjlighet att argumentera och 

resonera matematik och får även möjlighet att bemöta skilda matematiska åsikter. 

Denna  typ  av  aktivitet  ger  även  eleverna möjligheter  att  få  pröva  förmågor  som 

ingår i värdegrundsmålen (Skolverket, 2017). Skolforskningsinstitutet (2017) bidrar 

här  med  en  forskningsöversikt  som  kan  hjälpa  matematiklärare  med  praktiska 

verktyg  gentemot  frågeställningen:  ”Vad  kännetecknar  klassrumsdialoger  som 

engagerar elever i matematiska resonemang och som möter och tar tillvara elevers 

olikheter och vad kännetecknar  lärarens  ledning av sådana dialoger?”  (ibid, s.11). 

Det  som dock understryks  i  studien  är  att  det  inte  existerar  några  lösningar  som 

fungerar  i  alla olika  sammanhang. Det går  inte att hitta en generell metodik  som 

passar  för  alla  undervisnings‐  och  elevgrupper.  Däremot  så  förekommer  det 

fördelaktiga  och  rekommenderade  faktorer,  som  inte  garanterar,  men  väl 

underlättar målet att  få  igång en  levande klassrumsdialog. Tanken är att bjuda  in 

eleverna  till  dialog  genom  att  flytta  över  ägandeskapet  av  undervisningen  från 

läraren och gentemot ett gemensamt ägandeskap. Eleverna ska ta ett större ansvar 

i den matematiska dialogen. Lärarens ansvar blir att stödja elevernas gemensamma 

diskussioner och ansvara för att normer eller förutsättningar för en klassrumsdialog 

existerar  och  även  åtföljs  av  eleverna.  Läraren  måste  vara  tydlig  med  att 

undervisningen  har  en  värdegrund  som  måste  upprätthållas  och  följas.  Miljön  i 

klassrummet ska vara öppen, tillåtande och fri från diskriminering och förlöjligande 

av andra elevers lösningsförslag.  

Enligt Hufferd‐Ackles, Fuson & Sherin (2004) finns det speciellt fyra nyckelfrågor för 

läraren att beakta i klassrumsdialogen: 
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(1) Vem ställer frågorna och vilken typ av frågor är det? 

(2) Vem förklarar och motiverar matematiska idéer? 

(3) Vem bidrar med matematiska idéer? 

(4) Vem  tar  ansvar  för  lärandet  och  utvärderingen  av  matematiska 

resonemang? 

Med hjälp av dessa frågor kan en levande klassrumsdialog etableras. Dessa typer av 

samtal är dock tidskrävande att etablera i en elevgrupp. Hufferd‐Ackles et al. (2004) 

har  noterat  olika  elev/lärarbeteenden  som  kan  tolkas  som  ett mått  på  hur  pass 

välutvecklad dialogen är i klassrummet. Beteendena har placerats i olika nivåer och 

kan användas som ett lärarstöd för att diagnosticera hur pass mogen och utvecklad 

klassdialogen är (Skolforskningsinstitutet, 2017, s. 14–16). 

3.1.5 Faktorer som begränsar lärarens arbetsförmåga 

 

En  övervägande  majoritet  av  lärarna  anser  att  följande  faktorer  upplevs  som 

stressande  i  vardagen:  (1)  För  lite  tid  att  planera  undervisning,  (2) Många  elever 

behöver extra hjälp och stöd, (3) Administrativt arbete samt (4) Dokumentation av 

elevernas kunskapsutveckling. Stress och tidsbrist som upplevd begränsande faktor 

för lärare existerar i större delen av forskningslitteraturen (Berg, 2014; Bergqvist et 

al,  2010;  Riesbeck,  2008;  Skolinspektionen,  2009;  Skolverket,  2003,  2010,  2013, 

2016a).  Det  finns  starka  indikationer  från  flertalet  rapporter  att  lärarna  har  en 

arbetsmiljö  som  upplevs  stressande.  Att  det  muntliga  delprovet  exempelvis 

rekommenderas att exkluderas  från de nationella proven av arbetsmiljöskäl  (SOU 

2016:25) är en indikator på att matematiklärare upplever sig vara stressade och att 

deras åsikter tas på största allvar. 

   

Uteslutande  är  stress  eller  tidsbrist  adresserat  som  begränsande  faktor  som 

påverkar lärarnas arbete. Varannan lärare uppger att de alltid är eller oftast är 

stressade i skolan. 
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4 Metod 

I denna del diskuteras datainsamlingsmetod för studien, urval av respondenter för 

datainsamlingen,  genomförandet,  metodval  gällande  forskningsansats, 

forskningsetiska principerna samt kvalitetskriterier för studiens trovärdighet. 

4.1 Datainsamling för kvalitativ studie 

Materialet  ska  fånga matematiklärares  syn  på  stödjande  faktorer  för  elever med 

matematiksvårigheter  och  detta  kräver  mångfacetterad  data.  Denscombe  (2016) 

menar  att  kvalitativa  undersökningar  genererar  ett  djup  i  materialet  som  tillåter 

analys  och  karakterisering  av  människors  upplevelser  av  olika  företeelser.  Den 

kvalitativa studien består oftast av intervjuer, observationer eller enkäter. Kvale & 

Brinkmann (2014) förordar  intervjuer framför andra metoder, om erfarenheter av 

en  företeelse  från  en  individs  respons  eller  svar  är  vad man önskar  få  fram  i  sitt 

material. Intervjuerna som genomfördes i studien var av semistrukturerad karaktär. 

Denscombe  (2016) beskriver detta som att den som  intervjuar, har  intervjufrågor 

(Intervjuguide  –  Se  Bilaga  1) men med  obestämd  följd.  Intervjuguiden  innehåller 

frågeställning samt stödfrågor. Dessa stödfrågor ska mer ses som korrigeringsstöd, 

som vid behov kan  styra  samtalet  i  en önskvärd  riktning, utan att  för den  sakens 

skull  påverka  eller  störa  intervjun.  Det  viktiga,  enligt  Denscombe  (2016),  är  att 

respondenten får möjlighet att utveckla sina svar och förklara dessa utförligt. Kvale 

&  Brinkmann  (2014)  uttrycker  att  samtalet  eller  intervjun  ska  vara  öppen,  föga 

strukturerad och explorativ i sin uttrycksform. 

4.2 Urval av respondenter för studien 

Urvalet av respondenter för studien är fem matematiklärare som alla arbetar aktivt 

med matematikundervisning  i  årskurs  9.  Dessa  är  av  studiens/arbetets  författare 

subjektivt  utvalda,  vilket  Denscombe  (2016)  anser  är  nödvändigt  för  att  välja 

respondenter  med  önskvärda  erfarenheter  och  således  kunna  bidra  med  goda 

möjligheter  för  kvalitativt  och  värdefulla  svar.  Antalet  intervjuer  för  en  kvalitativ 

studie bör, enligt Kvale & Brinkmann (2014), vara 15 ± 10. Samtliga lärare har också 

varit delaktiga vid planering samt genomförande av det muntliga delprovet.  

Respondenterna  var  de  lärare  som  var  villiga  att  ställa  upp,  och  var  inte 

efterfrågade för att få en jämn fördelning på kön, ålder, etc. Alla är behöriga inom 

matematik och undervisar även i NO‐ämnena. Antalet respondenter är av det lägre 

antalet vilket innebär att resultatens pålitlighet gällande hur lärarkårens åsikter och 

syn på den muntliga kommunikativa förmågan i matematik kan ifrågasättas.  
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Tabell 1: Intervjurespondenter för studien 

Respondent  Skola  Antal yrkesverksamma år  Intervjutid (min) 

Lärare 1  A  8  ~ 50 

Lärare 2  A  3  ~ 40 

Lärare 3  A  11  ~ 60 

Lärare 4  B  10  ~ 45 

Lärare 5  B  12  ~ 50 

4.3 Genomförande av intervjuer och transkriptioner 

Intervjuguiden  eller  frågorna  var  för  respondenterna  okända  innan  intervjuerna, 

vilket  Kvale  &  Brinkmann  (2014)  poängterar  är  positivt.  Ifall  frågorna  är  kända 

innan  intervjun  kan  detta  resultera  i  att  svaren  blir  påverkade  och  styrda.  Detta 

påverkar  och  begränsar  möjligheterna  att  erhålla  spontana  svar.  Under  samtliga 

tillfällen spelades samtalen in med två mobiltelefoner och fördes omedelbart över 

till pc efter avslutad intervju. Denscombe (2016) menar att det är viktigt att spela in 

intervjuerna  för  en  kvalitativ  forskningsansats,  för  att  möjliggöra  en  omfattande 

analys av materialet. Intervjuerna utfördes i trygg miljö och det var respondenterna 

själva  som  fick  välja plats  för  samtalet.  Intervjuguiden användes  som stöd  för  att 

bibehålla  fokus  på  intervjutemat, men  till  större  del  så  fick  respondenterna  föra 

samtalets riktning. 

För att säkerställa att samtliga ord från röstsamtalen har återförts till skrift spelades 

intervjuerna  upp  med  reducerad  uppspelningshastighet.  Transkriptionerna  är 

utförda med så god kvalitet som möjligt. Ord eller uttryck som ”ehh”, ”ehm” eller 

”öhh”  har  transkriberats med  samma  ord.  Pauser,  harklande  och  andra  typer  av 

icke  kvalitativt  bidragande  uttryck  har  summerats  i  transkriptioner  som  ”…”.  Att 

försöka  fånga  samtliga ord och uttryck är enligt Denscombe  (2016)  viktigt  för  att 

materialet ska kunna vara kvalitativt analyserbart.  

4.3.1 Notering om transkriptioner och elevgruppsbenämning 

I  början  av  studien  och  även  under  intervjuerna  användes  ordet  ”svaga  elever”. 

Denna  benämning  har  under  arbetets  gång  valts  att  ersättas  med  ”elever  med 

matematiksvårigheter”.  I  skolans  värld  (grundat  på  egna  erfarenheter  under 

praktikperioder)  är  det  relativt  vanligt  att  benämningen  ”svaga  elever”  används  i 

sammanhang  där  elever  inte  är  närvarande.  Benämningen  ”svaga  elever”  anses 

dock  vara  för  negativt  värderat  och  bör  inte  användas  i  större  utsträckning.  I 

transkriptionerna  syns  dock  den  äldre  använda  definitionen.  I  intervjumallen 

(Bilaga  1)  används  ”elever  med  matematiksvårigheter”.  Detta  är  en  efter‐

konstruktion  och  i  originalversionen  står  det  ”svaga  elever”,  detta  behålls  i  vissa 

citat  från  respondenterna  då  de  svarade  utefter  originalversionen  av 

intervjumallen. 
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4.4 Innehållsanalys 

Innehållsanalys kan, enligt Braun & Clarke (2008), användas metodiskt i kvalitativa 

texter för att kunna identifiera och analysera fram olika slags utskiljande mönster. 

Innehållsanalys  är  en  slags  tematisk  analys  som  kan  användas  för  att  hitta  och 

analysera  mönster  i  data.  Den  används  för  att  försöka  hantera  data  genom  att 

minimalt organisera den i kategorier, där varje kategori har sitt egna tema och som 

kan detaljbeskrivas. Det  finns  flertalet olika varianter på kvalitativ  innehållsanalys 

som kan utföras, bland annat  induktiv och  teoretisk. Den  induktiva bygger på att 

teman inte på förhand är bestämda eller förväntade. Analysen ger de olika teman 

som  sedan  ska  vidare  analyseras.  I  den  teoretiska  varianten  söks  teman  utifrån 

specifika  frågor,  område  eller  teorier.  Målet  med  den  teoretiska  är  att  finna  de 

teman  som  kopplar  an  till  dessa  (ibid).  Denna  studie  kommer  inrikta  sig  på  en 

induktiv  metodik,  där  teman  istället  kommer  att  skapas  genom  analysen  av 

texterna.  Braun  &  Clarke  (2008)  föreslår  att  textanalysen  kan  utföras  i  sex  olika 

steg:  

Bekanta sig med empirin 

I  denna  uppstartsfas  handlar  det  om  att  bli  bekant  med  materialet.  Detta  sker 

genom  noggrann  genomläsning  av  transkriptionerna.  Braun  &  Clarke  (2008) 

rekommenderar att det kan vara bra att föra anteckningar bredvid sin text på det 

som är intressant i förhållande till forskningsfrågan.  

Kodning 

Detta  steg  handlar,  enligt  Braun  &  Clarke  (2008),  om  att  bryta  ned  materialet  i 

mindre  delar.  I  ett  första  skede  bröts  texterna  ned  genom  en  innehållslig  för‐

kortning  av  respondenters  citat.  Detta  kallar  Kvale  &  Brinkmann  (2014)  för  att 

utföra  en  slags  meningskoncentrering.  Därefter  lästes  materialet  igenom  och 

kodades med olika  slags värdeord.  Exempel på värdeord  som användes är  ”tala”, 

”bedömning”,  ”trygghet”,  ”grupp”,  ”kontroll”  ”skriftlig”,  ”muntlig”,  ”förmåga”, 

”stöd”, ”föräldrar”, ”tysta” och ”deltagande”.  

Leta efter teman 

När  texterna  är  kodade  kan  citaten  enklare  kategoriseras  och  undersökas.  Det 

innehållsliga  i  citaten kan  jämföras, grupperas och sedermera  tematiseras. Denna 

process har i studien itererats flertalet gånger. (Braun & Clarke, 2008). Många citat 

fanns  representerade  under  flertalet  värdeord  och  var  till  en  början  svåra  att 

placera under ett enstaka. Vissa citat fick ha representationer under flera värdeord, 

då dessa inte ansågs vara möjliga att bestå av ett enstaka värdeord. Citaten kunde 

därefter  kategoriseras  med  hjälp  av  de  olika  värdeorden  och  på  så  sätt 

representera  lärares  olika  synsätt  på  samma  företeelse.  Den  innehållsliga 
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beskrivningen  i  lärares  synsätt  kunde  efterhand  börja  omsättas  i  teman.  Dessa 

teman har under arbetets  gång  testats med olika namn  för  att  till  slut ha  så god 

kvalité som möjligt.  

Granska teman 

Det ska existera  tydliga gränser mellan de olika  teman.  Ibland kan  teman behöva 

slås ihop eller struktureras om. Teman kan även behöva plockas bort ifall dessa inte 

är relevanta för frågeställningen eller studiens fokus. (Braun & Clarke, 2008). 

Beskriv och namnge de olika teman 

I detta steg ska teman beskrivas. I texterna ska det framgå vad de enskilda teman 

handlar om och hur detta är kopplat  till  studiens  forskningsfråga. Varje  tema kan 

även ha olika kategorier om det finns intresse att belysa olika aspekter. Varje tema 

ska sedan namnges, där namnet på temat ska representera det  innehållsliga eller 

det konkreta innehållet (Braun & Clarke, 2008). 

Sammanställning 

I textsammanställningen ska de olika teman presenteras. Teman ska med hjälp av 

citaten  från  transkriptionerna och  textbeskrivningar konstrueras  fram  för  läsaren. 

Denna sammanfattande  text  ska övertyga  läsaren om att  temat är  trovärdigt och 

har analyserat fram från transkriptionerna. Det ska framgå varför och hur detta är 

relevant och intressant gentemot frågeställningen (Braun & Clarke, 2008). 

4.5 Forskningsetiska principer 

För  att  säkerställa  att  de  forskningsetiska  aspekterna  är  uppfyllda  i  studien, 

inleddes samtalen med en kort genomgång av studiesyftet, de etiska villkoren och 

rättigheterna  respondenterna har  i deltagandet.  I denna studie har de  fyra etiska 

principerna från Vetenskapsrådet (2002) tillämpats: 

(1) Informationskravet  

(2) Samtyckeskravet  

(3) Konfidentialitetskravet  

(4) Nyttjandekravet  

(1) Informationskravet 

Respondenterna blev  innan intervjuerna tillfrågade om de ville delta  i en intervju. 

Syftet  med  intervjun  och  studien  adresserades  i  anslutning  till  denna  kontakt. 

Informationen  var  översiktlig men  tillräcklig  för  att  respondenterna  skulle  kunna 

avgöra  vad  intervjun  kommer  beröra.  I  informationen  adresserades  även  plats, 
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ungefärlig  tid  och  datum  för  intervjun.  Att  intervjuerna  kommer  att  spelas  in 

(röstsamtal) fick respondenterna information av. 

(2) Samtyckeskravet 

Respondenterna hade innan intervjun fått informationen om att deras medverkan 

är frivillig. Detta adresserades även i samband med intervjun – att de har möjlighet 

att avbryta samtalet ifall så önskas. Respondenterna informerades även om att de 

har rätt att inte svara på vissa frågor.  

(3) Konfidentialitetskravet 

Följande  förklarades  i  anslutning  till  inledningen  av  intervjuerna:  Anonymitet  ska 

bevaras och namn ska ej synliggöras eller spridas. Röst‐ och/eller inspelat material 

och  kopior  på  anteckningar  eller  annat  som kan  kopplas  till  intervjukandidat,  ska 

förvaras  på  säkert  sätt.  Respondenternas  namn  inkluderas  inte  i  transkriptioner. 

Detta gäller även namn på skola och elever.  

(4) Nyttjandekravet 

I  samband med  intervjun  adresserades  även  hur materialet  kommer  att  bevaras 

och  användas.  Material  som  samlas  in  kommer  endast  att  användas  för 

forskningsändamål  och  tillhöra  denna  studie.  Röstsamtalen  kommer  att  raderas 

efter att denna studie är avslutad och förvaras  i nuläget  i säkert förvar, med liten 

risk för spridning. Röstsamtalen har ingen koppling till varken lärares eller skolornas 

namn. 

4.6 Kvalitetskriterier ‐ Studiens trovärdighet 

I  ett  led  att  kunna  skatta  och  garantera  studiens  trovärdighet  så  finns  det  olika 

kvalitetskriterier som bör reflekteras kring. Denscombe (2016) understryker vikten 

av  att  kunna  verifiera  sin  forskning  som  ett  naturligt  steg  i  att  påvisa  trovärdiga 

resultat.  Resultaten  bör  grunda  sig  på  metodik  och  processer  som  passar 

forskningsansatsen. Denscombe (2016) delar in kriterierna i fyra kategorier:  

(1) Validitet 

(2) Tillförlitlighet 

(3) Generaliserbarhet 

(4) Objektivitet 

4.6.1 Validitet 

Validiteten  är  ett  mått  på  materialets  kvalité  gentemot  forskningsansats  och 

frågeställning. I detta fall gäller detta datainsamling och tillvägagångssätt gentemot 

målet  att  försöka beskriva  lärares  syn på olika  stödjande  faktorer  för elever med 
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matematiksvårigheter med  fokus  på den muntliga matematiska  kommunikations‐

förmågan. Detta kräver ett datamaterial som är omfattande och välbeskrivande till 

sin form och analysen utförs på intervjuer som är transkriberade. Textanalysen och 

kraven  på  att  data  ska  vara  omfattande  i  sin  utformning  gör  att  en 

innehållsanalytisk metod lämpar sig bra. En induktiv metod har även använts för att 

låta lärares åsikter vara möjliga att beskrivas genom efterkonstruerade teman som 

kan  urskiljas  först  i  analysen  av  transkriptionerna.  Kraven  på  kvalité  på  den 

tematiska beskrivningen av  lärares  synsätt  anses uppfylld  genom att en kvalitativ 

innehållsanalys  med  induktiv  tematiseringsmetod  har  använts  i  studien. 

Intervjuerna har utförts  såsom det krävs  för en kvalitativ  studie.  Intervjuer hölls  i 

trygg miljö  och  intervjuguide  användes  för  att  genomföra  ett  strukturellt,  öppet 

samtal med stora möjligheter för respondenter att fritt välja ord och omfattning på 

svar.  

4.6.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten  förklarar  Denscombe  (2016)  som  att  studiens  författare  ska  vara 

neutrala till sin forskning samt att valda metoder har en vetenskaplig grund och är 

väl  beprövade  i  den  humanistisk‐samhällsvetenskapliga  forskningen.  Val  av 

forskarens metoder och analys ska vara utförd med tydliga förklaringar, vilket anses 

vidare också vara fullgott uppfyllt i denna studie. 

4.6.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet  är  vidare  ett  mått  på  om  studiens  resultat  är  universella. 

Forskningsansatsen i denna studie är en innehållsanalys och är en kvalitativ studie 

som baseras på intervjuer av fem olika matematiklärare. Om dessa intervjuer utförs 

igen  med  fem  andra  matematiklärare  så  är  det  inte  alls  säkert  att  samma 

tematisering  går  att  genomföra  från  analysen  av  transkriptionerna.  Människors 

åsikter  förändras  dessutom  med  tiden  och  studiens  resultat  är  inte  universellt 

tillämpbar. Kvalitetsmåttet anses inte vara aktuell eller tillämpbar för denna studie.  

4.6.4 Objektivitet 

Objektivitet enligt Denscombe (2016) berör eventuell påverkan som forskaren har 

orsakat  på  resultaten.  Författarna  anser  att  objektiviteten  inträder  i  självaste 

transkriberingen  och  noggrannheten  att  utföra  den  så  objektivt  som  möjligt. 

Analysen  av  transkriptionerna  har  utförts  så  neutralt  och  objektivt  som  möjligt. 

Citat har samlats under olika värdeord och återigen genomlysts för att kontrollera 

precisionen  på  val  av  värdeord  för  olika  citat.  Teman  har  namngivits  och  testats 

gentemot  citat  för  att  verifiera  en  god  representation  av  innehållet.  Analysen 

genomlyser  noggrannhet  och  neutralitet.  Kvalitetsmåttet  anses  vara  uppfyllt  i  de 

delar av studien där objektivitet anses vara tillämpbart.   
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5 Resultat 

Denna studie har genomförts med syftet att skildra och analysera matematiklärares 

syn på stödjande faktorer för elever med matematiksvårigheter med fokus på den 

muntliga matematiska kommunikationsförmågan. 

Matematiklärares synsätt har bedömts vara möjliga att skildras genom följande sex 

tema: 

1. Balansen mellan muntlig och skriftlig kommunikation 
2. Den muntliga kommunikationsförmågans beståndsdelar 
3. Aktiviteter baserade på elevernas behov 
4. Stödjande lärandemiljö för eleven 
5. Elevens deltagande i matematiska diskussioner 
6. Samarbete med föräldrar 

Första  temat är en noterad  relation  som matematiklärare upplevs ha mellan den 

skriftliga och muntliga kommunikationsförmågan i matematik.  

Andra temat handlar om matematiklärares beskrivning av innehållet i den muntliga 

matematiska  kommunikationsförmågan.  Här  har  olika  kunskapskrav  noterats 

existera i lärares beskrivningar.  

Det  tredje  temat  berör  lärares  synsätt  om  styrningen  av  elever.  Lärares 

beskrivningar av styrning har ansetts ha koppling till  lärarens  ledarstil. Ledarstilen 

har vidare tolkats vara orsaken till matematiklärares inställning för styrningsgraden 

på  eleverna.  I  förlängningen  kommer  ledarstilen/styrningsgraden  även  influera 

utformningen av aktiviteter där elever med matematiksvårigheter ska prestera. 

Fjärde  temat  berör  lärares  synsätt  kring  grupperingen  runt  eleven  eller  samman‐

hanget som eleven befinner sig i. Lärare anser att sammanhanget runt elever med 

matematiksvårigheter måste fungera stödjande. 

Det  femte  temat  berör  vad  lärare  anser  om  elevens  deltagande  i  muntliga 

diskussioner och handlar om vilka förväntningar de har på elever med matematik‐

svårigheter. 

Det sista temat berör vad matematiklärare anser om stödet från föräldrar. Lärare är 

eniga att samarbete med föräldrar är viktigt i arbetet med elever med matematik‐

svårigheter.  

5.1 Balansen mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

I  lärarnas  beskrivningar  om  den muntliga matematiska  förmågan  för  elever med 

matematiksvårigheter så nämner  lärare ofta den skriftliga kommunikationen. Den 

muntliga kommunikationen jämförs med den skriftliga på olika sätt. Lärare kan ha 
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åsikten att den muntliga kommunikationen erbjuder möjligheter som den skriftliga 

inte  kan  göra  på  samma  sätt  eller  att  den  muntliga  förmågan  inte  är  lika 

betydelsefull som den skriftliga.  

Jämförelsen med  det  skriftliga  finns  uttryckt  som  att muntliga  övningar  erbjuder 

möjligheter som inte skriftliga moment kan göra i samma utsträckning: 

…  det  muntliga  ger  mer  möjligheter…man  ställer  motfrågor  till 

eleverna… hur tänker du här… det skriftliga är annorlunda… tror det är 

lättare  att  uttrycka  sig  på  det muntliga…  ibland  är  de  svaga  eleverna 

kortfattade  i  sina  svar  när  de  ska  skriva  ned  eller… dom har  svårt  att 

läsa texten… men är det muntligt så lyssnar dom sen får de följdfrågor... 

(Lärare 2) 

Samtidigt finns det synsätt om att den muntliga kommunikationen anses vara bra, 

men tar utrymme och begränsar möjligheterna för lärare att lägga mer tid på den 

skriftliga kommunikationen: 

… muntliga delprovet är bra…men de kommer att ha svårt att  få höga 

poäng…  sen  är  det  mycket  mer  moment  som  testar  skriftliga 

kunskaper…det  är  ju  tre  skriftliga  och  bara  ett  muntligt  och 

provresultaten kommer vara mer styrande nu… så… (Lärare 3) 

Innehållet  i  den  muntliga  matematiska  kommunikationsförmågan  kan  också 

upplevas som väldigt omfattande i förhållande till antalet bedömningsmoment:  

Den muntliga delen... det är så mycket arbete bara att lära eleverna allt 

som de ska lära sig… Den muntliga delen försöker jag ha med genom att 

ha typ… redovisningar och sånt… du vet? Men man hinner inte mer än 

så alltid... och sen finns ju inte så många moment att bedöma detta i… 

(Lärare 4). 

Den  muntliga  matematiska  kommunikationen  upplevs  erbjuda  möjligheter  som 

lärare uppskattar  för elever med matematiksvårigheter.  Samtidigt  så  jämförs den 

muntliga  delen  dock  med  den  stora  skriftliga  tyngdpunkten  för  det  nationella 

provet.  Den  muntliga  kommunikationen  upplever  lärare  också  ha  ett  alltför 

omfattande  innehåll  i  relation  till  antalet  bedömningstillfällen.  Lärare  har  olika 

synsätt  på  hur  balansen  ska  se  ut  mellan  den  muntliga  och  den  skriftliga.  Vissa 

lärare anser att den muntliga delen är viktig och har således en  jämbördig balans 

mellan  muntligt‐skriftligt.  Andra  lärare  anser  att  den  skriftliga  väger  tyngre  och 

upplevs således ha en annan balans mellan förmågorna.  
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5.2 Den muntliga kommunikationsförmågans beståndsdelar 

I lärarnas beskrivningar noteras ett specifikt innehåll i den muntliga kommunikativa 

förmågan.  I  innehållet  har  det  upptäckts  olika  val  av  ord  som  har  tolkats  vara 

konkreta  kunskapskrav  för  elever  med  matematiksvårigheter.  Kunskapskraven 

tenderar att väljas ut från två olika alternativ: begrepp eller resonemang. Exakt vad 

respondenterna  menar  med  dessa  har  inte  vidare  undersökt  men  begrepp  har 

tolkats  att  mena  de  termer  som  elever  ska  kunna  använda  på  ett  korrekt  sätt 

medan resonemang är elevens förmåga att hålla  i genomgångar, förklaringar, etc. 

Med  en  röd  tråd  och  på  ett  försåtligt  sätt.  Kunskapskraven  har  bedömts  vara 

lärares synsätt på adekvata krav kopplat till elever med matematiksvårigheter och 

den muntliga matematiska kommunikations‐förmågan. 

När lärare menar att kunskapskravet är begrepp, kan detta uttryckas som: 

Förmågor…  spelar  ingen  roll  om  du  har  svårigheter…du  ska  kunna 

begrepp… det är det vi bedömer... (Lärare 2) 

Och när lärare istället menar att resonemang är lämpligt kunskapskrav: 

Jag  säger  till  dem…  ni  måste  vara  aktiva  muntligt…  det  där  med  det 

matematiska språket… resonemangsförmågan… (Lärare 1)  

Ordvalen  som  lärarna  väljer  att  benämna  har  tolkats  vara  anpassade  kognitiva 

kravnivåer  för  elever med matematiksvårigheter.  Ordval  som  begrepp  är mindre 

kognitivt  krävande  för  eleverna  jämfört  med  resonemang  som  förutsätter 

begreppsförståelse.  Begrepp  handlar  om  att  behärska  och  välja  korrekt 

matematiskt beskrivande ord medan resonemang kopplar  in mer krävande meta‐

kognitiva funktioner i hjärnan. Att resonemang först anses vara möjlig att applicera 

efter att den begreppsliga förståelsen existerar, kan uttrycks som:  

Man behöver nöta med allt i matten för att det ska fastna... förmågorna 

kommer  i  efterhand  liksom.  De  ska  kunna  alla  begrepp  och metoder 

och  sånt  innan man  kan  fokusera  på  att  redovisa…diskutera  och  så...  

(Lärare 5) 

Samtidigt så finns det synsätt att elever med matematiksvårigheter inte anses ha 

full kapacitet att nå längre än en begreppslig förståelse, vilket kan uttryckas som: 

…vi jobbar med begrepp… och så får de repetera detta… vi kan 

exempelvis diskutera geometri eller algebra… typ ord som cylinder, 

volym… men många glömmer bort enkla saker så det är viktigt att man 

repeterar… (Lärare 5) 

Lärare har åsikter att den muntliga matematiska kommunikationen har ett specifikt 

innehåll som kan omsättas till olika kunskapskrav. Vissa lärare anser att begreppslig 
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förståelse  kan vara ett adekvat  krav  för elever med matematiksvårigheter. Andra 

lärare anser att resonemang är ett lämpligare krav för denna elevgrupp. Lärare har 

olika  synsätt  om det  adekvata  kognitiva  kunskapskravet  kopplat  till  den muntliga 

matematiska kommunikationsförmågan för elever med matematiksvårigheter. 

5.3 Aktiviteter baserade på elevernas behov 

I  lärarnas beskrivningar om behoven  för elever med matematiksvårigheter  så  går 

det  att  upptäcka  olika  inställningar  till  elevers möjligheter  att  påverka. Detta  har 

återförts  till  lärarens  subjektiva  bedömning  av  elevernas  behov  av  kontroll  eller 

styrning.  En  lärare  som  uttrycker  att  eleverna  ska  ha  mindre  möjlighet  att 

exempelvis  påverka  elevgruppssammansättningar,  har  ansett  ha  en  subjektiv 

bedömning att elever med matematiksvårigheter har stora behov av kontroll  från 

läraren. En lärare som uttrycker att det är viktigt att alla elever deltar i aktiviteter 

och att  läraren mer ska vara stödjande, har ansett ha en subjektiv bedömning att 

elever med matematiksvårigheter  har mindre  behov  av  kontroll  från  läraren.  För 

att  särskilja  de  skilda  synsätten  åt  har  två  olika  ledarstilsbenämningar  nyttjats  ‐ 

Auktoritär  och  Auktoritativ.  En  auktoritär  ledare  tror  på  hög  kontroll  och  en 

auktoritativ på lägre kontroll. Lärares subjektiva bedömning på elevernas behov av 

styrning  kommer  vidare  påverka  lärarens  utformning  av  aktivitet.  I  aktiviteten 

medverkar  eleverna  och  där  måste  även  enskilda  elevers  behov  uppfyllas. 

Aktiviteten anses således ha sitt ursprung i lärares syn på enskilda elevers behov av 

kontroll.  

En auktoritär  ledarstil kännetecknas av en styrande  ledarstil. Denna  lärare har en 

större  tro  på  lärarstyrda  aktiviteter  och  ger  eleverna  mindre  möjligheter  att 

påverka. Detta kan uttryckas som: 

Nej… jag bildar grupperna… alltså… det ska vara i rätt grupp…om de har 

svårt att prata framför några elever… man brukar veta innan ifall någon 

har  panikångest…  säger  vi…  kan  inte  prata  framför…  då  måste  man 

anpassa gruppen… (Lärare 1) 

En  auktoritativ  ledartyp  har  drag  av  att  vara mer  coachande  eller  stödjande  och 

låter elever få möjlighet att påverka själva i större utsträckning, vilket kan uttryckas 

som: 

Eleverna får tillsammans diskutera problemlösning… de [ej dem] får ett 

problem och ska lösa det… det är så jag börjar redan i årskurs 7… sen är 

det ju viktigt att vara med och stötta… (Lärare 3) 

En auktoritär  lärare anser att enskilda elevers behov av styrning är större  jämfört 

med en auktoritativ.  
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Lärares  inställning  på  elevers  behov  kommer  påverka  hur  de  vill  utforma  sina 

aktiviteter  för  elever med matematiksvårigheter.  Klassrumsaktiviteten  som  berör 

den  muntliga  matematiska  kommunikationsförmågan  ska  influera  och  motivera 

elever  att  prestera.  Prestationen  har  dock  sin  utgångspunkt  i  elevens  lust, 

motivation eller kapacitet och påverkas således av den enskilda elevens behov.  

En auktoritär lärare kan uttrycka följande om sina aktiviteter:  

Alltså… det är svårt med att ha diskuterande övningar... jag menar... det 

är stor variation mellan elever vilket gör att det bara är några som tar 

plats… de svaga eleverna är ganska tysta... (Lärare 1) 

En auktoritativ lärare kan å andra sidan uttrycka sina åsikter om aktiviteten som: 

… det är viktigt att de får tala och resonera… i grupp och med alltså med 

mig  också…  och  helklass…  övning  är  jätteviktigt  i  helklass  också… 

(Lärare 3) 

Lärare har olika subjektiva tolkningar om elevernas behov av kontroll (eller elevers 

möjlighet att få vara med och påverka). Detta präglar aktiviteten där eleverna ska 

medverka  och  prestera.  Lärares  tolkningar  anses  ha  sin  grund  i  lärarens  val  av 

ledarstil. 

5.4 Stödjande lärandemiljö för eleven 

I  lärarnas  beskrivningar  noteras  skilda  synsätt  om  stödet  som  elever  med 

matematiksvårigheter  anses behöva  i  sin  lärandemiljö.  I  denna  situation  så  anser 

lärare  att  dessa  elever  behöver  hjälp  av  sina  närmaste  kamrater  eller  övriga 

gruppmedlemmar. Lärare vill bilda detta sammanhang runt eleverna på olika sätt 

och  har  tolkats  ha  sitt  ursprung  i  lärares  subjektiva  bedömning  vad  som  bäst 

upplevs hjälpa elevernas förmåga i muntlig matematisk kommunikation. 

Dels finns det lärare som anser att dessa elever behöver draghjälp av kunskap från 

sina  klasskamrater.  Dessa  lärare  anser  att  elevgrupperingen  behöver 

sammanställas  baserad  på  elevers  kunskapsnivåer.  Att  elever  med  matematik‐

svårigheter  får  sitta  tillsammans  med  elever  som  anses  vara  duktigare  upplever 

lärare som positivt och nödvändigt.  

Detta kan uttryckas som: 

Jag  tycker  det  är  bättre  att  placera  dom  elever...olika  nivåer...stark, 

mellan och svag…det blir den enklaste frågan för den svaga…och då kan 

det  vara  givande  för  de  andra  att  lyssna  på  andras  argument… 

Problemet kan vara  ibland att de svaga eleverna  inte  trivs  i gruppen… 

då vill de inte vara med de andra som är duktigare…placerar man de här 

svaga eleverna tillsammans då blir det inga diskussioner. (Lärare 1) 



S i d a  | 34 

 

Det  finns också  lärare som beskriver ett socialt stöd  som eleverna anses behöva  i 

sammanhanget.  Dessa  lärare  anser  att  gruppens  sammansättning  och  elevens 

erfarenhet av att  tillbringa tid med gruppens medlemmar är det viktigaste stödet 

för elever med matematiksvårigheter. Det sociala stödet antyder lärare är kopplat 

till  tryggheten  som elever med matematiksvårigheter  anses  behöva. Dessa  lärare 

upplevs  inte vilja sprida elevernas kunskapsnivåer  i gruppen utan fokuserar på att 

eleverna  ska  känna  varandra  väl.  Elevens  grupptillhörighet  anses  vara  nödvändig 

att bibehållas och denna grupp ger elever med matematiksvårigheter en känsla av 

trygghet.  

Detta kan uttryckas som: 

…man  måste  göra  bra  grupper...  så  att  de  är  på  samma 

kunskapsnivå…då  blir  de  svaga  eleverna  trygga…  det  måste  vara 

samma... så gott vi kan…samma kunskapsnivå… alla får tillfälle att säga 

någonting… (Lärare 3) 

Jag har dem [de svaga eleverna] i grupp för att de känner sig tryggare... 

de vet ju att de är... de mindre starka eleverna och det gör att de inte 

har samma... stress eller... tryck på sig. (Lärare 4) 

5.5 Elevens deltagande i matematiska diskussioner 

I  lärarnas  beskrivningar  om  elever  med  matematiksvårigheter  kan  det  utskiljas 

olikheter om förväntningarna på deras prestationer i matematiska diskussioner. En 

del  lärare menar att de hellre ser att eleverna deltar  i ett  samtal och specificerar 

inte det matematiska innehållet i sina förväntningar på elevers prestationer. Andra 

lärare anser att eleverna ska prestera och har även förväntningar på detta. För att 

särskilja de olika synsätten har två begrepp introducerats och som kan kopplas till 

elevens  prestation:  deltagande  och  bidragande.  En  lärare  som  anser  att  den 

primära förväntningen är att eleven ska delta  i samtalet, anser att deltagandet är 

prestationen.  En  lärare  som  anser  att  elevens  prestation  är  viktig  och  förväntas, 

anser att bidragandet är prestationen.  

Lärare som menar att deltagandet är prestationen, kan uttrycka sig som: 

Det är såklart att de starkaste eleverna kan ha diskussioner på en högre 

nivå  medan…  de  elever  som  har  svårt  i  ämnet  kan  tyvärr 

bara…diskutera och så på en lite lägre nivå… Men det går ibland att de 

[svagare  eleverna]  kan  vara  med,  kanske  inte  jättebra…  men  de  har 

ibland kunnat vara med." (Lärare 4) 

Att  eleverna  får  vara med  i  grupper gör att dom kan  få  lära  sig  av de 

andra…de kanske inte tar mycket plats… men de får vara med och vara 
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en del i själva… processen… sen kan det hända att de pratar men många 

är bara tysta och lyssnar… (Lärare 2) 

Lärare som istället anser att bidragandet är prestationen, kan uttrycka sig som: 

… ehh… nä… i samtal så lyssnar jag på vad de säger… det är viktigt… om 

de får ordet så lyssnar jag på innehållet  i deras resonemang… du vet… 

att sänka förväntningar är inte bra… då tror eleverna att jag inte lyssnar 

och ställer krav på vad de säger… och det gäller alla elever… inte bara 

de som är duktiga… (Lärare 5) 

I  båda  typer  av  förväntningar  på  prestationer  från  elever  med  matematik‐

svårigheter,  finns  en  önskan  av  att  alla  elever  ska  delta.  Vissa  lärare  har  dock 

tolkats ha förväntningen att eleverna troligtvis  inte kommer att prestera, men ser 

ett  egenvärde  av  ett  deltagande.  Dessa  lärare  gör  förmodligen  antagandet  att 

elevgruppen  inte har  förmåga att delta  i diskussionen. Andra  lärare anser att alla 

elever  ska  prestera  och  har  eventuellt  en  annan  bedömning  av  elevgruppens 

kapacitet i relation till övningens innehåll och kunskapskrav. 

5.6 Samarbete med föräldrar 

I  lärarnas  beskrivningar  om  kunskapsutveckling  för  elever  med  matematik‐

svårigheter så nämns ofta föräldrarna till eleverna. Oftast görs detta i anslutning till 

diskussionspunkter  kring  lärarnas  upplevelse  om  elevernas  bristande motivation, 

kämpainsats med läxor eller inställning till matematik. 

Att  föräldrar kan kopplas  ihop med elevers  inställning till  läxor eller  inställning till 

matematik, kan uttryckas som:  

…  ja…  alltså…  jag  kollar  om de  gjort  läxorna  och  de  vet  att  jag  ringer 

hem om de struntar  i dom… så det brukar funka bra… men jag brukar 

maila… ehh… vissa föräldrar kan vara jobbiga och då är det bra med att 

ha allt på mail… (Lärare 5) 

… det där med mindset är viktigt… det är viktigt att föräldrarna vet om 

det…  samarbete med  föräldrar…  när  eleverna  struntar  i  läxorna  eller 

missar något prov… det är viktigt att dom vet… (Lärare 2) 

Det  ter  sig ganska naturligt att matematiklärare  i dessa  fall anser att det är både 

behövligt  och  nödvändigt  att  kontakta  elevernas  föräldrar.  Det  uppenbara  syftet 

med  föräldrasamtalen  är  att  försöka  påverka  situationen  och  stödet  runt  elever 

med matematiksvårigheter  och  i  denna  situation  kan  även  föräldrarna bistå med 

hjälp.  Men  i  förlängningen  av  lärarnas  beskrivningar  om  samarbetet  med 

föräldrarna så upptäcks olika synsätt till varför denna kontakt tas. Det finns lärare 

som upplevs göra det av intresse att det ska gå så bra som möjligt för eleven. Dessa 
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lärare har extra undervisning för elever med behov, men har svårt att få dit elever 

självmant. Lärarens syn är att samtal med föräldrar förhoppningsvis kan resultera i 

ett mer frekvent deltagande på stödpassen av eleven.  

Detta kan uttryckas som:  

… och det har  jag  inga problem… men problemet är att det är  inte de 

eleverna  som  kommer  på  mina  stödpass…  de  dyker  inte  upp…  jag 

kontaktar föräldrarna men de kommer ändå inte… oftast vill inte elever 

heller  att  man  sitter  bredvid  och  hjälper  dem  inför  hela  klassen… 

(Lärare 1) 

Det  förekommer  lärare  som  har  andra  synsätt  om  samarbetet  med  föräldrarna. 

Dessa lärare kontaktar föräldrar med den tolkade avsikten att förmedla om skolans 

insats:  att  skolan  liksom  lärarna  gör  sitt  yttersta  för  att  eleverna  ska  lyckas. 

Kontakten med  föräldrar  upplevs  utföras  för  att  lärare  vill  ge  sken  av  att  skolan 

verkligen  gör  en  ansträngning.  I  transkriptionerna  uttrycks  detta  som  att  lärare 

dokumenterar och sparar mejl som skickats till föräldrar. Detta har tolkats som att 

lärare  vill  försäkra  sig  om  att  dokumentation  ska  finnas  tillgänglig  ifall  föräldrar 

ifrågasätter skolans insatser. Detta kan uttryckas som: 

… det  bästa  råd  jag  kan  ge dig… maila… och  spara deras mail…  ring… 

sms:a… och ring… och dokumentera ifall dom… vilken dag du har ringt… 

varför  det…  jag  förväntade mig  att  två  tjejer  ska  få  F  och  då  får  dom 

F…men jag har dokumenterat allt, men de klarade det nationella… det 

kommer bli jättetufft för dom på gymnasiet… (Lärare 4) 

För att eleverna ska kunna utveckla sina muntliga matematiska förmågor så är det 

nödvändigt att  lusten  för att  lära existerar hos elever med matematiksvårigheter. 

Finns ingen lust hos eleven så stannar kunskapsprogressionen upp. Lärarna är eniga 

att samarbete med föräldrar är ett viktigt stöd. Detta stöd anses påverka elevernas 

bristande motivation,  kämpainsats med  läxor  eller  inställning  till matematik.  Det 

som upptäcks är  att  lärare har  skilda  synsätt  till  varför denna kontakt  tas.  En del 

lärare  upplevs  uppriktigt  tro  att  samarbetet  ger  effekt  på  elevernas  insats  i 

matematik.  Andra  lärare  upplevs  ta  kontakt  för  att  förmedla  att  skolan  gör  en 

ansträngning och vill försäkra sig om att samarbetet är väldokumenterat.    
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6 Analys av resultat 

6.1 Balansen mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

I  analysen  av  transkriptionerna  upptäcks  en  balans mellan  den  skriftliga  och  den 

muntliga matematiska kommunikationen. Balansen pekar på att lärare anser att de 

olika förmågorna är nära förknippade eller sammanvävda till varandra. Lärare anser 

att  den muntliga  kommunikationen  erbjuder  fördelar  för  elever med matematik‐

svårigheter  som  inte  den  skriftliga  kan  göra  i  samma utsträckning.  Samtidigt  kan 

lärare vara realister och försöka förhålla sig till det faktum att den skriftliga har en 

större  påverkan  för  ämnesbetyget  och  nationella  provet  i  matematik,  det  är  i 

dagsläget  upp  till  den  enskilda  läraren  till  hur  de  väger  de  olika  delarna  för 

bedömningen  av  slutbetyget..  Detta  kan  påverka  lärares  inställning  och  påverka 

relationen  mellan  den  muntliga  och  skriftliga.  Det  kan  leda  till  att  lärare  vill 

fokusera  mer  undervisningstid  på  skriftliga  moment.  Det  kan  även  påverka 

upplevelsen att innehållet i den muntliga kommunikationen är alltför omfattande – 

speciellt  om  undervisningstiden  för  muntlig  matematisk  kommunikation  är 

nedprioriterad.  Ett  av  lärarens  mål  är  att  alla  elever  ska  bli  godkända.  I  denna 

strävan kanske lärare försöker prioritera bland allt centralt innehåll och förmågor i 

matematik  och  göra  en  avgränsad  anpassning  som  möjliggör  bättre  chanser  att 

elever  med  matematiksvårigheter  når  kunskapsmålen  och  kan  undvika  att  bli 

underkända.  

Lärares  skilda  synsätt  i  detta  tema  syns  i  deras  uttryckta  balans  mellan  den 

skriftliga‐muntliga kommunikationen. En  lärare som anser att muntlig matematisk 

kommunikation  erbjuder  stora  fördelar  elever  med  matematiksvårigheter  – 

återkopplar till skriftlig i mindre utsträckning. Dessa lärare uttrycker inte heller att 

den muntliga kommunikationen har alltför omfattande innehåll och eller ger sken 

av  att  det  är  svårt  att  hinna  med  allt.  Dessa  lärare  anser  att  den  muntliga 

kommunikationen i matematik ger elever med matematiksvårigheter fördelar. 

Andra  lärare  återkopplar  till  skriftlig  kommunikation  i  större  utsträckning  i 

samtalen.  Dessa  lärare  uttrycker  även  att  det  finns  få  muntliga  bedömnings‐

moment  och  att  tyngdpunkten  i  matematik  upplevs  vara  den  skriftliga 

kommunikationen  i  relationen  mellan  muntlig‐skriftlig.  Dessa  lärare  tolkas 

prioritera  den  skriftliga  kommunikationen  och  anser  att  elever  med 

matematiksvårigheter ska fokusera mest på denna förmåga. Troligtvis anser dessa 

lärare att detta ger dessa elever störst möjligheter att nå godkänt betyg, då störst 

fokus är på den skriftliga förmågan.   

Det uttrycks tydligt i Lgr11 att undervisning ska anpassas till elevens förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2017). Det uttrycks även att undervisning inte kan utformas 
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lika  för  alla  elever,  vilket  i  någon mening  öppnar  upp möjligheter  för  lärarna  att 

sortera och avgränsa det som ska undervisas för elever med matematiksvårigheter. 

Många  lärare  anser  att  Lgr11  är  alldeles  för  omfattande  för  elevernas 

kunskapsnivåer, vilket vidare kan vara en anledning att matematiklärare avgränsar 

målen  och  innehållet  för  eleverna  (Skolverket,  2016b).  En  avgränsning  kan  i 

praktiken  även  innebära  en  reducering  av  kunskapskraven,  vilket  kan  vara  ett 

gensvar  som  läraren  anser  är  nödvändigt  för  dessa  elever.  Eleverna  som  ingår  i 

denna elevgrupp är också vana att ständigt misslyckas. Forskning pekar på att det 

är  viktigt  för  dessa  elever  att  återuppväcka  känslan  av  att  lyckas  (Ahlberg,  2015; 

Engström, 2015). Ett sätt att åstadkomma detta är att säkerställa att eleverna kan 

nå målen eller genomföra uppgifterna utan att misslyckas. När lärare anser att det 

centrala  innehållet  behöver  anpassas  på  olika  sätt  så  är  det  högst  troligt  att 

lärarens relation till balansen mellan den muntliga och skriftliga kommunikationen 

rubbas eller omprioriteras.  

I  många  avseenden  har  matematik  en  lång  tradition  av  att  vara  ett  ämne  som 

präglas av  individualism och  skriftliga övningar  (Skolverket, 2003). En äldre  lärare 

med  lång erfarenhet är mindre benägen att  ta  till  sig nya  läroplaner  jämfört med 

yngre  och  mindre  erfarna  (Skolverket,  2016b).  Lärares  erfarenhet  och  ämnets 

traditioner  kan  påverka  lärares  relation  till  balansen  mellan  den  muntliga  och 

skriftliga kommunikationen. En äldre lärare med lång erfarenhet förväntas luta sig 

mer  åt  den  skriftliga  kommunikationen  och  väger  in  den  muntliga  i  mindre 

utsträckning.  

Lärare  anser  att  läroboken  ska  fungera  som  ett  stöd  i matematikundervisningen, 

men i praktiken så dominerar den undervisningen (Skolinspektionen, 2009). Lärare 

verkar ha ambitioner att vilja frångå läromedel som mestadels premierar skriftliga 

förmågor,  men  av  olika  anledningar  så  lyckas  de  inte  fullfölja  detta.  Detta  kan 

påverkas  av  det  faktum  att  skriftliga  aktiviteter  även  ger  lärare  en  automatisk 

dokumentation. Det blir enklare att  följa upp var eleverna är  i  räkneboken än att 

försöka  dokumentera  och  följa  upp  elevers  muntliga  matematiska  förståelse. 

Många  lärare  enligt  Riesbeck  (2008)  anser  också  att  repetition,  genom  att  räkna 

många  tal,  är  viktigare  än  att  gå  igenom  elevernas  olika  tillvägagångssätt  för  att 

lösa matematiska problem. Många  lärare anser nog att den skriftliga förmågan är 

lättare  och  mer  praktiskt  genomförbar  i  matematikundervisningen.  Klassrums‐

dialoger  är  också  ganska  ovanliga  inslag  i  matematikundervisningar  (Berg,  2014; 

Bergqvist  et  al.,  2010;  Skolverket,  2003),  vilket  tyder  på  att  matematiklärare 

tenderar  att  låta  läroboken  eller  skriftligt  premierande  klassrumsaktiviteter  vara 

dominerande  inslag. Berg (2014) hävdar att det är viktigt att välja  läromedel med 

omsorg då det finns risk att dessa inte återspeglar kursplanens mål fullt ut. Å andra 

sidan  finns  det  läromedel  som  premierar  ett  högre  inslag  av  klassrumsdialoger, 
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vilket skulle kunna påverka lärares  inställningar om balansen mellan den muntliga 

och  den  skriftliga  förmågan.  Skolverket  (2003)  adresserar  att  det  är  viktigt  för 

matematiklärare att försöka få in mer inslag av öppna klassrumsdialoger. Detta för 

att  försöka  motverka  den  rådande  trenden  att  matematikundervisning  i 

grundskolan  går  mot  mer  enskilt  arbete  för  elever  och  alltmer  kortare 

gemensamma  genomgångar.  Att  hålla  öppna  klassrumsdialoger  för  att  premiera 

elevernas  muntliga  matematiska  kommunikationsförmåga  är  dock  mycket  mer 

komplext  krävande  jämfört  med  att  låta  eleverna  arbeta  enskilt  i  läroboken. 

Läroboken premierar mestadels  skriftliga  förmågor och  ger  lärare automatiskt  en 

dokumentation.  Av  praktiska  skäl  så  kan  detta  påverka  lärares  inställningar  om 

balansen  mellan  den  muntliga  och  skriftliga  förmågan  –  den  skriftliga 

kunskapsutvecklingen kan upplevas mycket enklare att genomföra av flera skäl. 

I  framtiden  kommer  eventuellt  det  nationella  provet  enbart  bestå  av  skriftliga 

bedömningsmoment  (SOU  2016:25).  Den  skriftliga  kommunikationen  är  på 

uppgång och den muntliga kan eventuellt  tolkas vara  i någon  slags  lågkonjunktur 

eller  backa  i  betydelse  gentemot  ämnesbetyget.  Att  det  muntliga  delprovet 

planeras att plockas bort från det nationella provet kan betyda ett allt större fokus 

på  skriftliga  moment  –  och  det  är  inte  säkert  att  detta  gynnar  elever  med 

matematiksvårigheter. Det finns dock aspekter som pekar på positiva fördelar med 

förändringsplanerna för de nationella proven. På sikt så planeras dessa prov att bli 

digitala. Digitala prov anses gynna elever med svårigheter eftersom dessa tillåter en 

ökad flexibilitet och möjliggör anpassning till enskilda elevers behov (SOU 2016:25). 

Detta anses vara svårare med dagens pappersvarianter.   

Upplevd stress eller tidsbrist är även andra aspekter som givetvis kan störa lärares 

synsätt om hur den muntliga matematiska kommunikationsförmågan ska utvecklas 

för  elever med matematiksvårigheter  (Berg,  2014;  Bergqvist  et  al,  2010).  Lärarna 

kanske eventuellt upplever att tiden inte räcker till och i detta behöver prioritera. 

Den skriftliga kommunikationsförmågan antyds betyda mer  för elevens betyg och 

detta  kan  leda  till  att  lärarna  prioriterar  upp  denna  förmåga  i  den  matematiska 

kommunikationen.  

Den muntliga matematiska kommunikationsförmågan är enormt viktig att eleverna 

får möjlighet att utveckla (Skolverket, 2017). Språk och kunskapsinlärning är starkt 

relaterade till varandra (Löwing, 2004). Bristande förmåga att kommunicera verbalt 

i  matematik  bidrar  till  att  elever  inte  når  kunskapsmålen  i  matematik.  Det  finns 

många  anledningar  till  att  lärare  bör  fokusera  på  att  utveckla  elevers  muntliga 

matematiska kommunikationsförmåga. Muntliga framställningar anses vidare vara 

speciellt  gynnsamma  för  elever  med  matematiksvårigheter  (SOU  2016:25).  Att 

matematiklärare upplevs ha en relation mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

anses  inte  vara  speciellt  anmärkningsvärt.  Båda  förmågor  ingår  i  begreppet 
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kommunikation.  Att  lärare  har  olika  synsätt  gällande  hur  dessa  ska  viktas  eller 

prioriteras  är  inte  heller  egentligen  ett  oväntat  resultat.  Det  finns  forskningsstöd 

som  pekar  på  att  den  skriftliga  anses  vara  viktigare  än  den  muntliga  eller  att 

muntliga  kommunikationsfrämjande  aktiviteter  är  svåra  att  etablera  effektivt  i 

matematikundervisningen. Detta kan leda till att lärare gör medvetna val för elever 

med  matematiksvårigheter  och  avsiktligt  nedprioritera  muntliga  förmågor  till 

förmån  för  skriftliga.  Samtidigt  finns  det  lärare  som  är  av  åsikten  att  muntliga 

moment  gynnar  elever  med  matematiksvårigheter.  Dessa  lärare  bibehåller  ett 

starkare fokus på muntliga elevförmågor.   

6.2 Den muntliga kommunikationsförmågans beståndsdelar 

I transkriptionerna har det observerats ett specifikt innehåll i lärares beskrivningar 

av den muntliga kommunikationsförmågan. Innehållet består antingen av ordvalet 

”begrepp”  eller  ”resonemang”.  Dess  ord  har  tolkats  vara  kognitiva  kunskapskrav 

som lärare anser är adekvata mål för elever med matematiksvårigheter. Lärare som 

uttrycker  begrepp  har  tolkats  ställa  lägre  krav  jämfört  med  lärare  som  väljer 

resonemang. Detta kan förklaras genom vad Skolverket (2011c) anser att begrepp 

och  resonemang  ska  tolkas  som.  Begrepp  eller  begreppsförmåga  uttrycks  av 

Skolverket (2011c) som: 

Eleverna  ska  genom  undervisningen  ges  möjlighet  att  utveckla 

förmågan att  kunna använda och analysera matematiska begrepp och 

samband  mellan  begrepp.  Detta  omfattar  dels  kunskap  om 

matematiska begrepp och deras samband med varandra, dels att kunna 

använda  sig  av  och  tillämpa  begreppen  och  sambanden.  (Skolverket, 

2011c, s. 9) 

Resonemang eller resonemangsförmåga uttrycks av Skolverket (2011c) som: 

Undervisningen syftar därför även till att eleverna ska kunna tillägna sig 

och  förstå  det  matematiska  innehållet  i  situationer  där  matematiska 

begrepp  och  uttrycksformer  används.”  […]  ”Genom  att  kommunicera 

ett  matematiskt  innehåll  med  olika  uttrycksformer  utvidgar  och 

utvecklar  eleverna  begreppsförståelsen  samt  utvecklar  förmågan  att 

generalisera, analysera och dra slutsatser. (Skolverket, 2011c, s. 11) 

Begreppsförståelse  är  enligt  Skolverket  (2011c)  en  förutsättning  att  föra 

resonemang.  Resonemang  använder  begrepp  och  placerar  in  dessa  i  relevanta 

sammanhang  eller  meningsbyggnader.  Att  träna  på  resonemangsförmågan 

kommer  ytterligare  förstärka  elevers  begreppsförståelse,  men  förutsätter  en 

grundläggande kunskap om begrepp. Begrepp kan  således betraktas vara krav på 
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lägre kognitiv nivå jämfört med resonemang. Varför är dock inte lärarna eniga i sin 

syn på adekvata kunskapskrav för elever med matematiksvårigheter? 

En  förklaring  kan  vara  att  Lgr11  (Skolverket,  2017)  anses  vara  för  omfattande  i 

förhållande  till  elevernas  förkunskaper  som  resulterar  i  att  lärarna  anser  att  en 

avgränsning måste göras (Skolverket, 2016a). Detta upplevda behov av avgränsning 

kan tolkas olika och således få läraren att välja olika nivåer på kunskapskrav. Vissa 

lärare kanske även anser att elever med matematiksvårigheter har högre kapacitet 

än vad andra  lärare bedömer. Dessa  lärare kommer således ha en högre kravnivå 

för elever med matematiksvårigheter.  

En  annan  förklaring  är  lärares  synsätt  om  elevernas  ständiga  misslyckanden. 

Eleverna  i  denna  elevgrupp  misslyckas  ofta  och  behöver  ha  mål  som  är  nåbara 

(Bergqvist  et  al.,  2010).  Dessa  lärare  kommer  att  fokusera  på  en  begrepps‐

förståelse  som  kan  gynna  elevernas  tillkortakommanden.  Adler  &  Adler  (2006), 

benämner att viktiga processer för att skapa minnen är – upprepning, association 

och affektion. En begreppsupprepning kan resultera i ett effektivt minnesskapande 

och kan vara en förutsättning för att eleverna ska kunna delta i aktiviteter med krav 

på högre kognitiva funktioner. Lärare kan ha skilda åsikter i hur mycket upprepning 

som behövs  för  eleverna.  En  del  lärare  anser  kanske  att  eleverna  i  årskurs  9  har 

kommit  förbi  begreppsförmågan  och  behöver  nya  utmanande mål.  Andra  lärare 

kanske är av annan åsikt och menar att elever med matematiksvårigheter behöver 

träna mer på begreppsförmågan. 

En  vidare  förklaring  kan  vara  att  lärare  har  svårt  att  inse  att  elever  med 

matematiksvårigheter behöver och även har  förmåga att hantera högre kognitiva 

nivåer  på  uppgifter  och  utmaningar.  Gathercole  &  Alloway  (2008)  visar  i  sin 

forskning  att  lärare  kan  stanna  kvar  eller  frysa  i  sin  inställning  till  elever  med 

svårigheter. Lärare kan efter ett tag förlora sin förmåga att se elevernas kunskaper 

och  därmed  ”låsa”  in  eleverna  i  gruppen.  Läraren  kommer  bibehålla  ett  lägre 

kognitivt  mål  och  uppleva  att  detta  är  ett  adekvat  mål  för  eleverna  –  även  om 

eleverna själva kan visa prov på att målen kan höjas. 

Att  lärare  väljer  olika  kunskapsnivåer  kan  även  relateras  till  lärares  åsikter  om 

tillgången på didaktiskt stöd – specialpedagoger eller speciallärare (Bergqvist et al., 

2010). Den svenska skolan har enligt Ahlgren (2015) en lång tradition av särskiljning 

av elever med svårigheter, där  skolan  istället åtgärdar behoven  för eleverna med 

att  ändra  den  fysiska  placeringen  och  inte  den  pedagogiska  praktiken.  Lgr11 

(Skolverket,  2017)  förespråkar  inkludering  d.v.s.  undervisning  för  elever  med 

svårigheter i samma klassrum som de andra klasskamraterna. Om elever klarar av 

att nå kunskapsmålen så finns det forskningsstöd (Ahlgren, 2015) att detta stärker 

elevernas självkänsla och självbild. Detta kan även förstärka lärarens inställning att 
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eleverna kan vara kvar i klassrummet. Om eleverna i klassrummet inte når upp till 

målen så behöver anpassningar för eleven utföras. Anpassningar i klassrummet blir 

ett arbete som läraren upplever eventuellt måste hanteras utan någon extrahjälp – 

speciellt  som  att  många  lärare  anser  att  tillgången  på  specialpedagoger  är 

otillräckligt. Detta  kan  skapa  ett  dilemma  för  läraren. Om kraven  är  för  höga,  då 

måste anpassningar utföras och det specialpedagogiska stödet samt tiden upplevs 

inte  existera.  Om  kraven  minskas,  så  utmanas  inte  eleverna  i  någon  större 

utsträckning och detta kan lärare uppleva som kontraproduktivt för eleverna, vilket 

även Wiliam & Leahy (2015) konstaterar. 

Lärarkåren  är  väldigt  splittrad  vad  gäller  synen  om  elevernas  förkunskaper 

(Skolverket, 2016a). Detta anses härröra från lärarnas skilda åsikter om värdeorden 

i  Lgr11  (Skolverket,  2017),  som  inte  alls  upplevs  hjälpa  lärarna  –  tvärtom. Denna 

förvirring  inför  tillämpning  av  läroplan  kan  eventuellt  störa  lärarnas  beslut  om 

adekvata  kunskapsmål  för  denna  elevgrupp.  Lärarna  har  spridda  åsikter  om 

elevernas  förkunskaper  och  även  läroplanens  tillämpningsförmåga,  vilket  kan 

resultera  i  att  matematiklärare  även  har  svårt  att  ha  samma  åsikter  gällande 

kunskapsmålen för elever med matematiksvårigheter.  

Upplevd stress eller tidsbrist är även andra aspekter som givetvis kan störa lärares 

synsätt eller avsikter (Berg, 2014; Bergqvist et al, 2010). Detta kan påverka beslutet 

om  målbilden,  vad  gäller  adekvata  kognitiva  mål  för  den  muntliga  matematiska 

kommunikationsförmågan. 

Att  lärare  har  skilda  synsätt  om  de  kognitiva  målen  för  elever  med  matematik‐

svårigheter  är  både  rimligt  och  förväntat.  Lärare  har  olika  åsikter  vad  eleverna 

anses  ha  för  nåbar  kapacitet,  vilket  syns  i  lärarnas  spridda  åsikter  om  elevernas 

förkunskaper.  Samtidigt  anser  många  lärare  att  läroplanen  Lgr11  är  svår  att 

använda och tyda. Denna kombination borde med all sannolikhet resultera  i olika 

synsätt  gällande  lämpliga  adekvata  kognitiva  krav  för  den muntliga matematiska 

kommunikationsförmågan.  Om  målen  är  för  högt  ställda  för  eleverna,  så  bör 

anpassning  göras.  Lärare  som  anser  att  tillgången  på  didaktiskt  stöd 

(specialpedagoger)  är  god,  kan  uppleva  att  utmanande  mål  kan  bibehållas  för 

eleverna,  då  extra  hjälp  för  både  läraren  och  eleverna  finns  tillgänglig.  Om 

situationen är det motsatta, då kanske läraren upplever att den enda lösning är att 

sänka kraven för eleverna – speciellt om läraren anser att eleven ska stanna kvar i 

den normala undervisningsgruppen. 

6.3 Aktiviteter baserade på elevernas behov 

En  viktig  detalj  gällande  elever  som  går  i  högstadiet  är  att  dessa  elever  är 

tonåringar.  Eleverna  genomgår  stora  fysiska  och  mentala  förändringar  som  kan 

påverka  elevernas  lust,  motivation  och  förmåga  att  prestera  i  skolarbetet. 
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Rönhovde (2012) föreslår olika saker som det är viktigt att stötta tonåringar med. 

Några exempel är att  tonåringar kan behöva hjälp med struktur, organisering och 

konkreta påminnelser för att hjälpa eleverna att komma ihåg saker. I detta finns en 

subjektiv  tolkning  på  vilken  styrning  eller  kontroll  som  lärare  anser  att  eleverna 

behöver hjälp med. En del lärare gör tolkningen att eleverna är i behov av en hög 

grad  av  styrning.  I  studien  har  detta  benämnts  som  att  läraren  är  auktoritär 

(Thornberg,  2013).  Denna  typ  av  lärare  vill  styra  eleverna  i  större  utsträckning. 

Dessa  lärare  hanterar  och  bestämmer  gruppbildningarna  eller  driver  lärarledda 

klassrumsdiskussioner.  Dessa  lärare  låter  eleverna  få  en  mindre  möjlighet  att 

påverka.  Andra  lärare  upplevs  vilja  applicera  en  mindre  grad  på  styrning.  Dessa 

lärare har benämnts auktoritativa enligt Thornberg  (2013). Denna  ledarstil har en 

mer  öppen  inställning  till  elevpåverkan  på  val  av  aktivitet  och  utformning  av 

gruppsammansättningar.  Läraren  har  en  mer  coachande  och  stödjande  roll. 

Thornberg (2013) beskriver detta som en kombination av hög sensibilitet och höga 

krav. Sensibiliteten är ett mått på hur  inkännande  läraren är  för elevernas åsikter 

eller  upplevelser.  Denna  lärare  är  således  mer  öppen  för  att  anpassa  sig  efter 

elevers önskemål.   

Att skapa ett sammanhang där elever med svårigheter känner sig trygga att delta 

anses vara ett viktigt mål  för  lärare. När  lärare ska utforma aktiviteter, där elever 

med  matematiksvårigheter  ska  delta,  så  måste  läraren  beakta  enskilda  elevers 

behov. Lärares åsikter om dessa behov har bedömts ha sitt ursprung från det ideal 

eller  val  av  lärarstil,  som  läraren  har  tolkats  kunna  klassificeras  som.  En modern 

lärare anser Thornberg (2013) är en auktoritativ lärare, som kombinerar höga krav 

med  en  hög  sensibilitet.  En  auktoritär  lärare  kombinerar  höga  krav  med  låg 

sensibilitet. En auktoritär lärare vill leda och styra i större utsträckning, enligt Berg 

(2014) har matematiken en  lång  tradition  av  att  vara  väldigt  lärarstyrd  vilket  kan 

tyda på att många matematiklärare som fortfarande undervisar  i grundskolan kan 

antas  fortfarande  ha  auktoritära  drag.  Lärare  som  är  yngre  och  som  arbetat 

mestadels  med  Lgr11  (Skolverket,  2017)  kan  troligtvis  ha  en  mer  modern 

kunskapssyn  och  bör  således  i  större  utsträckning  kunna  identifiera  sig  som 

auktoritativa  lärare  eller  ha  mindre  auktoritära  drag.  De  skilda  synsätten  om 

elevers  behov  av  styrning  kan  således  vara  påverkat  av  antalet  år  som 

matematikläraren varit yrkesverksam. 

Lärare  har  skilda  erfarenheter,  åsikter,  kulturella  bakgrunder  och  övertygelser. 

Detta  kan  också  förklara  att  lärare  vill  identifiera  sig  med  olika  lärartyper,  som 

påverkar styrningen av eleverna i högstadiet. Att lärare väljer att stödja elever med 

struktur och ordning har sin förklaring i att dessa elever är tonåringar och behöver 

detta  i sin tillväxtperiod. Lärartypen, auktoritär eller auktoritativ, påverkar graden 

av styrning som läraren applicerar på den enskilda eleven och detta kommer även 
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påverka  aktiviteten  där  eleverna  deltar.  Detta  ter  sig  högst  logiskt,  då  elevens 

behov även i dessa sammanhang måste kunna uppfyllas.   

6.4 Stödjande lärandemiljö för eleven 

Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) förordar att elever ska utveckla en förmåga att 

kunna föra matematiska samtal i olika sammanhang. Dessa tillfällen är ofta i skolan 

tillrättalagda eller av läraren iscensatta. Tanken är att eleverna ska ta med sig sina 

kunskaper  från  skolan och applicera dessa  även utanför  skolan –  i  det  vardagliga 

livet.  Utanför  skolan  måste  eleverna  vara  förberedda  på  att  möta  människors 

olikheter  i  tankar,  kulturella  bakgrunder,  kunskapsnivåer  och  sociala  klass‐

tillhörigheter.  En  strävan  i  skolan  är  således  att  ge  eleverna  möjligheter  att  bli 

förberedda på ett  vuxenliv  i  ett  samhälle  som präglas  av  skillnader hos  individer. 

Skolan  ska  dessutom  ge  eleverna  verktyg  att  hantera  detta  på  ett  demokratiskt 

förhållningssätt. När eleverna  ska  samarbeta med andra klasskamrater  i  grupp  så 

finns det ett tillfälle för läraren att blanda denna med olika elever. En god tanke är 

att  målet  kan  vara  att  skapa  olikheter  i  gruppen  gällande  elevernas  genus, 

karaktärer  och  kunskaper.  Detta  blir  ett  tillfälle  för  eleverna  att  träna  på  att 

samarbeta med klasskamrater som de normalt sett inte gör, önskar eller föredrar. 

En  baksida med denna  lösning  är  att  elever  kan  bli  tysta  eller  känna  sig  utanför, 

eftersom de tvingas samarbeta med kamrater som de inte delar intressen med eller 

vanligtvis  inte  pratar med.  Lärarens  uppgift  är  att  hjälpa  eleverna  framåt  i  deras 

kunskapsprogression  men  också  bedöma  elevernas  kunskaper.  Läraren  kan  inte 

hjälpa  eller  bedöma  elever,  som  inte  deltar  i  aktiviteter  eller  som  vägrar  visa 

kunskaper.  Läraren måste  alltså  få  eleverna  att  delta  och  våga prestera  –  annars 

finns  inget material att bedöma. Ahlberg  (2015) och Engström (2015)  förespråkar 

anpassning för elever med svårigheter och poängterar att det är viktigt att försöka 

påverka elevernas självkänsla och självtillit. Om eleverna inte visar prestationer av 

olika  anledningar,  så  måste  läraren  vara  villig  att  anpassa  situationen  eller 

sammanhanget.  Hur  denna  anpassning  ska  utföras  har matematiklärare  lite  olika 

tankar om. 

Dels kan läraren uppleva att elever med matematiksvårigheter behöver draghjälp i 

kunskap gällande den muntliga matematiska kommunikationsförmågan. När elever 

med  svårigheter  placeras  jämte  elever  som  gärna  tar  till  ordet,  så  kan  detta 

inspirera och  influera  andra elever  att  också prata.  Lärare  kan även ha  synen att 

”starka”  elever  även  kan  bistå  med  minneshjälp  för  elever  med  matematik‐

svårigheter. Dessa  lärare  bildar  sammanhanget  runt  eleven med  inställningen  att 

draghjälp  av  klasskamraters  kunskaper  får  elever  med  matematiksvårigheter  att 

prata. Det finns dock risk att dessa elever blir tystare i dessa sammanhang då det 

uppenbart finns elever som har bättre matematiska kunskaper. Eleverna kan vidare 

uppleva  en  mindre  trygghet,  då  de  tvingas  arbeta  och  samarbeta  med  klass‐
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kompisar  som  de  normalt  sett  inte  pratar  med.  Detta  ger  en  ohållbar  situation 

eftersom  detta  inte  ger  läraren  någonting  att  bedöma.  En  anpassning  behöver 

således göras.  

I  dessa  fall  rör  det  sig  inte  om  draghjälp  i  kunskap  utan  styrning  av  det  sociala 

sammanhanget.  Lärare  som  har  denna  inställning  avser mer  att  fokusera  på  det 

sociala  sammanhanget  eleverna  befinner  sig  i  och  ställer  kunskapsnivån  i  andra 

hand. Ahlberg (2015) beskriver detta som att bygga upp sociala stödstrukturer runt 

elever.  Dessa  sociala  stödstrukturer  ger  eleverna  en  känsla  av  tillhörighet  och 

trygghet,  som påverkar när eleverna upplevs hamna  i utmanande skolsituationer.   

I  transkriptioner  har  detta  uttryckts  som  att  lärarna  upplever  det  som  viktigt  att 

lyssna på elevernas åsikter om gruppsammansättning och känslor gentemot andra 

elever.  Dessa  lärare  har  uttryckt  vikten  av  att  lyssna  på  elevernas  känslor  om 

dynamiken i det sociala samspelet, vilket har tolkats beröra kunskapsnivåer i lägre 

utsträckning.  Dessa  lärare  har  vidare  tolkats  vara  mer  öppna  för  att  ta  emot 

elevernas  synpunkter  och  önskan  att  påverka  sammansättningen  av  gruppen. 

Dessa  lärare  försöker  bibehålla  de  sociala  stödstrukturerna  intakta  och 

oförändrade, vilket kan skapa en grupp som utmärks av att vara kunskapshomogen. 

Att  nivåindela  grupper  efter  likvärdiga  elevkunskaper  är  vanligt  förekommande  i 

grundskolan.  Enligt  Bergqvist  et  al.  (2010)  har  många  lärare  inställningen  att 

nivågruppering  av  eleverna  frigör  utrymme  för  läraren  att  fokusera  på  de  som 

behöver  extra  hjälp.    Ahlberg  (2015)  menar  att  detta  är  dock  inte  speciellt 

gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling.  

6.5 Elevens deltagande i matematiska diskussioner 

Ett deltagande i en aktivitet kan ha tre olika uttryck: (1) Ett icke deltagande, (2) Ett 

deltagande men icke bidragande samt (3) Ett deltagande och bidragande. En lärare 

som har åsikten att det är viktigare att eleven deltar än bidrar kan vara van att ha 

elever som av olika anledningar inte vill vara med eller är tysta. Lärarens ansvar är 

att försöka få alla elever att delta i aktiviteter och även bidra. Läraren ska utforma 

aktiviteten så den främjar att eleverna vill prestera, men kan dock inte tvinga fram 

dessa.  Om  eleven  inte  vill  bidra  så  måste  läraren  beakta  detta  och  göra 

anpassningar  i aktiviteten som  lockar eleven att  släppa på motståndet. Detta kan 

handla om avsaknad av lust, motivation, trygghet eller förmåga. Läraren måste vara 

vaksam för elevens behov och stödja eleven.  I  tidigare teman har det reflekterats 

kring  det  faktum  att många  lärare  anser  att  Lgr11  (Skolverket,  2017)  är  svår  att 

förstå och använda (Skolverket, 2016b; Skolverket, 2017). Det adresseras ofta även 

betydelsen  av  att  det  är  viktigt  att  anpassa  målen  för  elever  med  matematik‐

svårigheter för att dessa elever ska kunna återuppväcka lusten och möjligheten att 

kunna uppleva någonting annat än ständiga misslyckanden (Bergqvist et al., 2010; 

Nyström,  2004).  Lärare  anses  inte  vara  vidare  speciellt  öppna  för  att  ta  emot 
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diagnostiska utredningar  för att  ta reda på vad eleverna ska ha  för adekvata mål. 

Lärare menar att detta arbete kan likställas med att diagnosticera eleverna och att 

detta ska endast göras som sista åtgärd  (Bergqvist et al., 2010). Lärarna anser sig 

vilja  ha  kvar  samtliga  elever  i  sin  normala  klass. Målet  är  att  alla  ska  bidra, men 

läroplaner  och  extra  stöd  från  specialpedagoger  upplever  lärare  som  icke 

behjälpliga eller otillräckliga. När målen är svåra att definiera och hjälp anses vara 

svårt att få, då kanske en del lärare nöjer sig med att ha elever som bara deltar och 

inte bidrar. Lärarna kanske också har inställningen att eleverna behöver mer tid och 

att  prestationerna  kommer  tids  nog.  Dessa  lärare  anser  att  deltagandet  är 

prestationen – och anser att detta är tillräckligt för stunden.  

Det finns även  lärare som har andra åsikter kring elevens prestation. Dessa  lärare 

kanske  inte  alls  anser  att  elevens  förkunskaper  är  dåliga  –  tvärtom  (Skolverket, 

2016a). Dessa lärare har eventuellt även åsikten att eleverna behöver en utmaning 

och anser att eleverna underskattar sin egen kapacitet. Om eleverna ska vara med i 

aktiviteten så ska de både delta samt bidra. Att  sänka ribban kanske dessa  lärare 

upplever  som  kontraproduktivt  och  kan  resultera  i  att  elever  med  matematik‐

svårigheter  stagnerar  i  kunskapsprogression.  Wiliam  &  Leahy  (2015)  anser  att 

eleverna ständigt ska utmanas. Kunskapskraven ska vara på en högre kognitiv nivå 

än vad eleverna själva upplever som möjliga att nå. Detta leder till att läraren hela 

tiden måste  stämma  av  var  eleverna  är med  sin  förståelse  och motivera  för  att 

fortsätta framåt i sin kunskapsprogression. För att detta ska vara möjligt så behöver 

målen eller  kunskapskraven  vara dynamiska. Det  är  viktigt  att målen  i  skolan  ska 

vara  synbara och nåbara men  samtidigt  vara möjliga  att  förflytta  sig  framåt med 

elevens  kunskapsprogression. Om målen är  statiska eller  stationära,  finns  risk  att 

eleverna tar sig dit och slutar att fortsätta framåt. Dessa lärare kommer uppleva att 

högre kunskapskrav än vad eleverna anses behärska, är ett  lämpligt tillvägagångs‐

sätt. Dessa lärare anser att bidragandet är prestationen. 

Enligt Ahlberg (2015) är det främst ett kunskapsfokus som riktas gentemot elever 

med svårigheter. Det anses vara mycket viktigare att försöka få dessa elever att nå 

kunskapsmålen än värdemålen. Värdemålen handlar om att  träna eleverna att bli 

goda  demokratiska  medborgare.  I  Lgr11  (Skolverket,  2017)  är  värdemålen 

integrerade med kunskapsmålen, men många  lärare  tolkar att dessa  istället  löper 

parallellt  med  varandra  (Skolverket,  2003).  En  lärare  som  menar  att 

kunskapsfokuset är viktigare föredrar att eleven bidrar som prestation  framför ett 

deltagande som prestation. En lärare som förväntar sig att eleven behöver mer tid 

innan prestationen kommer kan ha stöd av att eleven deltar och istället fokuserar 

på värdemålen. Denna lärare anser att deltagandet är prestationen.  
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6.6 Samarbete med föräldrar 

Att föräldrakontakt är viktigt i arbetet med elever med matematiksvårigheter är de 

intervjuade  lärarna  eniga  om.  Detta  samtalsämne,  föräldrakontakt,  dyker  upp  i 

intervjuerna  och  oftast  i  samband  med  läxor  eller  avsaknad  av  elevinsats  på 

lektioner.  Lärarnas  förhoppning  är  troligtvis  att  dessa  mejl  eller  telefonsamtal 

kommer  ge  märkbara  positiva  effekter  på  elevernas  inställning,  motivation  eller 

lust  att  kämpa  med  matematiken.  Det  som  i  analysen  av  transkriptionerna 

upptäcks är att lärarna verkar ha olika avsikter till varför denna kontakt tas.  

En del  lärare  tror  att  föräldrarna  kommer  göra  skillnad  för  deras  barns  insatser  i 

matematik. Dessa  lärare poängterar vikten av  föräldrarnas engagemang och även 

att föräldrarnas inställningar kan komma att påverka barnens möjligheter att lyckas 

med  matematik.  Avsikten  med  dessa  lärares  föräldrakontakt  har  tolkats  vara 

baserade  på  en  personlig  vilja  från  läraren.  Dessa  lärare  har  tolkats  vara  mer 

övertygade  att  denna  kontakt  verkligen  gör  skillnad  för  elever  med  matematik‐

svårigheter. 

Andra  lärare har  tolkats  att  vara nöjda med att ha  tagit  kontakt med  föräldrarna 

och  vill  därefter  försäkra  sig  om  att  kontakten  är  dokumenterad.  Dessa  lärare 

upplevs vilja etablera en kontakt eftersom detta  ingår  i  tjänsteuppdraget. Lärarna 

vet att det är viktigt i skolans uppdrag att även förmedla att skolan anstränger sig 

för  elevernas  skull.  Avsikten  med  dessa  lärares  föräldrakontakt  har  tolkats  vara 

baserade  på  ett  tjänstetvång  från  läraren.  Dessa  lärare  har  tolkats  vara  mindre 

övertygade  att  denna  kontakt  verkligen  gör  skillnad  för  elever  med  matematik‐

svårigheter. 

Att föräldrakontakten är viktig  i arbetet med elever med matematiksvårigheter är 

lärare  överens  om.  Ahlberg  (2015)  nämner  att  kommunikation,  relationer  och 

samverkan  är  viktiga  aspekter  i  arbetet  för  elever  i  behov  av  särskilt  stöd. 

Samarbete med föräldrar kommer även påverka det sociala stödet (Ahlberg, 2015) 

runt  elever  med  matematiksvårigheter.  Rönhovde  (2012)  belyser  vidare  att  en 

framgångsfaktor med tonåringar är att ha ett bra samarbete med föräldrarna.  

6.7 Sammanfattning 

Matematiklärares syn på stödjande faktorer  för elever med matematiksvårigheter 

och  den  muntliga  matematiska  kommunikationsförmågan,  kan  skildras  och 

analyseras genom följande teman: 

1. Balansen mellan muntlig och skriftlig kommunikation 

2. Den muntliga kommunikationsförmågans beståndsdelar 

3. Aktiviteter baserade på elevernas behov 

4. Stödjande lärandemiljö för eleven 
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5. Elevens deltagande i matematiska diskussioner 

6. Samarbete med föräldrar 

De  första  två punkterna  (1) Balansen mellan muntlig  och  skriftlig  kommunikation 

och  (2) Den muntliga  kommunikationens  beståndsdelar, berör  lärares  synsätt  om 

ett  anpassat  urval  av  delar,  förmågor  och  aspekter  inom  matematik.  Urvalet 

handlar  i  stor  utsträckning  om  att  välja  kunskapsnivåer  samt  ett  matematiskt 

innehåll som maximerar dessa elevers möjligheter att lyckas i livet. Målen ska vara 

nåbara  och  elevernas  kunskaper  ska  även  kunna  användas  utanför  skolans 

verksamhet.  Lärare  behöver  hitta  en  effektiv  strategi  för  elever  med 

matematiksvårigheter och det är förväntat att lärare avgränsar och sorterar ut det 

som upplevs vara viktigast samt även genomförbart. 

(3)  Aktiviteter  baserade  på  elevernas  behov  berör  lärares  grundläggande  syn  på 

elevernas  behov  av  kontroll.  Lärares  inställning  har  tolkats  ha  sitt  ursprung  i 

lärarens  ledarstil  och  påverkar  hur  mycket  kontroll  som  läraren  vill  applicera 

gentemot  eleverna.  Denna  nivå  på  kontroll  kommer  även  prägla  aktiviteten  där 

eleverna ska delta och prestera och  i dessa aktiviteter ska enskilda elevers behov 

även tillfredsställas.  

(4) Stödjande lärandemiljö för eleven handlar om lärares syn på hur man får eleven 

att känna sig trygg och prestera i gruppen eller sammanhanget där eleven befinner 

sig.  För  att  få  eleven att  delta och prestera  anses  lärare  antingen behöva blanda 

sammanhanget med  olika  kunskaper  hos  eleverna  alternativt  att  sammanhanget 

ska vara socialt stödjande.  

(5)  Elevens  deltagande  i matematiska  diskussioner  adresserar  lärares  synsätt  om 

elevernas  förväntade  prestationer.  Vissa  lärare  sänker  inte  sina  förväntningar  på 

eleverna och  förväntar sig således att de bidrar med ett matematiskt  innehåll vid 

aktiviteter. Dessa lärare har ett fokus på kunskapsmålen. Andra lärare anser att det 

är viktigare att eleverna deltar och specificerar inte att de förväntar sig att eleverna 

ska prestera. Dessa lärare har ett fokus på värdemålen. 

(6)  Samarbete  med  föräldrar  behandlar  lärares  syn  på  föräldrakontakten.  Vissa 

lärare tolkas uppleva att  föräldrakontakten kan påverka elevernas  insatser och ge 

ett positivt bidrag till elevens utveckling och studiesituation. Dessa  lärare drivs av 

en  personlig  vilja  i  samarbetet  med  föräldrarna.  Andra  lärare  vill  etablera  en 

kontakt med föräldrarna för att  informera om skolans insats och anses göra detta 

då det ingår i tjänsteuppdraget. Dessa lärare drivs av ett tjänstetvång i samarbetet 

med föräldrarna.   



S i d a  | 49 

 

7 Diskussion 

Syftet med studien var att skildra och analysera matematiklärares syn på stödjande 

faktorer  för  elever  med  matematiksvårigheter  och  med  fokus  på  den  muntliga 

matematiska kommunikationsförmågan. Fokuset  i  frågeställningen handlar om att 

försöka  följa  elevernas  utveckling  av  den  muntliga  matematiska  förmågan  och 

detta  valdes  med  utgångspunkt  i  det  muntliga  delprovet.  Från  det  muntliga 

delprovet backades sedan tiden tillbaka till en förberedelseperiod inför delprovet. 

Den  tredje  perioden  är  resterande  tid  som  eleverna  tillbringar  under  högstadiet. 

Detta  kanske  upplevs  bakvänt, men  då  delprovet  är  det  enskilt  största  och  även 

enda formella muntliga bedömningsmoment för eleverna, så bedömdes detta som 

det  viktigaste  området  att  först  fokusera på. Detta  samtal  har  dock  skattats  som 

vilket matematiskt samtal som helst och en detaljstudie på det muntliga delprovet 

har  inte utförts. Det muntliga delprovet har dock bedömts  kunna  inrymma unika 

stödjande faktorer som matematiklärare anser behöver verkställas för elever med 

matematiksvårigheter  och  som  inte  nödvändigtvis  behöver  adresseras  i  den 

konventionella  undervisningen,  dvs.  genomgångar  och  självständigt  arbete  av 

eleverna.  Ett  annat  skäl  var  antagandet  att matematiklärare  är  relativt  ovana  att 

hålla  klassrumsdialoger. Att börja  intervjuerna  i  ett moment  som direkt berör ett 

genomfört  muntligt  matematiskt  bedömningssamtal  upplevdes  påverka 

respondenternas  fokus  och  verkligen  sätta  fingret  på  både  elevgruppen  och  den 

specifika  förmågan.  Det  som  dock  upplevdes  något  problematiskt  under 

intervjuerna  var  att  försöka  bibehålla  respondenternas  fokusering  på  både  den 

muntliga  förmågan  samt  elevgruppen  elever  med  matematiksvårigheter.  Det 

behövdes  ibland  återkopplande  frågor  som  ”…gäller  det  här  även  elever  med 

matematiksvårigheter?”.  I  transkriptionerna  så  kan  det  skönjas  att  vissa  lärare 

tenderar att stundtals avvika i fokus från den mindre elevgruppen. Denna glidning i 

respondenternas  fokus  kan  bero  på  att  vissa  lärare  är  vana  att  elever  med 

matematiksvårigheter får stödundervisning i separata rum, parallellt med lärarens 

matematikundervisning. Detta kan eventuellt  resultera  i att  lärare har  lite svårare 

att beskriva arbete med elever i svårigheter – speciellt om det vanligtvis är någon 

annan lärare som har stödundervisning med dessa elever.  

Det som vi i huvudsak fick ut genom de intervjuer som utfördes var de sex teman 

som berör där respondenternas åsikter och synsätt skiljer sig åt. Alla dessa teman 

relaterar inte alla specifikt till just utvecklingen av den muntliga matematiska 

kommunikationsförmågan utan kanske berör vad de eleverna behöver för stöd i 

allmänhet för att just klara av undervisningen. Således blir svaret till en av våra 

frågor, “Vad anser matematiklärare om vilka stöd och förberedelser elever med 

matematiska svårigheter behöver för att klara av den muntliga aspekten av 

matematiken?”, svår att summera. Åsikterna skiljer sig på sådana aspekter som om 
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elever med matematiksvårigheter ska vara med sådana med liknande kunskapsnivå 

för att känna sig trygga eller vara med elever på en högre nivå för att kunna lyftas 

samt om de behöver delta eller bara sitta och lyssna. Dessutom är lärarna oense 

om det är begreppskunskap som är det viktiga eller om det är 

resonemangsförmågan som ska vara i första hand samt om en auktoritär eller 

auktoritativ lärarstil är det som hjälper eleverna med matematiksvårighet mest. Det 

är troligt att många om inte alla lärare åtminstone ser värdet i båda sidorna i varje 

tema och beroende på situation kan byta till från den ena till den andra.  

Frågan “Hur stödjer läraren dessa elevers utveckling av den muntliga matematiska 

kommunikationsförmågan under högstadiet?”, är egentligen svårt att avgöra 

genom en intervjustudie då man snarare skulle behöva följa läraren och se genom 

klassrumsstudier hur de faktiskt agerar och stödjer sina elever. Genom att utföra 

intervjuer får man en inblick i hur respondenterna tänker om sin undervisning och 

det stöd som de gör samt det stöd som deras elever behöver för att utveckla den 

muntliga matematiska kommunikativa förmågan. Som nämnt ovan är lärarna 

relativt oense på flertalet olika punkter gällande undervisning och stöd för eleverna 

med matematiksvårigheter, våra sex teman, således finns det inget svar som gäller 

alla respondenterna. De teman som relaterar till just lärarens stöd till sina elever är 

3, 4, 5 & 6. Dessa teman ger en bild av vilken slags miljö och lärarendesituation 

läraren vill skapa för eleven, hur hårt läraren styr de uppgifter samt vad elevens 

förväntas göra, om eleven ska göra arbeten och bedömande moment med elever 

som på en högre kunskapsnivå (som eventuellt kan lyfte eleven) eller med elever 

på någorlunda samma nivå (där eleven kan känna sig tryggare) samt vad för slags 

kontakt läraren har med vårdnadshavare vilket påverkar läxläsning och allmänt 

stöd hemma. Överlag låg respondenterna olika i de olika teman och således finns 

det inget uniformt svar på hur lärarna stödjer sina elever utveckling av den 

muntliga matematiska kommunikationsförmågan.  

Många elever misslyckas med matematik och når inte godkänt i årskurs 9. En stor 

andel  av  dessa  elever  misslyckas  även  med  att  nå  godkänt  i  svenska. 

Kunskapsmålen  och  det  centrala  innehållet  för  matematik  i  Lgr11  (Skolverket, 

2017)  har  ett  mycket  större  språkligt  fokus  jämfört  med  äldre  läroplaner  som 

Lpo94, Lgr80 eller Lgr69, vilket är positivt då språk och kunskapsinlärning är starkt 

relaterade  till  varandra  (Löwing,  2004).  Det  finns många  faktorer  som misstänks 

ligga  bakom  elevernas  misslyckande,  men  bristande  förmåga  att  muntligt 

kommunicera  i  matematiken  bidrar.  Lärarna  har  en  särskild  uppgift  att  utveckla 

elevers muntliga matematiska kommunikationsförmåga. Matematiken har dock ett 

eget  språk,  där  låneord  från  svenskan  används  tillsammans  med  matematikens 

unika begrepp och symboler.  Lärarens utmaning kan vara att  försöka välja ut det 

viktigaste i detta matematiska språk och anpassa det så att elever med svårigheter 
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får möjlighet att lära sig det primära eller det viktigaste. I studien framkommer att 

läraren måste vidare välja ut kunskapsmål kopplat  till detta  innehåll  som upplevs 

nåbara för elever med matematiksvårigheter. För höga mål kommer bara resultera 

i nya misslyckanden för dessa elever. Målen måste anpassas så att dessa elever får 

möjlighet  att  lyckas.  Eleverna  har  vidare  andra  utmaningar  som  läraren  måste 

förhålla sig till exempelvis bristande lust, motivation och känsla av otrygghet. Dessa 

aspekter  anser  lärarna  kan hanteras  genom anpassningar  av  sammanhanget  runt 

eleverna eller med hjälp av kamratpåverkan. Anpassningarna kan ha sin grund i vad 

läraren  anser  är  elevernas  behov  av  styrning  och  kontroll.  Detta  är  en  subjektiv 

bedömning och kan ha utgångspunkt i lärarens ledarstil. Lärarna försöker även att 

använda föräldrarna som medel att påverka elevernas upplevda bristande insatser. 

En  antydan  i  lärares  beskrivningar  är  att  de  har  olika  övertygelser  hur  pass 

betydelsefull denna kontakt verkligen är för elever med matematiksvårigheter.  

Så frågan är vad som är bästa lösning för elever med matematiksvårigheter? Dessa 

elever behöver olika former av stöd – ja. Dessa stödjande faktorer kommer lärare 

troligtvis aldrig kunna enas om eller ha  liknande syn på. Det  finns  inga enkla svar 

eftersom alla elever är olika. Att det  finns behov av anpassningar – det  finns det 

goda skäl för. Anpassning behöver göras på innehållet, kunskapskraven och miljön 

runt eleven för att försöka påverka deras självbild och självtillit till matematik. Men 

en reflektion i detta kan vara det som Engström & Magne (2006) noterar att dessa 

elever i praktiken redan är utslagna från matematiken från mitten av mellanstadiet. 

Lärare i högstadiet försöker förmodligen göra det bästa de kan, men frågan är om 

inte  de  stödjande  åtgärderna  inträder  för  sent.  Åratal  av  misslyckanden  kan  ha 

resulterat  i en  irreparabel skada som inte högstadiet klarar av att  läka.  Insatserna 

behöver  göras  tidigare  i  skolan  med  fokus  på  elevers  bristande  matematik‐

kunskaper  och  berör  givetvis  även  den  muntliga  matematiska  kommunikations‐

förmågan. Den 1  juli  2019  föreslås att en ny åtgärdsgaranti  ska  träda  in  i  skolans 

uppdrag. I regeringens proposition (2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för 

tidigare stödinsatser) föreslås ändringar i skollagen med syftet att elever i behov av 

stöd, ska erhålla det tidigt i skolan och att detta ska vara utformat för den enskilda 

elevens  behov.  Från  ett  pressmeddelande  från  regeringen  uttrycker 

Regeringskansliet (2017) följande: 

”I  lagrådsremissen  föreslås att det  införs bestämmelser  i  skollagen om 

en  åtgärdsgaranti  i  förskoleklassen  och  lågstadiet  i  grundskolan, 

sameskolan  och  specialskolan.  Genom  åtgärdsgarantin  ska  det 

säkerställas  att  alla  elever  som behöver  stöd,  redan  från  förskoleklass 

får  individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som 

minst  ska uppnås  i  svenska,  svenska som andraspråk och matematik.” 

Regeringskansliet (2017) 
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Anpassat  stöd  kommer  införas  mycket  tidigare  och  överlämning  från  årskurser 

kommer  även  ske mer metodiskt  och  utförligt med  elevernas  behov  i  fokus. Hur 

detta  kommer  att  påverka  framtidens  elever med matematiksvårigheter  återstår 

att se, men oavsett är detta goda nyheter för elever som har svårt att bli godkända 

i matematik.  

Tre saker har författarna dock bedömt som viktiga att adressera: (1) läroplanen, (2) 

lärares  upplevelse  av  stress  i  vardagen  samt  (3)  tillgången  på  specialpedagoger. 

Dessa tre aspekter anses ligga utanför lärares direkta möjligheter att påverka men 

som kraftigt begränsar deras möjligheter att arbeta såsom de önskar.  

Läroplanen har uppdaterats vid olika  tillfällen och Lgr11 borde vara  förväntad att 

kunna  betraktas  som  ”det  bästa  av  det  bästa”  eller  i  alla  fall minst  lika  bra  som 

tidigare  läroplaner.  Lgr11  upplevs  av matematiklärare  som mindre  tillämpbar  än 

Lpo94 och anses ha svårbegripliga värdeord som åtskiljer betygsstegen. Att ha en 

läroplan  som  anses  vara  svår  att  förstå  och  använda  är  inte  alls  gynnsamt. 

Läroplanen  måste  vara  enkel  att  använda  annars  finns  det  risk  för  att  lärare 

kommer  göra  subjektiva  tolkningar.  Detta  kan  riskera  att  kunskapskrav  och  det 

centrala  innehållet  i  matematik  inte  väljs  med  utgångspunkt  i  att  elever  med 

matematiksvårigheter ska kunna lyckas.  

Lärarkårens enade syn på stress pekar på att möjligheterna, för att lärare ska kunna 

lyckas med sina arbetsambitioner, är  i praktiken små. Antingen är uppdraget eller 

elevklasserna  för stora eller så är resurserna  i skolan alldeles  för begränsade. Det 

går  inte  att  lyckas om  inte omständigheterna  tillåter detta. Att  införa  ändringar  i 

skollagen för att säkerställa en åtgärdsgaranti (Prop. 2017/18:195) för elever med 

särskilda behov, är givetvis en lösning i positiv riktning. Men detta arbete kommer 

inte att ge det positiva gensvar som förväntas om inte fler resurser tillsätts i skolan. 

Att  lärare  upplever  sin  vardag  vara  stressande  pekar  på  att  tillräckliga  resurser 

saknas i den svenska grundskolan.  

Den sista punkten som vi vill nämna är lärares åsikter på den mindre bra tillgången 

på  specialpedagoger.  För  att  underlätta  lärares  arbete  borde  det  vara  standard 

med  ett  två‐lärarsystem.  Denna  konstellation  borde  utgöras  av  en  lärare  och  en 

specialpedagog. Lärarens uppdrag är att få elever att nå sin fulla potential. Elevens 

mål ska tillämpas och anpassas för den enskilda elevens nivå på kunskapsförståelse. 

Läraren är den profession som ska sortera ut det ämnesdidaktiska  innehållet som 

lämpar  sig  för  elevens  specifika  nivå  på  förståelse.  Den  pedagogiska  aspekten 

behöver lärare dock hjälp med. Det är i princip omöjligt att även adressera detta i 

lärarens  uppdrag,  med  ansvaret  att  kunna  hålla  reda  på  ett  hundratal  olika 

kunskapsnivåer på elever – detta är i princip omöjligt även för en specialpedagog. 

Men  med  professionell  specialpedagogisk  hjälp,  som  även  är  tillgänglig  i 
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undervisning  i  matematik,  då  skulle  situationen  kunna  se  annorlunda  ut.  Detta 

skulle inte enbart gynna elever med matematiksvårigheter utan även övriga elever. 

Tillgången  på  specialpedagoger  och  speciallärare  måste  bli  bättre  och  denna 

profession  borde  i  högre  utsträckning  även  arbeta  jämte  läraren  i  vanlig 

matematikundervisning.  

 

7.1 Vidare forskning 

Den första vidareutvecklingen skulle kunna vara att utföra en liknande studie fast i 

större  skala,  dvs.  fler  intervjuade  lärare.  Detta  skulle  eventuellt  kunna  skildra  en 

bredare överblick om matematiklärares syn på olika stödjande faktorer. Den andra 

riktningen  som  hade  varit  intressant  att  studera  är  den  skriftliga  förmågan  hos 

dessa  elever.  Ifall  fokus  väljs  på  den  skriftliga  –  har  matematiklärare  en  tolkad 

balans  då  mellan  den  muntliga  och  skriftliga  förmågan?  En  ytterligare  självklar 

studie  för  att  komplettera  detta  arbetes  resultat  är  att  utföra  fysiska  klassrums‐

observationer  för  att  försöka  bekräfta  eller  avslå  existensen  av  handlingar  hos 

lärare  som kan  vara  resultat  av deras  tankar  –  även om  forskningen  visar på det 

inte finns ett starkt samband mellan tanke och handling. 

Att  undersöka  hur  lärare  ser  på  den  muntliga  aspekten  utav 

matematikundervisningen  kan  ge  en  bild  för  de  som  formar  ramarna  eller 

läromedlen, då de kan se vad lärarna anses saknas eller inte fungerarar. För att få 

en faktiskt representativ bild på hur lärarkåren ser på detta område bör man utföra 

en studie med mycket fler respondenter, denna studie kan nog inte ge mer än en 

indikation  på  hur  lärarna  ser  på  den  muntliga  förmågan,  undervisning  och 

bedömning.  
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Information om intervjun 

“Syftet med denna intervju är att vi vill ta reda på dina erfarenheter, tankar och upplevelser 

gällande elever som du anser har svårigheter i matematik.2 Denna elevgrupp är de elever som du 

anser har svårt att nå kunskapsmålen och det är de elever som är i fokus i denna intervju. 

Situationen är den muntliga delen i det nationella provet och våra frågor gäller både tiden och 

situationen då eleverna skriver provet samt eventuella förberedelser innan – både nära 

provtillfället och generellt under hela högstadiet. Det finns inga rätt eller fel – utan det är dina ord 

och tankar som vi vill höra.” 

Muntliga delprovet åk 9 i det Nationella Provet 

“Följande information gäller för det muntliga delprovet: (Skolverket hämtat 2018‐04‐23). 
Muntligt delprov ‐ Delprov A: 
Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar 

elevens förmåga att muntligt föra och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet 

att pröva andras förklaringar och argument. Eleverna ska på samtliga delar utom delprov B ha 

tillgång till miniräknare och formelblad. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de 

använda detta under hela läsåret. (Skolverkets formelblad finns att hämta från denna sida.)” 

1. Vad har matematikläraren för åsikter om genomförandet av det muntliga 

delprovet för elever med matematiksvårigheter? 

o Muntligt delprov för dessa elever – vad är din synpunkt kring det?  

 Är det bättre med muntliga prov jämfört med skriftligt för dessa 

elever? 

 Testas rätt kunskaper för dessa elever? 

 Vet dessa eleverna vad som förväntas att de ska svara muntligt 

vad gäller det matematiska språket som bedöms i det nationella 

provet? 

 Elevgruppens prestation i detta moment och det slutgiltiga 

betyget i matematik – Vad är din åsikt om det? 

 Bandar du delprovet eller anser du att du hinner med att föra 

tillräckliga anteckningar under provet för en rättvis bedömning?  

o Hur resonerar du gällande anpassningar under själva delprovet för dessa 

elever och vad och på vilket sätt?  

 Får alla elever i gruppen samma möjlighet att genomföra provet? 

 Stöd av andra lärare – sambedömning? Specialpedagog? 

 Mer tid för dessa elever? 

 Gör du anpassad bedömning för dessa elever? 

 

                                                       
2 I orginalversionen stod det “svaga elever” men reviderades och ändrades efter intervjuprocessen.  



 
 

 

 

Bilaga A sida 2 av 2 

Förberedelse inför delprovet åk 9 i det Nationella Provet 
 

“Nu  lämnar  vi  själva  gruppmomentet  och  går  istället  tillbaka  till  den  närmaste  tiden 

innan själva provet.” 

2. Hur anser matematikläraren att elever med matematiksvårigheter förbereds 

inför det muntliga delprovet? 

o Vad är din åsikt gällande förberedelse inför det muntliga delprovet och 

dessa elever? Gör du en förberedelse och tar du hänsyn till dessa elevers 

behov? 

o Vad är i din mening muntlig matematisk kommunikationsförmåga som 

du vill att eleverna ska utveckla förmågor i? Gör du någon skillnad 

mellan normalbegåvade och elever med matematiksvårigheter? 

o Hur förbereds eleverna? Avsätter du exempelvis lektioner där klassen 

delas in i grupper och får diskutera och resonera matematik? 

o Influeras du av gamla muntliga delprov och återför detta i din 

förberedelse av dessa elever inför det nationella provet? 

 

Träning gällande muntlig/verbal matematik generellt åk 7–9 

“Nu  går  vi  in  i  ett  större  sammanhang  och  betraktar  egentligen  hela  skoltiden 

som eleverna går i högstadiet.” 

3. Hur anser läraren att man arbetar med denna elevgrupps muntliga 

matematiska kommunikationsförmåga under hela högstadiet? 

o Är muntlig matematisk kommunikation prioriterat och hur påverkar det 

undervisningen och bedömningsmoment för eleverna? 

o Är det bara ämnet matematik som ”äger” dessa förberedelser? 

o Vilka moment i skolan är viktiga för elevgruppen som i din mening 

utvecklar deras kommunikativa matematiska förmåga? 
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