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Förord 
 

Vi vill tacka de pedagoger som ställt upp på våra intervjuer och försett oss med värdefull 

information och kunskap. Ett tack riktas också till våra handledare Karl-Johan Bäckström och 

Christina Heimdahl för handledning under arbetet.  

Samarbetet mellan oss författare har under arbetets gång fungerat alldeles utmärkt. Vi har jobbat 

tillsammans under den största delen av skrivandet, förutom presentationen av resultaten där vi av 

effektivitetsskäl delat upp sammanfattningarna mellan oss. Pedagogernas svar sammanfattades av 

Åsa och specialpedagogernas svar av Jenny. Båda författarna står för innehållet av hela arbetet. 
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Sammanfattning 

Många elever hamnar i matematiksvårigheter och tycker att matematik är ett tråkigt ämne. 

Flera av dessa befinner sig i dessa svårigheter hela skoltiden och får kanske inte alltid det stöd 

och hjälp de behöver. Vi vill med detta arbete ta reda på yrkesverksamma pedagogers syn på 

elever i matematiksvårigheter, hur de identifierar svårigheter, hur de arbetar för att hjälpa 

elever i svårigheter och om eleverna kan nå målen i år 5. Vi vill också ta reda på vilken 

betydelse lärarens didaktiska ämneskunskap har för elever i matematiksvårigheter. 

Vår empiriska studie bygger på kvalitativ undersökning genom intervjuer med några utvalda 

lärare, specialpedagoger samt en pedagog som arbetar med matematikutveckling. Studien 

visar att allmänna svårigheter ofta uppmärksammas och ges stöd till medan de specifika 

svårigheterna är svårare att identifiera och hjälpa genom undervisning i den egna klassen. 

Vidare diskuteras elever i matematiksvårigheters möjlighet att nå målen i år 5. Samtliga 

pedagoger i undersökningen är också överens om vikten av lärarens ämnesdidaktiska 

kunskap. 
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1. Inledning 

Många elever når i dagens skola inte upp till målen i matematik. Vad kan detta bero på? 

Gruppen av elever som är i matematiksvårigheter har ökat från 3-6% i de lägre årskurserna till 

ca var femte elev i slutet av grundskolan enligt Malmer (1999). Denna ökning innebär att fler 

elever tycker att matematik är både svårt och tråkigt, vilket även kan ha en inverkan på övriga 

elever. Magne (1998) menar att det sedan 1994 års läroplansförändringar har resulterat i att ca 

en tredjedel av årskurs 8 inte når upp till betyget godkänd i matematik. Vårt uppdrag som 

lärare är att se till att alla elever når målen i matematik. Hur lyckas vi med detta och hur gör vi 

med de elever som är i behov av särskilt stöd? Identifierar vi alla matematiksvårigheter och 

får alla elever den hjälp och det stöd de behöver? Vi tycker oss märka att lärare och 

specialpedagoger är ganska bra på att identifiera elever i allmänna matematiksvårigheter samt 

att stödja dem att utveckla sina färdigheter och kunskaper. Problematiken verkar ligga i att 

identifiera elever i specifika matematiksvårigheter och dessutom hitta ett framgångsrikt sätt 

att möta dessa elever. Vad säger forskningen om specifika matematiksvårigheter? Har 

pedagogerna i skolan tillräcklig kunskap om de elever som är i specifika 

matematiksvårigheter och vilken betydelse en tidig upptäckt av svårigheten har för elevens 

fortsatta skolgång?  

Enligt Adler (2001) handlar matematik om mer än tal och siffror, och för att kunna avstå från 

gamla traditionella arbetssätt krävs kunskap om alternativen. Det är inte en speciell del eller 

ett speciellt centra i hjärnan som sysslar med hela matematiken. Jämfört med många andra 

ämnen i skolan finns det inget annat ämne som ställer så stora krav på olika kognitiva 

färdigheter som matematiken. Samtidigt finns det inget annat skolämne som är så förknippat 

med begåvning som just matematik. Elever som hamnar i svårigheter med matematiken 

känner ofta en stor osäkerhet och många elever får dåligt självförtroende på grund av 

misslyckanden.  

Vi har till största delen valt att använda oss av Svedner och Johanssons ”Examensarbetet i 

Lärarutbildningen” som mall för utformningen av detta arbete. Även andra metodböcker har 

vid behov använts som komplement till Svedner och Johansson. 
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Vi väljer att benämna elever i matematiksvårigheter och inte elever med matematiksvårigheter 

då vi förhåller oss till det relationella synsättet på elever i svårigheter. När vi refererar till 

olika författare väljer vi att benämna svårigheterna som författaren ser på dem, det vill säga 

om författaren skriver att en elev har eller får svårigheter så refererar vi på detta sätt. Arbetet 

kan därför skifta mellan kategoriskt och relationellt synsätt beroende på om det är vi själva, 

författare till litteraturen vi läst eller de pedagoger vi intervjuat som formulerar det på ett visst 

sätt. Eftersom begreppet dyskalkyli ofta används vid benämning av specifika 

matematiksvårigheter väljer vi att använda båda begreppen i denna uppsats. Vilka forskare 

som anser vad om begreppet presenteras i litteraturgenomgången. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken kunskap om matematiksvårigheter som finns 

hos lärare och specialpedagoger i grundskolans tidigare år. Vi vill också ta reda på hur 

pedagogerna identifierar elever i matematiksvårigheter och hur de arbetar för att stödja och 

hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd på grund av specifika matematiksvårigheter. 

Viktigt för vår undersökning är också vilken betydelse pedagogens ämnesdidaktiska kunskap 

har för elevens skoltid för att eleven ska lyckas och känna glädje i ämnet matematik. Det vill 

säga om det är så att en ämnesbehörig lärare med didaktisk kunskap bättre kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter eller till och med bidra till att en del av problemen aldrig behöver 

uppstå jämfört med lärare utan samma didaktiska ämneskompetens.  

 

Frågeställning: 

• Hur identifieras allmänna och specifika matematiksvårigheter? 

• Vilken betydelse har en didaktiskt anpassad undervisning för eleven? 

• Kan elever i allmänna och specifika matematiksvårigheter få hjälp att nå målen i 

matematik för år 5?  

• Vilken betydelse har pedagogens ämnesdidaktiska utbildning och kunskap för elever i 

de tidiga skolåren? 
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2. Bakgrund 

Här presenteras bakgrundsfakta för att ge läsaren en grund för att förstå kommande 

litteraturgenomgång och diskussion i ämnet. Vi beskriver allmänna matematiksvårigheter och 

specifika matematiksvårigheter. Vi presenterar också kortfattat några inlärningsteorier av 

Vygotskij och Piaget, som är de två stora teoretikerna inom detta ämne. Vidare tar vi upp 

vilka mål i matematik eleverna ska ha uppnått i skolår 5 enligt Lpo 94 samt ett kort utdrag ur 

skollagen som visar vilket ansvar skolan har när det gäller att anställa pedagoger.   

2.1  Allmänna matematiksvårigheter 

Adler (2001) beskriver att allmänna matematiksvårigheter kännetecknas av att eleven har 

generella svårigheter med lärandet och då inte bara i matematiken. Eleven behöver mer tid på 

sig i lärandet, och eventuellt anpassat läromedel. Genom att arbeta i ett långsammare tempo 

och eventuellt med ett förenklat undervisningsmaterial hjälps eleven. Dessa elever presterar 

lågt men med ett jämt resultat enligt begåvningstester av olika slag. Enligt Ljungblad (2000) 

är en grundregel för elever med allmänna matematiksvårigheter att de är ganska jämna i sina 

svårigheter. Det går lättare att planera undervisningen i förväg på grund av att pedagogen vet 

hur de tänker. Planeringen är genomförbar både på måndagen och på tisdagen och så vidare. 

Det vill säga att det går att arbeta vidare med samma saker veckan därpå och det fungerar.  

2.2  Specifika matematiksvårigheter 

Enligt Adler (2001) och Ljungblad (2000) kännetecknas specifika matematiksvårigheter av 

elevernas ojämna resultat, det vill säga att ena stunden räknar eleven lätt ut 3+4, men fem 

minuter senare eller dagen därpå klarar samma elev inte alls av samma uppgift. Ljungblad 

(2000) menar även att andra saker kan vara utmärkande för elever med specifika 

matematiksvårigheter. Bland annat kan allt som har med tidsbegrepp och klocka vara väldigt 

svårt. Både korttidsminne och långtidsminne är något som kan vara besvärligt.  

Enligt Adler (2001) finns det tre specifika matematiksvårigheter, där de olika specifika 

matematiksvårigheterna kräver olika hjälpinsatser. 

• Akalkyli – oförmåga att räkna är oftast kopplad till en påvisbar hjärnskada. 
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• Pseudo- dyskalkyli – känslomässiga blockeringar, till exempel att eleven inte tror sig 

kunna klara av matematiken på grund av tidigare misslyckanden. 

• Dyskalkyli - speciella svårigheter att räkna. 

Adler (2001) menar att elever med dyskalkyli ofta är normalbegåvade, men har problem med 

delar av den kognitiva tankeprocessen. Svårigheterna beror inte på känslomässiga faktorer, 

utan innebär att de får svårt med vissa delar av tänkandet. Detta kan även märkas i 

vardagssituationer samt i övriga skolämnen. De klarar mycket väl av att lösa svårare 

uppgifter, men kan ha svårt att snabbt klara av själva räkneoperationerna och ofta behöver 

eleven räkna på fingrarna långt upp i skolåldern.  

Trots att så många elever uppvisar de svårigheter som kännetecknar dyskalkyli är det väldigt 

få som upptäcks menar Adler (2007). Dessa elever behandlas istället tillsammans med andra 

former av matematiksvårigheter. Dessutom uppfattas många elever som ointresserade 

och/eller inte tillräckligt begåvade.  

2.3  Vygotskij och Piaget 

Vygotskij menar att barn aktivt bygger sin kunskap om världen och att barn även ingår i ett 

socialt och kulturellt sammanhang. Barnets utveckling är helt beroende av vilken kulturell 

situation barnet växer upp i och är ett resultat av dess sociala samspel med bland annat 

föräldrar, syskon och lärare. Piaget är en tidig representant för det kognitiva perspektivet.  

Piaget menar att utvecklingen av barns tänkande sker i olika stadier och att det finns fyra 

stadier. Dessa stadier är uppbyggda på ett sätt som gör att barns tänkande i en viss fas delvis 

skiljer sig från tänkandet i en annan fas. Piaget anser även att kunskapsmedvetenhet växer 

fram ur handlingar.  (Hwang och Nilsson, 2003)  

2.4  Styrdokument 

I Läroplanen (Lpo 94) står följande angående de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 

det femte skolåret. 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs 
för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens 
närmiljö. Inom denna ram skall eleven: 
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– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 
och decimalform,  

– förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt 
kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 

– kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 
med miniräknare, 

– ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 
viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

– kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 
samt kunna använda ritningar och kartor, 

– kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 
elementära lägesmått.     

(Skolverket, kursplaner) 

När det gäller skolans ansvar att anställa pedagoger med lämplig ämnesdidaktisk utbildning 

finns följande att hämta ur Skollagen (1985:1100) 

3 § Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, 
förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning 
de i huvudsak skall bedriva. 

Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller 
det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. 

(Skollagen. 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan. 3§) 
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3. Litteraturgenomgång 

Vi kommer i detta stycke behandla teorier i litteraturen angående matematiksvårigheter samt 

olika författare och forskares åsikter beträffande specifika matematiksvårigheter. När det 

gäller tidigare forskning har vi inte lyckats hitta så mycket som behandlar specifika 

matematiksvårigheter och den forskning som finns är inte enhällig, meningarna går isär 

mellan de olika forskarna och de är långt ifrån eniga. Vad gäller forskning kring vikten av 

ämnesdidaktisk kunskap och utbildning har vi valt att uppmärksamma en rapport från SOU.  

3.1 Teori 

3.1.1 Inlärningsteorier 

Piaget uppfattade handling och självstyrande problemlösning som centrala processer vid 

inlärning och utveckling. Grunden för människans tänkande är att hon lär sig handskas med 

världen och konsekvenserna av sina handlingar. Barn skapar sin egen kunskap genom att 

praktiskt utföra moment och använda sig av konkreta föremål. Piaget menade också att socialt 

samspel, framför allt mellan barn, kan underlätta utvecklingens gång genom att de får möta 

andra uppfattningar och synsätt än sina egna. Detta fungerar bara om barnets egen förståelse 

är mogen för förändring, det vill säga att barnet nått ett visst stadium i utvecklingen. (Wood 

1999)  

Vygotskij menade att det är språk och kommunikation och därmed undervisning som står i 

centrum för den intellektuella och personliga utvecklingen. Till skillnad från Piaget var 

Vygotskij mer intresserad av att förstå den mänskliga kulturen och hur den utvecklas och 

överförs mellan generationerna. Vygotskij menade att ett barn kan förbättra sitt tänkande och 

sin problemlösningsförmåga genom att bli medveten om hur hon tänker när det gäller 

problemlösning, så kallad metakognition. Han menade att det är viktigt hur föräldrar och 

lärare förhåller sig till barnets utveckling och inlärning eftersom dessa är beroende av 

varandra. (Hwang och Nilsson 2003)  

Vidare talade Vygotskij om proximal utvecklingszon, det vill säga den utvecklingsnivå som 

ligger steget före där barnet just nu befinner sig. Barnet ska erbjudas krav/utmaningar av 
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vuxna som barnet kan klara av själv genom ansträngning eller med hjälp av en mer erfaren 

person. Det är dock viktigt att dessa krav/utmaningar inte blir för stora utan begränsas till den 

nästliggande nivån i barnets utveckling. Det hela handlar om att främja och utveckla barnets 

inlärning genom att ge nya, men uppnåeliga mål. Den vuxne ska väcka barnets intresse och 

ställa frågor, dock utan att ge några lösningar till problemet. Det handlar om att hålla barnets 

intresse vid liv, hantera frustration, visa på felaktiga och outtröttliga förutsättningar – allt för 

att barnet inte ska tröttna, tappa sugen eller drunkna i detaljer. Vikten av klara av saker i 

samspel med andra var något som Vygotskij ansåg vara av stor betydelse. Han menade att all 

undervisning tillsammans med kunnigare, mer erfarna personer är viktiga förutsättningar för 

barnets sociala och kulturella utveckling. Detta synsätt placerar undervisningen i centrum för 

utvecklingen och visar barnets potential för lärande, vilket förverkligas i barnets samspel med 

personer som kan och vet mer. Vygotskij tillhörde den så kallade kulturhistoriska skolan som 

har en positiv bild av barnets möjligheter. Den får dock en del kritik för att vara för 

optimistisk eftersom sociala faktorer både kan främja och hindra ett barns utveckling. Kritiker 

menar också att begreppet proximal utveckling är för svårt att mäta. (Hwang och Nilsson, 

2003)  

3.1.2 Kategoriskt respektive relationellt synsätt 

Tössebro (2004) menar att när det gäller förståelsen av uppkomst och orsaker till elevers 

svårigheter samt hur dessa ska kunna motverkas och bemötas finns det två motsatta 

perspektiv. Det ena är det kategoriska, mer traditionella synsättet, där det är eleven som har 

diagnosen/bristen eller är bärare av problemet. Med detta synsätt talas det om elever med 

svårigheter. Eleven är den som är avvikande från vad som anses vara normalt. När det gäller 

det relationella perspektivet innebär detta ett vidare sätt att se på elevers svårigheter. Eleven är 

i svårigheter, där svårighetens art är en konsekvens av brister i skolans sätt att förhålla sig till 

den naturliga variationen av elever och dess olikheter. Det är i mötet mellan skolans krav och 

elevernas behov eleven framstår som avvikande eller speciell. 

3.1.3 Dyskalkyli – kritik mot begreppet 

Sjöberg (2006) kritiserar dyskalkyli som diagnos då han anser att den vedertagna definitionen 

av dyskalkyli är problematisk. Det råder en stor oenighet vad gäller definitionsfrågan för 

elever i matematikproblem och att det därför inte heller finns några allmänt accepterade 

diagnoskriterier. Han anser att diagnosen dyskalkyli bör användas med stor försiktighet, eller 
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kanske inte alls och arbetet med att enas om terminologi och kriterier för diagnostisering av 

elever i matematikproblem bör prioriteras. ”Värdet av en dyskalkylidiagnos måste i dagsläget 

ifrågasättas, inte bara på grund av tveksamheter kring begreppet dyskalkyli utan även de 

många svårigheter som finns kring de existerande diagnoserna. ’’ (Sjöberg, 2006 sid 111-

112) 

Magne (1998) är kritisk till dyskalkylibegreppet och anser att det bara syftar på 

räknefärdighet, vilket han anser endast är ett redskap eller ett medel och inte ett mål för 

matematiken. Han anser att dyskalkyli endast berör en liten del av matematiken och att en 

sådan begränsning i matematikundervisning inte passar i skolan då den strider mot dagens 

uppfattning om vad matematikinlärning är för något.  

Malmer (1996) anser att själva ordet dyskalkyli är vilseledande eftersom det rent språkligt 

innebär en bristande förmåga att utföra beräkningar. Hon menar att eftersom benämningen har 

fått en vidare innebörd, som försämrad eller nedsatt förmåga i matematik, kan det vara bättre 

att i pedagogiska sammanhang använda formuleringen matematiksvårigheter. Med betoning 

på att detta inte heller är något entydigt begrepp, utan att det förekommer många olika 

varianter där både orsak och symptom skiljer sig åt. 

Orsaken till att dyskalkyli som begrepp används lite oftare i den svenska skolan, menar 

Sjöberg (2006), kan ha att göra med det stora antalet elever i matematikproblem samt 

pedagogernas behov av en tydlig och avgränsad diagnos. Ytterligare en förklaring kan vara att 

begreppet dyslexi har fått stor uppmärksamhet under den senaste tio åren. Detta har med stor 

säkerhet inspirerat till forskning om dyskalkyli. Inlärningen i matematik och språk skiljer sig 

dock en hel del åt och tyvärr har nog allt för stora jämförelser dragits mellan dessa områden. 

En annan förklaring till att begreppet används mer flitigt kan vara att fler artiklar om 

dyskalkyli har skrivits i framförallt populärpedagogisk press som i första hand vänder sig till 

lärare.  

3.1.4 Vad innebär matematiksvårigheter för eleverna? 

Enligt Malmer (1999) är den språkliga kompetensen grunden för all inlärning och elever med 

ett väl utvecklat språk har bättre förutsättningar för effektiv inlärning. Elever med bristfälligt 

ordförråd får ofta stora svårigheter med den grundläggande begreppsbildningen. Adler (2007) 

menar att språkliga svårigheter visar sig i problem med att förstå talbegrepp. Ofta har dessa 
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elever även problem med att själva söka kunskap och strukturera sitt arbete. Det leder till att 

dessa elever kräver mer handledning av läraren och därför är detta viktigt som pedagog att 

tänka på till exempel vid ökat elevansvar.  

Vidare anser Adler (2007) att eleven kan få planeringssvårigheter med genomförandet av 

räkneoperationer, det vill säga att hålla i den röda tråden. Eleven tappar bort sig eller fastnar i 

lösningar som inte är funktionella och det är heller inte ovanligt att han/hon tappar 

välfungerande strategier och helt plötsligt bli sittandes. Det är viktigt att lägga dessa elevers 

uppgifter på rätt nivå. För låg nivå upplevs ofta som kränkande och inte särskilt 

motivationsskapande och bidrar ofta till att eleven ger upp.  

Adler (2007) menar att matematik är ett ämne som kräver mycket stor abstraktionsförmåga 

och koncentrationsförmåga. Detta innebär att de svaga eleverna ofta får stora svårigheter om 

de inte får den hjälp och det stöd de behöver. En del elever har under sin uppväxt fått med sig 

en fördelaktig bakgrund för utveckling medan andra har haft mindre gynnsamma 

förutsättningar till att utvecklas. Som pedagog, är det viktigt att inse att inte alla elever kan bli 

duktiga i matematik, men alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som deras egna 

förutsättningar ger möjlighet till.  

Enligt Ljungblad (2000) kan specifika matematiksvårigheter för den enskilde eleven innebära 

att han/hon lätt glömmer saker. Att läsa inför ett prov kan vara mycket besvärligt eftersom 

kunskapen trots mycket träning inte fastnar. Även geografi kan vara besvärligt då många 

elever i särskilda matematiksvårigheter har svårt att förstå hur kartan är uppbyggd eftersom 

den är för abstrakt. Eleven kan också ha svårt att lyssna till gemensamma instruktioner för att 

därefter arbeta självständigt. Många av dessa elever har även låg självkänsla och är 

stresskänsliga. 

Några exempel på vad specifika matematiksvårigheter kan innebära för elever enligt 

Ljungblad (2000) är:  

 

• Tidsbegrepp och lära sig klockan 

• Arbeta efter arbetsschema och planera sitt arbete 

• Hålla ordning i bänk/låda/skolväska 

• Att använda vardagspengar och att få begrepp om hur mycket pengar som finns i 

plånboken och hur mycket som finns att handla för 
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• Koncentration och perception  

3.1.5 Ämnesdidaktikens betydelse 

Enligt Malmer (1999) är det många faktorer som kan orsaka svårigheter i matematik. En del 

elever har matematiksvårigheter, men tyvärr är det många som i samband med undervisningen 

får svårigheter. Hon menar att olämplig pedagogik ofta är en orsak till att elever får 

matematiksvårigheter. Detta för att undervisningen ofta läggs på en för hög abstraktionsnivå 

eller att eleverna inte får den tid de behöver för att kunna ta till sig de grundläggande 

begreppen. En undervisning som medvetet observerar och tar hänsyn till olika elevers 

varierande förutsättningar och reaktioner är bra undervisning för alla elever. 

Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig 

(läroplanskommittén 1994:26, Malmer, 1999) 

Enligt Malmer (1999) ställer ett sådant synsätt, som ovan, stora och annorlunda krav på 

undervisningen. Innehållet i undervisningen måste anpassas efter elevens förutsättning, med 

hänsyn till psykiska och sociala samband. Detta kräver stora kunskaper hos läraren eftersom 

det gäller att kunna vara flexibel på både svårighetsgrad och presentationssätt. Läraren måste 

planera arbetet så att bästa möjliga miljö för lärande skapas för eleven. Till exempel att det 

ska ges utrymme för reflekterande samtal, för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. 

Eleverna ska våga fråga och felaktiga svar ska bemötas på ett sätt så att inte det generar 

eleven. Läraren ska också agera vägledande på ett aktivt sätt så att eleven kan och vill ta eget 

ansvar för den egna inlärningen. Utvärdering och diskussioner ska göras återkommande så att 

lärarens och elevens gemensamma ansvar för undervisningen fördjupas.  

Ljungblad (2000) anser att lärarna för de yngre åldrarna är mycket duktiga på att 

individualisera matematik- och svenskundervisningen och att de ganska tidigt anar vilka 

elever som kommer att få stora problem framöver. Hon anser däremot inte att lärarna har 

någon djupare utbildning inom specifika inlärningsproblem hos eleven. Pedagoger måste bli 

bättre på att skilja elever med allmänna matematiksvårigheter från elever med specifika 

matematiksvårigheter. För den senare gruppen krävs det specialpedagogiska insatser och ett 

helt annat pedagogiskt sätt att arbeta. Elever med specifika matematiksvårigheter måste 

bemötas på ett annat sätt än tidigare. De kan inte fortsättas ge enklare uppgifter, och 

undervisas på en lägre nivå. Det går att stegra nivån för dessa elever men då krävs det ett 



17 
 

nytänkande av pedagogerna. Elever med specifika matematiksvårigheter behöver trygga 

inlärningsformer och mer tid för att inhämta sina matematiska kunskaper. Dessa elever 

behöver också få specialpedagogisk hjälp ett par timmar i mindre grupp varje vecka.  

Enligt Malmer (1999) kan brister i undervisningen visa sig på en rad olika sätt. 

Bakomliggande orsaker kan till exempel vara att lärare saknar pedagogisk högskoleutbildning 

vilket då kan leda till att elever med särskilda behov inte får hjälp i tid. En annan orsak kan 

vara att matematikundervisningen är alltför läroboksstyrd. Hon ger några fler exempel på vad 

hon anser brister i undervisningen kan vara: 

• För mycket hjälp av fel slag under för lång tid, det vill säga att ha många timmar med 

en grupp elever som har många olika slags svårigheter.   

• För ensidig hjälp på för låg nivå. Det är lätt att fastna i alltför enkla moment, på just 

för låg nivå.  

• Arbete på för hög nivå i klass och grupp vilket leder till bristande självständighet i 

eget arbete. Eleven får inte tillräckligt med tekniska och pedagogiska hjälpmedel för 

att ha en rimlig chans att arbeta självständigt. På detta sätt stärks upplevelsen av 

misslyckande. 

• Att arbeta med sådant som, i mycket liten utsträckning, är möjligt att uppnå. Det kan 

röra sig om alltför starkt fokus på att eleven ska automatisera sifferfakta som inte är 

möjligt att uppnå för den enskilde eleven. 

• Att tänka: denna nivå ska göras klart innan eleven ska gå vidare i matten. Först ska 

eleven vara säker på talområdet 0-10 innan han/hon går vidare och arbetar med högre 

tal. Detta är felaktigt då det rör sig om olika tankeprocesser när eleven arbetar med 

lägre respektive högre tal. 

• Den tidigare matten, som tränas vid skolstarten, är mest fokuserad på minneskunskap. 

Eleven lär sig snabbt att 5+2 brukar bli 7 precis som 2+5 och då kräver detta till slut 

inget speciellt tankearbete. När matematiken sedan får ett annat utseende, som just 

kräver problemlösning och resonerande, riskerar eleverna att bli frustrerade och hamna 

i negativa upplevelser i ämnet. Matten kan då upplevas svår och ansträngande. 

Också Adler (2007) menar att orsakerna till matematiksvårigheter kan vara många, men att 

känslomässiga blockeringar i kombination med brister i undervisningen antagligen är den 

vanligaste. Eleven uppfattas ofta som allmänt svag utan att egentligen inte vara det. En annan 
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kombination som Adler anser vara vanlig är specifika kognitiva svårigheter i kombination 

med olust och brist på motivation. Denna förvärras även om det också finns brister i 

undervisningen, det vill säga fel typ av hjälp på för låg nivå gör att problemen bli större och 

elevens lust till matematik minskar. 

Magne (1998) anser att det finns många lärare med fel begreppskunskaper i viktiga 

huvudområden, som geometri, funktionslära och sannolikhet. Det krävs en bättre 

undervisningskompetens hos lärarna för att inte hamna i tveksamma undervisningsrutiner där 

ett vanligt fel kan vara till exempel att bara låta eleverna ”öva och träna”. En vilja och 

motivation att lära måste finnas hos eleven, de måste själva söka kunskap och veta varför 

hon/han ska lära sig och detta gäller även för elever med särskilda undervisningsbehov. 

3.1.6 Hur elever i matematiksvårigheter kan nå målen i matematik 

Adler (2007) anser att diagnosen dyskalkyli beskriver var eleven är i dagsläget samt maximalt 

ett år framåt. Eftersom eleven utvecklas hela tiden kan de svårigheter som fanns förra året 

blivit färre eller nästan helt försvunnit. Koncentration, uppmärksamhet, matematiska begrepp 

och symboler kan med rätt bemötande och hjälp leda till en utveckling även i matematik. En 

del av svårigheterna, till exempel att snabbt kunna plocka fram sifferfakta ur minnet, kan dock 

eleven fortfarande ha problem med fast inte i lika hög grad som förr. En stor förutsättning för 

att lyckas med detta är att eleven kan behålla lusten att arbeta med matematik. Eleven måste 

erbjudas en miljö som är motivationsskapande och få känna att den lyckas i sitt lärande. 

Hjälpinsatserna förstärks om eleven är positiv och tror på att han/hon kommer att klara av 

matematiken med rätt stöd, en så kallad placeboeffekt, enligt Adler (2007). Det finns även den 

motsatta noceboeffekten, det vill säga att eleven inte är positiv till hjälpinsatser vilket gör att 

de insatser som sätts in görs i uppförsbacke. Många elever har misslyckats så länge och 

mycket att de till slut ger upp och slutar att tro på att de kan bli hjälpta.  Om eleven befinner 

sig här är det viktigt att denne lär sig att känna igen sina möjligheter och problem. Genom 

vardagliga samtal får eleven tala om sitt lärande samt sina möjligheter och svårigheter. 

”Eleven behöver helt enkelt lära sig att klä sin frustration i ord istället för att den ska sätta sig 

i kropp, tankar och känslor.” (Adler, 2007 sid.123)  

Enligt Magne (1998) behöver elever med särskilda behov konkret erfarenhet och långa 

förklaringar bör undvikas. Det är bättre att låta eleverna utföra konkreta försök som visar dem 



19 
 

vägen till problemlösning. Eleverna går olika vägar i sitt lärande och därför måste också 

läraren gå olika vägar i sin undervisning. Magne har föreslagit några speciella vägar för elever 

med särskilda matematikbehov:  

A. Individuell målplanering, stödinsats åt eleven att lära det han/hon har behov av. 

B. Intensivmetodik, stödinsats för att engagera alla resurser maximalt. 

C. Individualisering och självaktivering, lärarinsats att medvetandegöra elevens 

självkänsla m.m. 

D. Bredfrontmetodik, lärarinsats där alla i elevens omgivning verkar. 

E. Multi-modell-metodik, det goda smörgåsbordets lärarinsats, det vill säga genom att 

variera läromedel och aktiviteter stimulerar läraren olika saker som färdigheter, 

motivation och kommunikation för att förbättra problemlösning och begreppsbildning 

hos eleven. Läraren bör utnyttja alla sinnen så elevens perception får impulser från 

syn, hörsel och känsel etc. 

Adler (2007) menar att vid en planering av hjälpinsatser kan följande indelning göras: 

1. Lindra svårigheterna.  

Pedagogen ska gå in och stödja eleven genom samtal om eleven redan från början visar 

signaler om dålig förståelse samt att lärandet går trögt och ansträngande. Genom att låta 

eleverna bättre förstå sina svårigheter ges möjlighet till att bättre kunna förstärka de starka 

sidorna. Att vänta in elevens utveckling i ämnet kan leda till att eleven klarar sina svårigheter 

på egen hand. Oftast blir det dock så att de specifika svårigheterna istället leder till 

känslomässiga blockeringar, vilket i sin tur leder till en motvilja att arbeta med matematik.  

2. Minska problem genom enskilt arbete. 

Den bästa och mest effektiva metoden är att eleven arbetar enskilt med en lärare. 20-30 

minuter om dagen är mer värd än 4-5 timmar i grupp. Eleven ska öva 4-5 dagar i veckan, 

främst på de områden som han/hon har stora svårigheter i. Övningarna måste genomsyras av 

upprepade segrar för eleven och inte genom misslyckanden. Eleven ska minska sina 

svårigheter genom att fokusera på de kognitiva byggstenarna, såsom arbetsminne, 

antalsuppfattning, schema för tal samt planera och genomföra lästal eller logikövningar. 

Denna kognitiva träning görs med fördel av specialpedagog, men även lärarens kompetens 

behövs.  
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3. Kompensera svårigheterna 

Eleven ska så långt som möjligt, när inte lektionen handlar om att öva svårigheterna, arbeta 

självständigt. Pedagogen bör då erbjuda olika tekniska och pedagogiska hjälpmedel som 

bidrar till denna självständighet. Om eleven inte kan automatisera enkla sifferfakta, som till 

exempel multiplikationstabellen eller talens värde, är det extra viktigt att han/hon erbjuds 

verktyg som hjälp att överbrygga dessa brister. Får eleven dessa hjälpmedel innebär detta att 

eleven kan fortsätta att arbeta med den mer avancerade matematiken. Eleven har god 

förståelse även om han/hon räknar långsamt.  

Ljungblad (2000) beskriver flera sätt för att arbeta praktiskt med elever i specifika 

matematiksvårigheter och dyskalkyli. Hon anser att även om matematikböckerna ofta var 

tråkigare förr så var de upplagda på ett mer strukturerat sätt som passar elever med specifika 

svårigheter bättre. Det är viktigt att alltid utgå från elevens starka sidor och arbeta med det 

han/hon kan. Pedagogen måste hjälpa eleven till ett gott självförtroende genom att få 

honom/henne att lyckas. När det är dags för nya moment behöver eleven lärarhjälp i början 

och det gäller att vara uppfinningsrik och leta idéer överallt när det gäller att träna eller 

kompensera elevens svaga sidor. Matematiska ord och förståelsen av dessa samt 

taluppfattningen måste tränas på alla möjliga sätt både konkret och abstrakt. Elever i specifika 

matematiksvårigheter behöver även tydlig struktur, ett mönster de kan känna igen. Att hela 

tiden hitta på nya sätt och variera inlärningen är omväxlande för läraren och de flesta elever 

men dock inte för elever med specifika matematiksvårigheter. Ljungblad (2003) anser att allt 

är möjligt om elever i matematiksvårigheter får en individualisering och extra stimulans; 

ibland i stora gruppen, ibland i halvklass och några gånger i veckan i mindre grupp om 

eleverna så önskar, oavsett om det rör sig om allmänna eller specifika matematiksvårigheter. 

3.1.7 Tidigare forskning 

Magne (1998) anser att några förklaringar till varför det inte forskas så mycket inom 

inlärningssvårigheter i matematik kan bland annat vara att matematikprestationer är svåra att 

testa med en enkel metod. Matematiksvårigheter ses även som inlärningsproblemen med 

utgångspunkt i logik och abstraktion och inlärningssvårigheterna i matematik måste 

uppmärksammas för sig och inte som ett dyslexiproblem. Myndigheterna har, enligt Magne 

(1998), dock inte dragit denna slutsats och politikerna anser inte att en låg prestation i 

matematik skulle vara ett hinder för en individs utbildning. Istället betraktas läs- och 
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skrivsvårigheter som mer avgörande för elevens fortsatta utbildning och utveckling. Att stödja 

elever med inlärningssvårigheter i matematik prioriteras därför inte. Om lösningen dessutom 

innebär ekonomiska insatser i form av extra resurser av olika slag uppstår ett ointresse för 

problemet. 

Enligt Adler (2007) visade en stor studie av N, Badian redan på 80-talet att 6,4 % av 

undersökta barn i grundskoleåldern hade problem med räkning och andra matematiska 

funktioner. Studien visade att svårigheterna i matematik är mycket stor. Detta är inte helt 

konstigt eftersom matematik inrymmer ett flertal skilda förmågor som måste samverka med 

varandra. R, Shalev gjorde på 90-talet en stor studie på över 3000 skolbarn som undersökts av 

neurologer, psykologer och pedagoger. 6,6 % fick då diagnosen dyskalkyli. Tillsammans med 

allmänna svårigheter och känslomässiga blockeringar stiger siffran till 15-20%. 

Enligt SOU (2004:97) är läraren det viktigaste för att elever ska få lust att lära sig matematik. 

Lärarna ska vara ämneskunniga, kunna förklara, vara uppmärksamma och lyhörda på elevens 

sätt att tänka och hur de kommer fram till sina resultat. För att kunna göra detta krävs att 

läraren i sin undervisning kan använda sig av olika metoder att nå eleverna. 

En kunskapsöversikt från Skolverket när det gäller forskning kring sambandet mellan 

pedagogiska resultat och ekonomiska resurser är att lärarens kompetens är det som har störst 

betydelse för elevers resultat. Även klasstorleken är av betydelse, men minskas antalet elever i 

en klass behövs det fler lärare och klassrum. Finns det då inte tillräckligt med kvalificerade 

lärare att tillgå blir resultatet snarare sämre än bättre. (SOU, 2004:97) 

 Vidare menar SOU (2004:97) att studier i matematik/matematikdidaktik för lärare i skolår 1–

6 på högskolenivå är mycket begränsade.  

Omkring 70 procent av lärarna som undervisade i matematik läsåret 2002/03 hade 

högst 10 poäng eller motsvarande; endast 5 procent hade mer än 20 poäng. Enligt 

examensordning för Lärarexamen för grundskolans tidigare år skall utbildningen 

omfatta en eller flera inriktningar om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde. I 

den tidigare grundskollärarexamen mot skolåren 1–7 Ma/No omfattade utbildningen 15 

poäng matematik. För att bli lågstadielärare och behörig att undervisa i matematik 

räckte det med studier motsvarande 5 poäng.  

 (SOU 2004:97, sid 45).  
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Dessutom varierar den utbildning som lärarna genomgått i gymnasiet innan de påbörjade sin 

lärarutbildning, från matematik på tvåårig social/ekonomisk linje till treårig på 

naturvetenskapligt program. 

När det gäller fortbildning/kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare i 

matematik/matematikdidaktik säger sig endast 45 procent deltagit. Trettio procent av lärarna 

uppger att de fått kompetensutveckling i matematik eller matematikdidaktik de senaste fem 

åren. SOU (2004:97) uppger även att specialpedagogik ska vara obligatoriskt i utbildningen, 

men att matematik och matematikdidaktik, enligt kursplanerna, inte har så stort utrymme.  



23 
 

4. Metod 

I detta stycke presenterar vi vårt urval av lärare och specialpedagoger samt vilka 

datainsamlingsmetoder vi valt. Vi går också igenom proceduren för datainsamlingen och 

diskuterar insamlingens tillförlitlighet. Vi tar även upp de etiska överväganden som vi ställts 

inför då vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

4.1 Urval 

Vi valde att intervjua lärare och specialpedagoger i grundskolans tidigare år varav en lärare 

som nu arbetar med ett projekt angående matematikutveckling. Vårt val att intervjua sju 

personer var för att få en djupare förståelse kring de intervjuades perspektiv. Enligt Bell 

(2000) räcker det då med att intervjua ett mindre antal personer för att få denna djupare 

förståelse. Vi lämnade inte ut frågorna i förhand då vi i första hand var intresserade av 

pedagogernas spontana svar. En av specialpedagogerna ville dock ha frågorna i förhand vilket 

hon givetvis fick.  

Vi väljer att benämna lärarna som Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3 och Pedagog 4. 

Specialpedagogerna kallar vi Specialpedagog 1 och Specialpedagog 2. Läraren som nu arbetar 

med matematikutveckling benämns i resultatdelen som Pedagog M. Detta eftersom hans 

nuvarande befattning ser något annorlunda ut än de övriga pedagogerna. 

Pedagog 1 arbetar i skolår 2 och är utbildad 1-7 lärare i matematik och har arbetat som lärare 

sedan 1991. Pedagog 2 är också 1-7 lärare med matematikinriktning och undervisar i skolår 4 

och har arbetat som lärare sedan 1995. Pedagog 3 är utbildad matematiklärare och undervisar 

i skolår 4 och har arbetat som lärare sedan 1993. Pedagog 4 är utbildad 1-7 lärare i matematik 

och undervisar i skolår 5 och hon har arbetat som lärare sedan 1996. Specialpedagog 1 har 

arbetat som specialpedagog sedan 2003 och innan dess som lärare. Specialpedagog 2 är 

utbildad specialpedagog sedan 1999. Matematikutvecklaren är utbildad lärare i matematik och 

har arbetat som lärare i 20 år.  

4.2 Design för datainsamling och analys 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur de olika lärarna identifierar elever i 

matematiksvårigheter och om dessa elever kan nå målen i år 5 samt betydelsen av pedagogens 
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ämnesdidaktiska kunskaper och utbildning. För att på bästa sätt kunna ta reda på detta ansåg 

vi att det mest fördelaktiga var att använda oss av kvalitativ metod eftersom kvalitativ metod 

ofta har mer eller mindre vida och öppna frågeställningar eller områden.  Backman (1998) 

anser att siffror är det intressanta i en kvantitativ metod till skillnad från kvalitativ metod där 

det viktiga är vad de intervjuade säger och tycker för att sedan använda dessa åsikter i 

resultatdelen.  

Syftet med kvalitativa intervjuer är, enligt Patel och Davidson (1998), att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos något. Kvale (1997) menar att intervjun är en metod för att få kunskap om de 

intervjuades upplevelser och erfarenheter om ett visst ämne. Vi valde att använda oss av 

intervjuer där vi ställde samma öppna frågor till alla intervjupersoner. Enligt Wideberg (2002) 

är detta för att ge de intervjuade pedagogerna lika chans att säga sin åsikt om samma frågor. 

Det är viktigt att noggrant tänka igenom vilken metod som passar bäst för att få svar på de 

aktuella frågeställningarna.  

I vår empiriska studie är det vår uppgift att försöka tolka och analysera det resultat vi får 

genom intervjuerna med lärare och specialpedagoger samt den litteratur vi har läst för att 

sedan reflektera över detta i avsnittet diskussion och analys. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) är det två delar som kännetecknar reflekterande forskning: tolkning och reflektion. Det 

första innebär att alla referenser till empirin är tolkningsresultat. Tolkningen hamnar i centrum 

för forskningen. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att ”reflektionen vänder blickarna inåt 

mot forskarens person, hennes forskarsamhälle, samhället som helhet, intellektuella och 

kulturella traditioner samt språkets och berättandets centrala betydelse i 

forskningssammanhang’’ (sid 20). Det är till stor del genom reflektion på flera olika nivåer 

som tolkandet uppnår kvalitet och som gör att empirisk forskning kan få ett värde.  

4.3 Procedur 

Vi kontaktade pedagogerna via besök, telefonsamtal och e-mail där ämnet för vårt arbete 

presenterades. Intervjupersonerna tillfrågades om de godkände att intervjun spelades in på 

band. Vi berättade även att alla intervjuer är anonyma och att vi inte kommer att namnge 

pedagoger eller skolor i vårt arbete. Vid intervjuerna har vi utgått från olika frågor kring 

matematiksvårigheter, undervisning och synsätt och pratat kring detta. Även om vi haft frågor 

som stöd har pedagogerna fått prata fritt om sitt synsätt och sin undervisning. Vi har turats om 

att leda intervjuerna där den ena ställer de förutbestämda frågorna och den andra ställer 
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följdfrågor för att förtydliga vissa svar. Intervjufrågorna i sin helhet presenteras i Bilaga 1 och 

2. 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

Då vi endast valt att intervjua sju pedagoger vet vi att vi inte får en totalbild över hur lärare 

och specialpedagoger ser på matematiksvårigheter. Tiden har fått begränsa antalet intervjuer 

och vi kan inte dra några allmängiltiga slutsatser på grund av detta. Patel och Davidsson 

(1998) anser att det är viktigt att redovisa hur vi går tillväga med den metodiska 

resultatbearbetningen då det inte finns en bestämd metod för hur man gör kvalitativ 

bearbetning och då måste läsaren kunna följa tillvägagångssättet. När det gäller bearbetning 

av resultatet valde vi att göra en sammanfattning av våra intervjuer och att redovisa resultatet 

utifrån våra fyra syftesfrågor.  

4.5 Etiska överväganden 

Vi upplyste deltagarna om att intervjuerna behandlas anonymt och att vi inte skriver ut namn 

eller skola någonstans i uppsatsen. Johansson & Svedner (2006) menar att det är viktigt att 

deltagarna är säkra på att deras anonymitet skyddas. Vi spelade in intervjuerna på band och 

förklarade att banden kommer endast att lyssnas på av oss som skriver arbetet för att sedan 

förstöras så fort intervjun är bearbetad precis som Johansson & Svedner (2006) anser. Även 

Kvale (1997) menar att det är viktigt att man inte ska kunna identifiera informanten och att 

privat data inte ska redovisas.  
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5. Resultat  

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av intervjuerna med lärarna och 

specialpedagogerna eftersom vi vill koppla resultatet till frågeställningen och syftet med 

arbetet.  

5.1.  Identifiering av matematiksvårigheter  

När det gäller allmänna matematiksvårigheter anser pedagogerna att det inte är så svårt att 

identifiera elever med allmänna matematiksvårigheter, men när vi ber dem definiera specifika 

matematiksvårigheter tycker de att det blir svårare. Benämningen dyskalkyli är det ingen av 

lärarna som använder eller exakt kan säga vad definitionen innebär. Pedagog 1 menar att 

specifika matematiksvårigheter nog innebär att trots träning så sitter inte kunskaperna där och 

trots upprepade förklaringar kommer eleverna inte riktigt vidare. En annan sak är att elevernas 

uppskattningar och gissningar angående tal är orealistiska. Pedagog 2 definierar specifika 

svårigheter som att eleven har brister i taluppfattningen och hon skiljer mellan allmänna och 

specifika svårigheter genom att allmänna matematiksvårigheter går att lösa över en tid, medan 

specifika matematiksvårigheter hänger med år efter år. Pedagog 3 och 4 anser att en definition 

för specifika svårigheter är att eleverna inte minns hur de räknar ut vissa uppgifter. Eleverna 

kan ha räknat samma sorts tal flera gånger tidigare, men har ändå ingen aning om hur de ska 

gå till väga, och att det är så varje gång. Pedagog 3 anser också att eleven inte kan omsätta 

sina kunskaper i praktiken, att de har svårt att se samband. Hon ger exempel på att om eleven 

får uppgifter i matteboken som handlar om växling av pengar klarar samma elev senare inte 

av samma sak när hon/han skickats upp till affären för att omsätta kunskaperna i praktiken.  

 Pedagog 3 anser också att elever med specifika matematiksvårigheter brukar få svårt att lära 

sig multiplikationstabellen och att det för en del elever är rent omöjligt. Precis som Pedagog 2 

skiljer Pedagog 3 på allmänna och specifika matematiksvårigheter genom att allmänna är 

något man ”rättar till” genom vissa speciella genomgångar och vid specifika 

matematiksvårigheter måste man som pedagog lägga om hela undervisningen för att eleven 

ska förstå och det tar längre tid för eleven att förstå och hitta strategier. Samtliga pedagoger 

anser också att det är viktigt att upptäcka och identifiera matematiksvårigheter tidigt för att 

kunna hjälpa eleverna.  
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Pedagog 1 gör jämförelsen mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter och 

menar att det tidigt kan märkas på små barn i deras språkutveckling om de kommer få 

svårigheter längre fram. I flera fall menar hon att man kan märka att ett barn har eller kommer 

att få läs- och skrivsvårigheter redan vid 5-6 års ålder och att man redan då kan sätta in 

insatser för att hjälpa och stödja barnet. Barnet behöver inte genomgå massa tester och 

utredningar för att läraren ska förstå att de har läs- och skrivsvårigheter. Pedagog 1 anser att 

det är svårare att veta om en elev i de tidigare skolåren har eller kommer att få 

matematiksvårigheter eller om det bara är så att de är sena i sin utveckling. Pedagog 1 säger 

också att det ligger mer fokus på att läsa i skolan och att det är viktigt att kunna läsa och 

skriva. Hon menar att läs och skrivinlärningen nog är viktigare i ettan och kanske tvåan för 

det är så viktigt att kunna läsa och skriva, en elev blir väldigt utsatt om hon/han inte kan läsa 

och skriva. Hon tror inte man får lika stora svårigheter i samhället om man inte kan räkna som 

om man inte kan läsa och skriva.  

Ingen av pedagogerna har stött på någon elev med diagnosen dyskalkyli men samtliga har haft 

elever i olika typer av matematiksvårigheter. 

Specialpedagog 2 har troligen en elev just nu som har specifika svårigheter och där de har fått 

arbeta mycket med till exempel hälften, dubbelt och tiokompisarna (exempelvis 3+7, 4+6 

eller 2+8 och så vidare). Denna elev kan begreppen en liten period, men sedan är kunskapen 

plötsligt borta igen. Elevens dåliga självförtroende spelar här också en stor roll på grund av 

tidigare misslyckanden i ämnet. Specialpedagog 2 menar att specifika svårigheter är när 

eleven trots upprepade genomgångar och övningar inte förstår. Det funkar inte, trots att man 

har konkret material och fast man försöker. Det handlar mycket om minnesfunktioner och det 

kan vara klart en liten stund, sen är det borta igen. Eleverna har så invecklade strategier och 

de tar sådana omvägar och så har de svårt för att ta in de enkla. Specialpedagog 1 uppger att 

hon nog bara stött på 2 eller 3 elever som haft så specifika matematiksvårigheter under sin 

yrkesverksamma tid, men att det även kan bero på att hon inte har upptäckt det. Vidare menar 

hon att svårigheter är det många elever som uppvisar, men att just specifika svårigheter inte är 

så vanligt. Hon känner sig även tveksam till benämningen dyskalkyli eftersom det inte finns 

någon direkt forskning som talar för detta och ser det som en medicinsk term. Hon anser inte 

att det finns något behov av diagnos och hänvisar till Görel Sterner som just nu skriver på 

uppdrag av Skolverket angående om det finns skäl nog att kalla något för dyskalkyli eller inte.  
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Specialpedagog 1 menar att en varningsklocka på att någon elev kan ha någon form av 

svårighet är om en elev som börjar i ettan inte kan räkna till tio eller inte kan avläsa eller kan 

talet. Då är det något som inte fungerar och är en indikation som måste tas på stort allvar 

eftersom alla barn utsätts så i samhället. Fungerar det inte så är det något som är fel och är 

därför ett första avgörande tecken. Att ha förståelse för positionssystemet har med 

utvecklingen att göra och behöver inte betyda några svårigheter egentligen, men att man 

måste vara vaksam.  

 

Allmänna svårigheter, enligt Specialpedagog 1, beror inte på det matematiska ”tänket”, utan 

det beror på andra funktionshinder, typ uppmärksamhet, koncentration, närminne och så 

vidare. Sådana saker gör att en del elever får svårt i matematiken. De har svårt att komma ihåg 

begrepp vilket innebär problem med matematiken, egentligen har eleven inget matematiskt 

problem utan det går ihop med generella inlärningsproblem. Specialpedagog 2 menar däremot 

att det handlar om att de har hängt upp sig på något speciellt, men om de får lite extra 

förklaring så klarar eleven det. Det behöver inte handla om generella svårigheter utan att det 

bara är någon liten del som man har svårt för som gör att man fastnar just där. 

Pedagog M är i dagsläget emot diagnosen dyskalkyli och anser att alltför stort fokus i dagens 

skola läggs på eleven som bärare av svårigheterna. Han menar att det är viktigt att börja med 

att titta på hur lärmiljön runt eleven ser ut innan man börjar reda ut själva eleven. Hur 

hemmiljön ser ut, hur skolmiljön ser ut och hur läraren arbetar och så vidare. I många fall kan 

det vara att eleven hamnar i koncentrationssvårigheter och att det kan bero på att miljön runt 

eleven inte är den mest idealiska. ”Vilka möjligheter ger omgivningen för att eleven ska 

kunna lära sig?” Det kan till exempel vara en ”stökig” klass som gör att en elev får svårt att 

koncentrera sig. Matematik handlar mycket om att se strukturer och följa flera steg men blir 

då eleven distraherad blir det svårare att koncentrera sig och eleven kan få svårt att lösa 

uppgiften. Många elever som är i svårigheter i matematik hittar man ofta även i andra ämnen, 

menar han, och då är det inte säkert att man ska benämna det som matematiksvårigheter. 

Efter 20 års erfarenhet i skolan kan matematikutvecklaren konstatera att han mött många 

elever i stora svårigheter där det har varit minnesfunktionen som ställt till problem för eleven. 

En del elever har ”för få krokar att hänga upp kunskapen på” menar han. Det kan vara så att 

en elev klarar av att räkna multiplikation ena stunden för att sedan strax efter inte alls få det 
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att fungera. Men när det är minnesfunktionen som ställer till problem så behöver det inte vara 

just matematiken som är svårigheten då detta kan visa sig i andra ämnen också. 

Pedagog M berättar också att han just nu arbetar tillsammans med en grupp lärare för att ta 

fram en bra modell för att hitta elever i matematiksvårigheter tidigt. Det finns mycket material 

redan men han berättar att många lärare bara tar en titt på det materialet för att sedan lägga det 

åt sidan på grund av att materialet är för omfattande, för svårt, för krångligt och inte ger den 

hjälp som behövs. Han säger att ”vi vill hitta ett bra och enkelt material som läraren kan 

använda sig av i undervisningen och som är som ett stöd”.  Vidare nämner han att de har 

börjat titta på Alistair McIntosh bok Förstå och använda tal för att se om den kan vara 

lösningen.  

Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på 

taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma 

diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 

områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller 

grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att 

genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten. (http://ncm.gu.se/node/3096). 

Pedagog M ser gärna att man börjar redan i förskoleklassen att försöka hitta de elever som 

kommer att hamna i matematiksvårigheter. Forskningen visar att många elever i 

matematiksvårigheter hamnade här redan i de tidiga skolåren i den grundläggande 

matematiken menar han. Då är det viktigt att hitta eleverna tidigt och fånga in dem. Eleverna 

måste få en positiv bild av matematik redan från början. Han menar också man inte ska vänta 

på att eleven ska mogna. Det finns lärare som säger att ”vänta bara tills han/hon börjar i 

trean för då kommer det, eller vänta bara tills han/hon…” och Pedagog M anser att alla 

elever har en utvecklingspotential redan i de tidigare skolåren, vissa mer och andra mindre, 

och vi sviker dessa elever om vi tror att det ”fixar sig längre fram” istället för att hjälpa dem 

direkt. 

5.2 Didaktiskt anpassad undervisning för elever i 

matematiksvårigheter  

Pedagogerna förespråkar att eleverna ibland får sitta i mindre grupper där de får använda 

konkret material för att öka förståelsen för matematik. Flera av pedagogerna påpekar även att 
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de tycker det är viktigt att grunderna i matematiken sitter så att eleverna kan bygga vidare. 

Pedagogerna tycker att det är viktigt att träna 10-kompisar, dubblor och talen upp till 20 för 

att ha en bra grund att stå på och kunna använda strategier när de arbetar med mer avancerad 

matematik. Många av pedagogerna tycker också det är viktigt att prata matematik med 

eleverna för att förstå hur eleverna tänker och att de genom att prata matematik i grupper kan 

eleverna få insikt av hur de andra eleverna tänker och löser vissa uppgifter. Pedagog 4 säger 

att det är bra att hitta olika sätt för att lära sig en sak, att hitta olika varianter som till exempel 

arbeta tillsammans och lära av varandra och att eleverna får berätta om hur de löser uppgifter 

på olika sätt. 

Pedagogerna anser också att elever i matematiksvårigheter behöver få mer tid och mer 

pedagogisk handledning för att lyckas i matematik. Att arbeta med knep, tillverka egna 

uppgifter, spela spel och praktiska övningar är något som samtliga pedagoger har som förslag 

på arbetssätt. Pedagog 4 nämner också att några elever blir hjälpta av att sitta vid datorn och 

arbeta istället. Alla pedagogerna har i princip samma förslag när det gäller att arbeta med 

elever i matematiksvårigheter. Pedagog 3 säger det är viktigt att förstå att alla elever inte lär 

sig på samma sätt och man kan inte generalisera. Man måste hitta det sätt som gynnar just den 

eleven med sina individuella behov. Hon säger också att det är viktigt att utveckla övningarna 

och inte hålla på att träna samma saker jämt. Till exempel så är det mycket praktiska övningar 

som fungerar i början, men sedan måste detta lyftas till nästa nivå för att eleven ska utvecklas. 

Då behöver man vissa hjälpmedel för detta som exempelvis lathund för då slipper eleven hålla 

allt i huvudet. 

Pedagog 2 säger också att jobbar man med för svåra saker får ju självförtroendet en törn så det 

är viktigt att se till att eleven lyfts, att man jobbar med de positiva och starka sidorna och vad 

man kan. Det är viktigt att arbeta med elevens starka sidor och stärka självförtroendet.  

Specialpedagog 2 kan inte säga att hon har en metod som är rätt för alla elever, utan att det 

krävs flera metoder. Är det till exempel flera elever som har liknande svårigheter kan de sitta 

tillsammans med henne i liten grupp. Då blir det lugnare och det finns mer tid till förklaring. 

Det gäller att hitta olika metoder och att vara flexibel samt att prova sig fram till lämpliga 

lösningar.  Specialpedagog 1 anser att de flesta elever kan hjälpas med hjälp av rätt verktyg 

samt att matematiksvårigheter inte är något som eleven behöver ha resten av livet. Med riktiga 

strategier och verktyg så har man inte de hindren att man kan tala om dyskalkyli.  
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När det gäller elever i svårigheter finns det inget som säger att den elev som har värst 

svårigheter kommer att misslyckas mest. Utan det handlar om intresse, vilja och ta sig igenom 

det eller öva mer. Den egna ambitionen är mer avgörande för hur resultatet blir och vad det 

leder till. Det är också viktigt att anknyta till deras vardagliga liv och att tänka på vad som är 

meningsfullt och viktigt för eleven i fråga och hoppa över resten..  

(Specialpedagog 1) 

 

Det kanske är viktigt att de ska kunna hantera pengar så att de kan klara det vanliga livet i 

dagsläget och i framtiden, och att man koncentrerar sig på det. Hon menar också att 

undervisningen behöver vara mer praktisk, men poängterar att det är viktigt hur materialet 

används. Om eleverna bara sitter och räknar till exempel pärlor utan att förstå vad de gör, ger 

det inget. Det innebär inte automatiskt en förståelse för talen. 

 

Även Specialpedagog 2 anser att det är viktigt att arbeta praktiskt med konkret material som 

tilltalar eleven och att försöka hitta vägar för att förklara på bästa sätt. Vilket sätt som är det 

bästa varierar och ska ses utifrån varje barns behov. Det är dock viktigt med pedagogens 

förhållningssätt, det vill säga att säga till eleverna ”det är inte du som inte fattar utan att det 

är jag som inte kan förklara så att du förstår”. 

Specialpedagog 1 menar att det blir svårt att anpassa undervisningen i klassrummet så att det 

blir meningsfullt för alla elever. När det gäller elever med specifika svårigheter är det svårt att 

hitta en lämplig undervisning så att det blir meningsfullt även för dem. Vissa delar kan läraren 

planera som eleven kan jobba med själv, men att det är mycket kommunikation som behövs 

och det är inte enkelt när övriga elever behöver en annan kommunikation. Gruppen behöver 

också i de fallen vara jämn samt att det är lättare att differentiera ett fåtal elever. Hon menar 

att det behövs enskild hjälp i form av hjälplärare i klassen eller hos specialpedagog.  

Även Specialpedagog 2 tror att det kan behövas enskild hjälp när det gäller de specifika 

svårigheterna, men att man måste vara flexibel. Ibland kan det vara så att eleven bara behöver 

några gånger enskilt för att sen klara av det i gruppen igen. Hon menar att vi har ett stort 

ansvar gentemot eleven att ha höga förväntningar och tro på honom/henne. ”Det ”pep-talket” 

kan man ha när man sitter enskilt med dem på ett helt annat sätt än i klassrummet”. Hon 

anser också att de måste ges relevanta uppgifter så att de känner att de kan avsluta något. Att 

känna att de har lyckats ger självförtroende. Eleverna behöver också få sätta ord på vad det är 
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som de kan, så att de inte sitter och tragglar något som de inte behöver. Det är också viktigt att 

tänka på att även om en elev kan så berikar han/hon och lär andra i ett socialt sammanhang. 

Att lära tillsammans och i ett socialt sammanhang ger eleverna kunskap om att man kan tänka 

i olika banor och att det är helt ok. Att sitta och diskutera med sig själv gynnar inte elever i 

svårighet.  

Specialpedagog 2 menar också att dessa elever ibland behöver vila lite och att inte bara hålla 

på med att träna det som är svårt. Även om eleven inte kan ett visst begrepp så kan hon ändå 

gå vidare och det är vår utmaning att hitta rätt, att hitta varje elevs nivå och inte låta 

läroböckerna styra för mycket. Hon betonar också samarbetet med föräldrarna och att det är 

viktigt att vi kommer överrens om hur vi ska hjälpa eleven så att vi använder samma material 

och samma tänk. Om alla gör olika blir det för krångligt för dem. De behöver struktur och få 

alternativ. Eftersom matematiksvårigheter också ofta hör ihop med koncentrationssvårigheter 

kan det vara bra att ha övningar på datorn. En del barn har lätt för att fokusera på det och 

tycker att det är spännande.   

Det är också viktigt att hitta lusten att lära hos eleverna menar Pedagog M. Då får man se till 

att blanda abstrakta och konkreta uppgifter och detta gäller även för de elever som inte är i 

matematiksvårigheter. Den konkreta matematiken är viktig för lusten att lära för alla elever. 

Många barns syn på vad matematik är, redan ifrån förskoleklassen, innefattar att skriva 

siffror, räkna i en bok och få läxa. Man kan undra vad så små barn får denna bild av 

matematik ifrån och där ser man hur viktigt det är att visa på att matematik inte handlar om att 

sitta och räkna i en bok. Vi måste förändra bilden för eleverna om vad matematik faktiskt är. 

”Att en elev har räknat 47 uppgifter i matteboken behöver ju inte innebära att han eller hon 

kan det han/hon gör” menar Pedagog M. 

5.3 Kan elever i matematiksvårigheter nå målen i matematik? 

Pedagog 1 tror att i princip alla elever oavsett om de är i allmänna eller specifika 

matematiksvårigheter kan nå målen om de får individuell anpassad undervisning. Hon säger 

också att om hon skulle misstänka att en elev skulle kunna få svårt att nå upp till målen i 

matematik men däremot kommer att klara målen i svenska så kan man låta svenskan ”stå åt 

sidan” under en kort period och fokusera mer på matematik för den eleven. Detta kräver dock 

mer personal vilket kan vara svårare att lösa ibland. 
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Pedagog 2 tror också att alla elever i specifika och allmänna matematiksvårigheter kan nå 

målen om de får det stöd de behöver.  

Jag tror att det går att hjälpa elever med svårigheter i matematik med rätt undervisning. 

Det handlar om att anpassa/skräddarsy, vilket delvis är styrt av resurserna som finns att 

tillgå såklart. Ju mer resurser och kompetent personal desto större möjlighet. I klassen kan 

man så gott som möjligt alternera sin undervisning så att inlärning främjas.  

(Pedagog 3) 

Varken Specialpedagog 1 eller 2 tror att alla elever, i synnerhet inte elever i specifika 

svårigheter, kan klara målen i år 5. Specialpedagog 1 anser att även om svårigheterna 

uppmärksammas hos elever redan i år 1, så hjälper det inte eftersom dessa elever fortfarande i 

år 5 kan vara osäkra på de viktiga grundläggande begreppen i matematik. Hon menar att det 

handlar om att det är över deras förmåga, men att hon tror på utveckling och att det mycket 

väl kan vara så att en elev i 20-årsåldern då har kommit så långt.  

Pedagog 4 tror likt specialpedagogerna att elever med allmänna svårigheter i matematik kan 

nå målen men hon är inte säker att elever i specifika svårigheter kan detta. Dessa elever kan 

kanske inte nå målen i år 5 trots hjälpmedel och stöd.  

5.4 Betydelsen av pedagogens ämnesdidaktiska utbildning och 

kunskap  

Pedagog 3 säger att det kan bero på vilken person man är, visst kan det finnas en person kan 

vara en fantastisk duktig matematiker som inte är utbildad pedagog men som ändå kan vara en 

jätteduktig pedagog. Men rent allmänt tror hon att det är viktigt att pedagogen har didaktisk 

ämnesutbildning. Hon förklarar ett en utbildad pedagog har en pedagogisk tanke med det 

han/hon gör. Pedagog 4 anser också att det har betydelse om pedagogen har ämnesdidaktisk 

kunskap och att man har en större kunskap om hur man kan lära ut matematik på olika sätt 

och förstå hur eleven tänker och hur det kan bli för eleven om man gör på det ena eller andra 

sättet. En utbildad pedagog förstår vikten av att lära sig grunderna i matematik tidigt. Pedagog 

1 tror att det har stor betydelse om man har fått lära sig att tänka i de banorna som en pedagog 

med ämnesdidaktisk kunskap har. Det man inte vet kan man inte påverka och utbildning är 

nyckeln både när det gäller svenska och matematiksvårigheter. 
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Specialpedagog 1 anser att många barn får matematiksvårigheter för att undervisningen är för 

dålig. Detta gäller dock inte de specifika matematiksvårigheterna. De barn som är 

normalbegåvade kan redan det vi gör i skolan, men att de inte tänker det som matematik. De 

har redan matematik med sig hemifrån och/eller samhället i stort och vi ska i skolan ge dem 

begreppen, symbolerna. Om man börjar där de har sin kunskap så blir det inte svårt för dem, 

det vill säga det blir inget nytänk på något vis. De elever som får problem med matematiken 

hade inte fått de svårigheterna om de hade haft en didaktiskt skicklig lärare, med didaktiskt 

grundläggande kunskaper. Matematiken, innehåller mycket abstrakt tänkande, men det gäller 

att inte komma till den abstrakta nivån direkt. Det gäller att hålla sig väldigt konkret i början 

av barnens inlärning för att de överhuvudtaget ska kunna nå det abstrakta tänkandet, annars 

fungerar det inte. Och det är där det många gånger brister när läraren saknar utbildning. De 

går in på den abstrakta nivån direkt eller för tidigt. Eftersom de själva ofta inte riktigt har klart 

för sig hur matematiken hänger ihop i deras liv. 

Specialpedagog 2 tycker att det är skillnad på pedagoger som har matematik i sin utbildning 

och de som saknar detta. Hon poängterar att det givetvis är olika på olika personer också och 

att det vore fel att ”dra alla över en kam”, men att det är viktigt med utbildning. Ett exempel 

på lärare med matematik utbildning kan vara att pedagogen vågar ta steget ur att jobba med 

matteboken och inte bara hänvisa till den, utan att arbetet med matematik sker mer praktiskt. 

Vid undervisning av en pedagog utan utbildning är det lätt att lita för mycket på läroböckerna 

och givet material. En utbildad pedagog väljer även att ha fler muntliga sammanhang, det vill 

säga att man pratar mycket matematik och att man tänker mer på att man lär i ett socialt 

sammanhang. Pedagoger med utbildning i matematik har även en trygghet av att kunna 

matematiken och vågar därför också ”ta ut svängarna” lite mer i undervisningen. Det finns ett 

”mattetänk” och vad elevernas kunskaper ska leda till.  

Pedagog M anser också att det är viktigt att lärarna är utbildade för de ämnen de undervisar i. 

Det är viktigt att kunna ämnesdidaktik och förstå hur matematik är uppbyggt, förstå 

strukturer, varför det ena hänger ihop med det andra och så vidare. Sådana saker står inte i 

läroböckerna och det är lätt för en lärare som inte har denna kunskap att luta sig för mycket på 

läroböckerna och lärarhandledning och då kan det leda till att de lärarna inte når fram till de 

elever som är i matematiksvårigheter. Dessutom är det så viktigt att hitta elever i 

matematiksvårigheter tidigt och hjälpa dem så snabbt som möjligt för annars kan dessa elever 



35 
 

få problem hela skoltiden om de inte har en lärare som vet hur hon/han ska stödja och hjälpa 

eleven. 

Pedagog M talar också om klasstorlekens betydelse och menar att klasstorleken har betydelse 

om läraren anpassar och ändrar undervisningsmetoden när han/hon undervisar en mindre 

grupp. Om en lärare har 30 elever och får resurser till klassen och bara behöver undervisa 15 

elever men fortsätter sin undervisning som om det hade varit 30 stycken så har klasstorleken 

ingen betydelse för elevernas lärande. Läraren måste ändra sin undervisning för dessa 15 

elever och om han/hon gör detta så har klasstorleken en stor betydelse för eleverna. Lösningen 

är inte enbart att sätta in mer resurser utan det är hur resurserna används som är det viktigaste. 
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6. Analys och diskussion 

Till skillnad från föregående avsnitt kommer samtliga yrkeskategorier i vår 

intervjuundersökning här att benämnas för pedagoger. Detta hoppas vi ger läsaren en bättre 

förståelse av den teori, praktik samt våra egna åsikter som behandlas nedan.  

Allmänna svårigheter i matematik är inget ovanligt eller något som pedagogerna har svårt för 

att identifiera. Samtliga pedagoger anser inte att allmänna matematiksvårigheter är något 

större problem, utan att det går att lösa. Det är inget ovanligt att elever fastnar ibland och 

pedagogerna har många ”knep” för hur de går tillväga för att lösa upp de ”knutar” som ibland 

uppstår hos eleverna. Svårigheterna ser ungefär ut på samma sätt och är något som ”rättas till” 

genom speciella genomgångar. Ofta handlar det också om uppmärksamhet, 

koncentrationssvårigheter och om generella inlärningsproblem. Det handlar alltså inte bara 

om svårigheter i matematiken. Adler (2001) och Ljungblad (2000) menar att elever med 

allmänna matematiksvårigheter är jämnt lågpresterande, det vill säga att de oftast har 

generella inlärningssvårigheter.  

När det gäller dyskalkyli har ingen av pedagogerna uppgett att de har stött på någon elev med 

en sådan diagnos. Detta anser vi inte konstigt eftersom de enligt vår undersökning inte är 

riktigt på det klara över vad det är eller vad som kännetecknar det. När pedagogerna talar om 

specifika svårigheter är de dock inne på samma spår, nämligen att det handlar om brister i 

antalsuppfattningen, minnesfunktionen samt svårigheter med att omsätta sina kunskaper i 

praktiken. Eleverna lär sig inte trots upprepade genomgångar och konkret material. Dessa 

svårigheter hänger med år efter år, vilket stämmer väl överrens med det Ljungblad (2000) 

anser, det vill säga, att trots att eleverna övar så sitter inte kunskapen där.  

Adler (2001) menar att dyskalkyli kännetecknas av elevernas ojämna resultat, men att dessa 

elever oftast är normalbegåvade. Det är den kognitiva tankeprocessen som gör att det blir 

problem med vissa delar av tänkandet hos eleven. Detta anser vi är ett tydligt kategoriskt 

synsätt där eleven är bärare av problemet.  

En del av pedagogerna ser ingen anledning att använda sig av diagnosen dyskalkyli och 

menar att om en elev hamnar i svårighet ska den eleven ges det stöd som hon/han behöver, 

vilket är olika för olika elever. En av pedagogerna uttrycker att det är viktigt att titta på hur 

miljön runt eleven ser ut och om svårigheterna kan bero på, en för eleven, ogynnsam lärmiljö. 

Detta visar på ett tydligt relationellt synsätt, vilket innebär ett bredare sätt att se på elever i 
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svårighet. Utgångspunkten ligger i att eleven är i svårighet vilket kan bero på brister i skolans 

sätt att förhålla sig till elevers olikheter. Och att det här gäller att se vilka förändringar som 

kan göras runt eleven för att lärandemiljön ska bli så fördelaktig som möjligt. Konsekvensen 

av en ogynnsam miljö kan resultera i att eleven hamnar i svårigheter. Detta kan jämföras med 

det kategoriska synsättet där eleven är skälet till att problemet uppstår (Tössebro, 2000). 

Vi tror att genom att även ta hänsyn till lärandemiljön runt eleven blir det lättare att identifiera 

vad det är som orsakar svårigheterna för att på bästa sätt kunna ge det stöd eleven behöver. 

Det är kanske så att det är skolan som faktiskt skapar problem genom en mindre lämplig 

undervisningsmiljö. Detta kan till exempel handla om en alltför stor klass som vid en första 

anblick hindrar individuellt anpassad undervisningen. En vidare kartläggning av 

lärandemiljön kan visa på en lösning i form av att arbeta mer i grupp, där lärandet bland annat 

sker i samspel med övriga elever. Ett annat förslag kan vara att prova sig fram genom 

alternativa undervisningsmetoder. 

Både pedagogerna och specialpedagogernas bild av en didaktiskt anpassad undervisning 

handlar om att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra genom att arbeta i mindre 

grupper samt att använda praktiska och konkreta material. Pedagogerna menar också att 

genom att prata matematik i undervisningen lär eleverna sig hur andra tänker och kan på så 

sätt ta till sig nya, mer effektiva strategier. Att elever i ett socialt sammanhang ges kunskap 

om att man kan tänka i olika banor och att det är helt ok. 

Även Piaget ansåg att barn skapar sin egen kunskap genom att praktiskt utföra moment och 

använda sig av konkreta föremål. Han menade också att det sociala samspelet, framför allt 

mellan barn, kan underlätta utvecklingens gång genom att de får möta andra uppfattningar och 

synsätt än sina egna. Barnet måste dock ha nått ett visst stadium i sin utveckling för att den 

förståelsen ska mogna fram. Till skillnad från Piaget så menade inte Vygotskij att det handlar 

om att barnet måste nå ett visste stadium i utvecklingen för nå en förståelse. Genom socialt 

samspel tillägnar barnet sig en så kallad metakognition, där han eller hon blir medveten om 

och kan förbättra sitt tänkande när det gäller problemlösning av olika slag (Wood, 1999).    

Samtliga pedagoger i undersökningen betonar att elever i svårigheter behöver mer tid och mer 

pedagogiska handledning för att lyckas i ämnet och har ungefär samma förslag på hur de 

arbetar med elever i svårighet. Pedagogerna poängterar att det är viktigt att tänka på att elever 

inte alltid lär på samma sätt och att det gäller att hitta den metod som gäller för just den 
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aktuelle eleven. Att träna på samma saker jämt är inte utvecklande för eleven utan att det 

gäller att lyfta eleven från den konkreta nivån till den abstrakta när eleven är mogen för att en 

utveckling ska kunna ske. Pedagogerna menar att uppgifterna inte får vara för svåra utan att 

man måste arbeta med elevens starka sidor för att eleven inte ska få dåligt själförtroende.  

Detta kan jämföras med Vygotskijs proximala utvecklingszon där eleven ges undervisning 

tillsammans med kunnigare, mer erfarna personer vilket är en viktig förutsättning för elevens 

utveckling. Eleven lär i samspel med personer som kan och vet mer. Eleven ska erbjudas 

utmaningar som det kan klara av själv genom ansträngning eller med hjälp av en mer erfaren 

person och det är viktigt att dessa utmaningar inte blir för stora. ( Hwang och Nilsson, 2003) 

Det är viktigt att det ges tid för enskilda samtal som kan visa en tilltro på eleven, detta för att 

ge eleven en känsla av att faktiskt kunna lyckas. Några av pedagogerna lägger stor vikt på den 

egna ambitionen, elevens egen vilja och motivation, som avgörande för om en elev ska lyckas 

eller inte. Både Adler (2007) och Magne (1998) talar om att hjälpinsatserna förstärks om 

eleven själv är positiv och har tro på sig själv. Det är viktigt att motivationen finns hos eleven.   

Några pedagoger menar att de allra flesta elever kan nå målen om de får individuell anpassad 

undervisning. Tillräckligt med resurser och kompetent personal ger en större möjlighet för 

eleverna att nå sina mål. I klassen kan man så gott som möjligt alternera sin undervisning så 

att inlärning främjas.  Några av pedagogerna anser dock att det finns mycket små chanser för 

elever i specifika svårigheter att nå målen i år 5. En av pedagogerna uttryckte att de flesta 

elever kan hjälpas med hjälp av rätt verktyg, dock inte de med specifika svårigheter eftersom 

det är över deras förmåga att nå målen. Tänker man på att elever i specifika svårigheter ofta 

hamnar i svårigheter år efter år samt att de trots träning inte kommer vidare är det kanske inte 

så konstigt att det kan bli svårt att nå upp till målen och att det faktiskt är över deras förmåga. 

Detta får dock inte innebära att vi ska ge upp. Oavsett vilket är det vår skyldighet som 

pedagoger att arbeta och ge stöd åt eleverna så att de kan nå målen. Når en elev inte upp till 

målen i år 3 så måste vi pedagoger fortstätta hjälpa och stödja eleven att utvecklas så att de 

når målen i år 5 och så vidare.  

Några av målen eleverna ska ha uppnått i skolår 5 är att kunna använda ritningar och kartor. 

Detta kan kopplas till Ljungblad (2000) som menar att elever i specifika matematiksvårigheter 

kan ha svårt att förstå hur kartan är uppbyggd då den är så abstrakt. Det kan betyda att några 

elever inte kan nå alla mål i skolår 5. Den abstrakta matematiken möter eleverna oftast inte 
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förrän i år 4. Hamnar eleverna då i svårighet är det troligt att han/hon inte når målen i år 5. 

Sannolikheten att eleven sedan kommer att nå målen i år 9 bedömer vi också som relativt små 

då matematiken bara ökar i svårighetsgrad och blir ännu mer abstrakt för varje årskurs. 

Ljungblad (2003) anser dock att allt är möjligt om elever i matematiksvårigheter får 

individuellt stöd och stimulans oavsett graden av matematiksvårigheter. Vi delar hennes åsikt, 

men tror dock att det här handlar mycket om ekonomiska resurser, bland annat i form utav 

kompetent personal för att nå dessa mål. Matematik är, enligt Adler (2007), ett ämne som 

kräver stor abstraktions- och koncentrationsförmåga. Får de svaga eleverna inte det stöd och 

den hjälp de behöver innebär detta ofta stora svårigheter för dem, vilket då kan leda till att de 

inte når målen. 

Alla pedagoger anser att det är viktigt med en tidig identifiering för att kunna hjälpa eleven. 

Att tidigt fånga in de som uppvisar svårigheter i den grundläggande matematiken för att ge 

dem en positiv bild av matematik redan från början. Genom att tro att förståelsen ska mogna 

fram hos eleven ”skjuts” problemet bara på framtiden och eleven kan då få svårighet att nå 

målen i år 5. Malmer (1999) menar att om en lärare saknar pedagogisk högskoleutbildning 

kan det leda till att elever i behov av särskilt stöd inte får hjälp i tid. Detta kan också då 

innebära att elever inte når målen i år 5. 

En av pedagogerna menar att det inte läggs lika stort fokus på matematiksvårigheter i skolan 

som med läs- och skrivsvårigheter. Pedagogen anser att det är lättare att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter tidigt, men att det är svårare att tidigt upptäcka matematiksvårigheter 

eftersom det även kan bero på att de är sena i utvecklingen. Hon anser att mer fokus läggs på 

att läsa och skriva i skolan och att läs- och skrivsvårigheter prioriteras för att det förmodas ge 

fler problem i framtiden om en elev har dessa svårigheter. Även Magne (1998) gör denna 

koppling då han påpekar att politikerna inte anser att en låg prestation i matematik skulle vara 

hämmande för en individs utbildning, medan läs- och skrivsvårigheter betraktas som starkt 

invalidiserande. Har politiker denna syn så kan man ytterligare förstå varför flera elever inte 

når målen i matematik.  

Alla pedagoger anser att pedagogens ämnesdidaktiska utbildning och kunskap är av största 

vikt och menar att en utbildad pedagog har en pedagogisk tanke med det han/hon gör och 

förstår vikten av att lära sig grunderna i matematik tidigt. Det finns också en större kunskap 

om hur matematik kan läras ut på olika sätt, förståelse av hur eleven tänker samt vad det 

innebär för eleven om hon/han gör på det ena eller andra sättet. De elever som får problem 
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med matematiken hade inte fått de svårigheterna om de hade haft en didaktiskt skicklig 

pedagog, med didaktiskt grundläggande kunskaper. Det krävs kunskap om att elevers 

inlärning i början måste hållas på en väldigt konkret nivå för att de senare ska kunna nå det 

abstrakta. Pedagoger med matematikbakgrund hänvisar mindre till läroboken och arbetet med 

matematik sker mer praktiskt, vilket även Malmer (1999) hävdar. De väljer också ofta att ha 

fler muntliga sammanhang, det vill säga att man pratar matematik och tänker mer på att elever 

lär i ett socialt sammanhang.  

Ljungblad (2000) anser att lärare saknar en djupare utbildning inom specifika 

inlärningsproblem hos eleven, vilket även vår undersökning visade. Samtliga pedagoger 

kunde utan problem identifiera allmänna matematiksvårigheter, men hade svårt för hur de 

specifika svårigheterna kännetecknas. Ingen av de pedagoger vi intervjuat har heller någon 

djupare utbildning inom matematiksvårigheter. Inom lärarutbildningen ingår endast 7,5 hp 

specialpedagogik och där ska flera kategorier av elever i svårigheter inrymmas, vilket innebär 

att elever i matematiksvårigheter inte får så stort utrymme. Det finns dock möjlighet att läsa 

en specialisering som tillval på 30 hp i specialpedagogik, vilket ger en större kunskap om 

elever i behov av särskilt stöd. Men inte heller i denna kurs ligger det något större fokus på 

elever i matematiksvårigheter.  

Det står i skollagen (1985:1100) att kommuner och landsting är skyldiga att använda lärare 

med utbildning avsedd för den undervisning de ska utöva samt att undantag bara får göras om 

sådan utbildning saknas eller om det finns andra skäl med hänsyn till eleverna. Vi anser att det 

här kan finnas en risk i huvudmannaskapets intresse att tolka detta utefter de ekonomiska 

resurser de har att tillgå. Detta kan då innebära att eleverna i behov av särskilt stöd inte 

tillgodoses eftersom det förmodligen inte görs individuella bedömningar av en hel klass vid 

en tolkning av undantagsfallen. Inte heller står det något om vikten av en didaktisk 

kompetens. 

Enligt SOU (2004:97) är läraren det viktigaste för att eleverna ska få lust att lära sig 

matematik och lärarens kompetens är det som har störst betydelse för elevernas resultat. I 

rapporten kan det även utläsas att klasstorleken har stor betydelse. Minskas elevantalet 

innebär det dock ett behov av fler klassrum och därmed fler kvalificerade lärare. Saknas detta 

innebär det ett sämre resultat. En av pedagogerna menar att det då krävs av läraren att anpassa 

undervisningen efter det elevantal som finns representerat i klassen och inte fortsätta 

undervisa efter det ursprungliga antalet, det vill säga som om eleverna vore dubbelt så många.  
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Malmer (1999) har som åsikt att olämplig pedagogik ofta är en orsak till att elever får 

matematiksvårigheter. Denna benämning ställer vi oss tveksamma till. Vad är egentligen 

olämplig pedagogik? Vi kan hålla med om att det finns undervisning som kan vara mer eller 

mindre bra, men att någon av de pedagoger som vi kommit i kontakt med bedriver en 

undervisning som skulle kunna innefattas av en olämplig pedagogik håller vi dock inte med 

om. Detta skulle kunna ses som en förolämpning till de pedagoger som har elever i 

matematiksvårigheter i sin klass, vilket inte kan vara meningen. Därmed inte sagt att en 

undervisning inte kan förbättras.  

Matematik är förknippat med begåvning och intelligens och oftast krävs det få misslyckanden 

i ämnet för att det ska förknippas med låg begåvning, vilket då medför att självförtroendet 

sjunker. ”Statusen” i matematik är hög och elever med fallenhet för ämnet ges mycket 

uppmuntran från omgivningen. Att veta vad matematiksvårigheter egentligen innebär för 

dessa elever är av stor vikt för att kunna identifiera och kartlägga svårigheten. Ökat 

elevansvar, som ju fått ett större utrymme i skolan idag, innebär problem för dessa elever. Om 

en elev har svårt att planera sitt eget arbete, har svårt med tiden eller genom nedsatta 

minnefunktioner inte kommer ihåg saker leder detta till svårigheter som sträcker sig utanför 

ämnet matematik. Vissa av svårigheterna ger även problem i övriga ämnen och kan också 

göra att det blir svårt att härleda problemen till just matematik.  

Det råder många tveksamheter angående begreppet dyskalkyli och många av de författare och 

forskare vi kommit i kontakt med ställer sig kritiska till det. Definitionen av dyskalkyli är 

problematisk och vilseledande och det saknas godtagbara diagnoskriterier menar Sjöberg 

(2006). Måste en gränsdragning mellan specifika och allmänna svårigheter egentligen dras? 

Gränsen mellan dessa är i vissa fall hårfin och det viktigaste måste vara att eleven får den 

hjälp och det stöd som krävs varpå en definition av matematiksvårigheter känns mindre 

betydelsefull. Av vilken betydelse är då en diagnos som dyskalkyli?  Vi är beredda att ge oss 

in i debatten angående dyskalkylins vara eller icke vara. Svårigheter eller inte så ska vi som 

pedagoger hjälpa alla elever och ge det stöd de så väl behöver och har rätt till. Adler (2007) 

menar att varje elev ska ges möjlighet att nå så långt som deras egna förutsättningar ger 

möjlighet till. Enligt oss krävs det ingen diagnos för att uppnå detta, bara en kartläggning av 

svårigheten i sig. Sett ur ett relationellt perspektiv givetvis!  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor till lärare 

• Vad anser du definierar elever med specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli? 

• Hur skiljer du mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter? 

• Har du stött på någon elev med diagnosen dyskalkyli eller stött på en elev du 

misstänker har dyskalkyli? 

• Vilken betydelse anser du att en tidig identifiering av specifika matematiksvårigheter 

eller dyskalkyli har för eleven? 

• Hur går du tillväga när du misstänker att en elev kan ha specifika 

matematiksvårigheter? 

• Hur anpassar du undervisningen för elever med specifika matematiksvårigheter eller 

dyskalkyli? 

• Gör du någon skillnad i undervisningen för elever med allmänna respektive specifika 

matematiksvårigheter? 

• Vilken undervisningsmetod tycker du gynnar elever med dyskalkyli eller specifika 

matematiksvårigheter? 

• Tror du att man kan anpassa undervisningen i klassrummet så den passar både elever 

med allmänna, specifika matematiksvårigheter samt övriga elever? Hur gör du då i så 

fall? 

• Om du stött på elever med dyskalkyli eller specifika matematiksvårigheter, och 

anpassat undervisningen för dem. Märker du då någon skillnad i resultat efter 

anpassad undervisning? 

• Anser du att klasstorleken har någon betydelse för elever med specifika 

matematiksvårigheter eller dyskalkyli? 

• Anser du att undervisningssituationen kan förbättra alt. försämra elevens svårigheter? 

• Anser du att det är viktigt att en lärare har ämnesdidaktisk utbildning eller kunskap 

och varför i så fall? 

• Går det att genom anpassad undervisning hjälpa elever med allmänna eller specifika 

matematiksvårigheter att nå målen i matematik?  
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Intervjufrågor till specialpedagoger 

 

• Vad anser du definierar elever med specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli? 

• Hur skiljer du mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter? 

• Har du stött på någon elev med diagnosen dyskalkyli eller stött på en elev du 

misstänker har dyskalkyli? 

• Vilken betydelse anser du att en tidig identifiering av specifika matematiksvårigheter 

eller dyskalkyli har för eleven? 

• Hur går du tillväga när du misstänker att en elev kan ha specifika 

matematiksvårigheter? 

• Hur arbetar du med elever med specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli? 

Vilken undervisningsmetod gynnar elever med dyskalkyli eller specifika 

matematiksvårigheter? 

• Går det att genom anpassad undervisning hjälpa elever med allmänna eller specifika 

matematiksvårigheter att nå målen i matematik?  

• Tror du att man kan anpassa undervisningen i klassrummet så den passar både elever 

med allmänna, specifika matematiksvårigheter samt övriga elever? Hur kan läraren i 

så fall konkret arbeta i klassrummet för att hjälpa eleven? 

• Anser du att undervisningssituationen kan förbättra alt. försämra elevens svårigheter? 

• Anser du att det är viktigt att en lärare har ämnesdidaktisk utbildning eller kunskap 

och varför i så fall? 

 

 

 

 


