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Sammanfattning  

Ett problem inom svenska skolor är att resultaten inom matematik sjunker enligt Pisas test. Vi 

ville därför i vår studie få reda på mer kring dessa orsaker kring varför resultaten sjunker samt 

hur man kan upptäcka de eventuella matematiksvårigheterna. Vi har därför gjort en 

kunskapsöversikt för att med hjälp utav tidigare forskning få syn på vad det finns för orsaker 

till matematiksvårigheter, samt hur de olika matematiksvårigheterna yttrar sig. Vi har i denna 

studie använt oss av åtta vetenskapliga texter där målet var att få med ett så brett åldersspann 

som möjligt. I våra texter har vi sett intressanta resultat från förskola upp till niondeklass. 

Resultaten visar på våra misstankar kring att det finns matematiksvårigheter och att dessa 

redan kan upptäckas så tidigt som i förskolan. En orsak till matematiksvårigheter är 

dyskalkyli. Denna svårighet grundar sig i att man har svårigheter i de aritmetiska 

färdigheterna vilket kopplas till neurologiska defekter. Däremot gör det inte elever oförmögna 

att utveckla de aritmetiska kunskaper, men de kan däremot behöva extra stöd.  

 

Nyckelord: Dyskalkyli, grundskolan, matematiksvårigheter, motivation. 
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1. Inledning  

Det ingår i vårt uppdrag som lärare att bemöta varje elev där den befinner sig i sin 

kunskapsutveckling och ha utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter (Lgr-11, s. 8). Då det 

kan vara ett väldigt brett spann i en klass där vissa elever har lätt för matematik och andra har 

svårt, kan detta resultera i att vissa elever glöms bort.  

 

Vidare har vi tagit del av Pisas resultat, vilket är en internationell studie där man utför tester 

vart tredje år i matematik, naturvetenskap, läsförståelse samt problemlösning för 15 åringar 

för att se hur eleverna ligger till resultatmässigt jämfört med elever i andra länder. Vi har tagit 

del av dessa resultat då vi tänker oss att lärare i de yngre åldrarna sätter grunden för framtida 

kunskaper. Vårt argument är att om man tidigt kan få syn på vad dyskalkyli och 

matematiksvårigheter är så finns det större möjligheter för lärare att lägga upp undervisningen 

på ett sätt så att alla elever når sina kunskapsmål.  

 

Enligt Pisas resultat så fortsätter svenska elevers kunskaper i matematik att försämras. 

Däremot kan man ställa sig frågande till om Pisaresultaten skulle kunna vara missvisande. 

Örstadius (2014) ifrågasätter Pisaresultaten genom en granskning som de genomfört på 

dagens nyheter. De har då i sin granskning fått syn på att elever i många fall varit trötta på att 

skriva prov och därför inte har engagerat sig i Pisas test då de vetat om att de är anonyma 

samt att resultatet de får där inte påverkar deras betyg i skolan. Deras granskning visar också 

på att elever får bättre betyg i skolan än vad Pisas resultat tyder på.  

 

Enligt skolverket (2013) kan man jämföra resultatet från Pisa 2012 med tidigare Pisa-

undersökningar och se att ämnet matematik är det ämne som har försämrats mest. Men å 

andra sidan har svenska elevers intresse för matematik samt motivationen för ämnet ökat 

sedan tidigare undersökningar.  

 

När vi har granskat Pisas resultat har vi sett att betygen i matematik inte ligger på topp, att 

många elever missförstår och har svårigheter i att räkna och förstå problemformuleringar i 

ämnet matematik. Vi undrar därför vad detta kan bero på och hur man kan upptäcka 

eventuella matematiksvårigheter. Vi anser att det är oroväckande att elevers resultat i 

matematik har försämrats när man ser till Pisas resultat, men å andra sidan är det positivt att 

elevers intresse och motivation har ökat och vi undrar därför varför resultaten sjunker. Vi tror 
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att om man upptäcker fler elever i matematiksvårigheter tidigare och ger dem det stöd de 

behöver så kanske Sverige kan förbättra sina resultat. Antagligen är det många elever som är i 

svårigheter som inte fått den hjälp de behövt i och med att resultaten är som de är. Vi vill få 

fram hur man hjälper lärare att upptäcka dessa elever. I vår undersökning har vi valt att inte 

begränsa oss till någon särskild ålder för att belysa hur det ser ut över tid.  

 

Vidare kan man i läroplanen läsa att det är av stor vikt att undervisningen utformas 

individuellt så att alla elever når sina mål oavsett svårighet (Lgr-11, s. 8). 

 

 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer vi att kort berätta om matematiksvårigheter.  

 

2.1 Matematiksvårigheter  

Det finns olika typer av matematiksvårigheter och vi har valt att undersöka mer kring 

matematiksvårigheter allmänt, men även fördjupa oss i dyskalkyli. Lunde (2011) menar på att 

trots att forskare har intresserat sig kring matematiksvårigheter sedan tidigt 1900-tal då man 

kopplade matematiksvårigheter till neurologiska defekter så märks det ändå att det är ett 

eftersatt område. Detta kan man dels se genom att det skrevs 14 gånger mer om ämnet dyslexi 

än om matematiksvårigheter under åren 1996-2005. Matematiksvårigheter har också kallats 

“Lärandeproblemet som skolan glömde”.  

 

I våra sökningar har vi upptäckt att antalet publikationer inom begreppet dyskalkyli har ökat 

de senaste åren. Söker man på det engelska ordet dyscalculia finns det fler träffar, men många 

av dessa var dubbletter eller så var de inte intressanta för vårt arbete.  

 

Vidare nämner Adler (2000) finns även dyskalkyli som beskrivs genom dels dys som är en 

förkortning till dysfunktion vilket tyder på en svårighet, men inte en oförmåga att lära sig. 

Den andra delen i ordet står för räknandet. Med andra ord innebär dyskalkyli att man har 

svårigheter med räknandet. Det som skiljer dyskalkyli från matematiksvårigheter är att det rör 
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sig om specifika delar inom matematiken och inte allmänt. Dyskalkyli beskrivs som dyslexins 

motsvarighet inom matematiken. Han menar också på att det finns flera barn med dyskalkyli, 

precis som med dyslexi, och att en del elever har en kombination av båda.  

 

2.2 Problemformulering  

Resultat tyder på att matematik är ett av de ämnen som elever har svårast för vilket vi belyst i 

inledningen med hjälp av Pisas undersökning och denna studie syftar då till att ta reda på vad 

orsaken är till dessa matematiksvårigheter. Detta kommer vi att undersöka med hjälp av 

tidigare forskning kring ämnet.  

 

I läroplanen står det att vi som lärare ska arbeta för att ge alla elever samma förutsättningar 

oavsett hur långt de har kommit inom ett ämne (Lgr-11, s. 8). Enligt forskning är dock 

matematiken det ämne som elever har svårast för och bland annat Pisa-testen som nämnts 

tidigare visar på att resultaten i matematik är låga (skolverket 2013, s. 8).  

 

Vi vill därför med hjälp av tidigare forskningsresultat få syn på vad forskare har kommit fram 

till att matematiksvårigheter beror på. Vidare tror vi att vår studie kan bidra till att hjälpa 

lärare till att få syn på vad matematiksvårigheter är, inklusive dyskalkyli.  

 

 

3. Syfte  

Syftet med vår kunskapsöversikt är att kartlägga forskning om matematiksvårigheter för att på 

så vis kunna underlätta för arbetande lärare att få syn på elever i matematiksvårigheter.  

 

Vår frågeställning är: 

 

1. Vad beror matematiksvårigheter enligt aktuell forskning på och hur kan det upptäckas? 
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4. Metod  

Pisaresultaten tyder enligt skolverket (2013, s. 8, 37, 38) att matematikkunskaperna bland 

svenska skolbarn har sjunkit kraftigt i förhållande till elever i andra länder. Orsaken till detta 

trodde man tidigare var att eleverna var omotiverade, men det man kan se efter senaste 

Pisaundersökningen är att motivationsnivån ökat.  

 

Genom detta resultat blev vi intresserade av att skriva om elever med matematiksvårigheter. 

Vi utgick ifrån tidigare forskning, genom att se vad det fanns för intresseområden inom 

matematiksvårigheter och där efter kom vi in på ett tema. Efter att vi valt tema så började vår 

kunskapsöversikt genom att leta relevant forskning. I Bryman (2011) kan man läsa att när 

man gör en litteraturgenomgång letar man lämplig litteratur till ämnet i frågan. Man tar 

tidigare forskning och tolkar det som står skrivet och tar sedan ställning till det för att i nästa 

steg ha det som stöd vid egna åsikter och argument. Vidare menar Bryman (2011, s. 97-98) att 

det är viktigt att bestämma nyckelbegrepp innan man börjar söka på elektroniska databaser, 

detta för att på så vis begränsa sin sökning (Bryman 2011, s. 113).  

 

Vi kom gemensamt fram till nyckelord efter att vi läst litteratur för att se vad andra använt sig 

av för sökord vid detta ämnesområde.  

 

Under rubriken tillvägagångssätt återfinnes en genomgång av hur vi hittade relevant 

vetenskapligt material. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Vi har sökt efter avhandlingar och tidsskrifter på internet genom olika databaser, dels genom 

Eric, Libris, Swepub samt Google scholar. Vi har använt sökorden stöd, elever med 

matematiksvårigheter, Elever med inlärningssvårigheter, hjälp inlärningssvårigheter 

matematik, Matematik i lågstadiet, Elever i svårigheter, matematiksvårigheter, dyskalkyli, 

svårigheter, hjälp, inlärningssvårigheter, elever, Mathematical Disabilities in kindergarten, 

Helping Students With Mathematical Disabilities, Problems in Learning Mathematics, 

Dyscalculia issues for practice in educational psychology , mathematics difficulty. Vi 

kombinerade de olika sökorden för att begränsa vår sökning så att all forskning som inte var 
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relevant försvann. Vi valde även att både söka på svenska och engelska sökord i databaserna 

för att få fram fler vetenskapliga avhandlingar och tidskrifter. Anledningen till att vi inte sökte 

enbart på begreppet dyscalculia var för att vi då fick 3500 träffar och vi valde därför att lägga 

till extra ord i sökningarna för att begränsa till mer relevant forskning till vårt arbete. För att 

få syn på ytterligare kring hur vi har sökt se bilaga 1 - söktabell där urval där det finns urval 1 

och 2. Urval 1 innebär att vi har tagit del av forskningstexten, men inte använt den i vårt 

arbete. Urval 2 innebär att vi har använt oss av forskningen i vår studie.  Vi har även en 

översikt över forskningen i bilaga 2 - forskningstabell.  

 

Vi har därefter sållat bort en del avhandlingar samt tidsskrifter och endast behållit det som vi 

upplevt relevant för vår studie där fokus ligger på orsaken till att elever befinner sig i 

svårigheter i matematik samt hur man upptäcker en matematiksvårighet. 

Efter att vi läst och tolkat de texter vi valt har vi genom kommentarsfältet i Word lagt in 

kommentarer som beskriver varje stycke. Detta genom att vi noggrant läst och tolkat vad just 

det stycket handlar om. I nästa steg har vi sorterat alla stycken så att de hamnar tillsammans 

med de andra stycken som berör samma tema. Därefter har vi läst igenom alla stycken som 

placerats under samma rubrik för att på så vis ytterligare få syn på vad varje forskare har för 

åsikt. I sista steg har vi sedan kopplat ihop vilka forskare som delar åsikt och vilka som inte 

gör det. Därefter har vi diskuterat fram rubriker som passar till de två teman vi hittat. 

Rubrikerna vi valt är följande: Orsaker till att elever befinner sig i matematiksvårigheter samt 

Upptäcka elever i svårigheter. 

 

Därefter har vi bearbetat och analyserat det material vi samlat in för att på så vis sortera och 

strukturera upp texten (Ahrne och Svensson 2012, s. 27). 

 

Denna studie baseras på forskningsartiklar från Gillum (2012), Holmberg (2004), Mundia 

(2010), Namkung & Fuchs (2012), Sjöberg (2006), Stock, Desoete & Roeyers (2009), 

Wadlington & Wadlington (2008), Östergren (2013). 

 

 

5. Resultat 
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De två rubriker som uppstod i vårt sorteringsarbete är: Orsaker till att elever befinner sig i 

matematiksvårigheter samt Upptäcka elever i matematiksvårigheter. Dessa teman känner vi 

beskriver det vi har fått syn på i forskningen. De olika rubrikerna är kopplade till varandra på 

så vis att de alla berör matematiksvårigheter på olika sätt. Dels genom vad det är och dess 

orsaker. De vetenskapliga texter vi har tagit del av har främst varit kvantitativa. Endast två 

stycken var kvantitativa med kvalitativa inslag.  

 

Nedan kommer vi att lyfta fram den forskning som berör orsaker till att en elev hamnar i 

matematiksvårigheter.  

 

5.1 Orsaker till att elever befinner sig i matematiksvårigheter  

Sjöberg (2006, s. 224-226) som har gjort en undersökning kring elever i matematiksvårigheter 

lyfte fram en grupp på 13 elever som alla befinner sig i svårigheter. Dessa elever har placerats 

i olika fack, som beskriver var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Några av 

facken som forskaren tar upp är följande: låg arbetsinsats samt omvänt intervallarbete. Detta 

innebär att eleverna lägger ner betydligt mer tid på vila än på att arbeta. Sjöberg (2006) har 

också kunnat se att eleverna under en matematiklektion bara jobbar på halvfart då de hellre 

pratar tyst med varandra, lyssnar på musik eller passar på att vila. Detta gör att Sjöberg (2006) 

ifrågasätter om svenska elevers resultat verkligen är så dåliga då de lägger ner så lite tid i 

ämnet. Vidare har också eleverna själva lyft fram strukturella problem vilket innebär orsaker 

som kan kopplas till skolan och som inte kan påverkas av en enskild elev eller lärare. Brist på 

arbetsro var också något som påverkade hur eleverna kunde koncentrera sig på lektionen 

enligt dem själva. Vidare har Sjöberg (2006) fått syn på att eleverna anser att klasserna är för 

stora och stökiga vilket påverkar deras inlärning i matematik då de får svårt att koncentrera 

sig. Dessutom känner de sig stressade och har ångest över provtillfällena och då 

huvudsakligen de nationella proven i matematik. Forskaren beskriver detta som en spiral där 

ett dåligt resultat ökar på stressen och oron inför nästa prov. Wadlington och Wadlington 

(2008) menar på att eleverna med matematiksvårigheter behöver komma över sin oro kring att 

inte klara av matematiken innan de kan utveckla sina kunskaper.  

 

Därför menar Sjöberg (2006, s. 243) att man inte kan anta att man genom proven får syn på 

vad eleven faktiskt kan utan att man bara får syn på det som eleven valt att skriva ner. 
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Forskaren menar därför på att man bör utveckla andra typer av prov där eleverna får en 

möjlighet att bedömas även ur ett sociokulturellt perspektiv. Vidare menar Sjöberg (2006, s. 

241) att matematik är det ämnet där flest elever misslyckas med att antingen klara av de 

nationella proven eller att eleverna inte uppnår målen för att få ett slutbetyg i nian. Detta kan 

bero på att en del av dessa elever har dyskalkyli, ungefär 80 000 elever i Sverige misstänks ha 

denna matematiksvårighet.  

 

Vidare lyfter även Sjöberg (2006, s. 228) fram att man också kan se att resultaten i matematik 

påverkas mycket av elevernas motivationsnivå. Till exempel, elevers önskan att få komma in 

på ett särskilt gymnasieprogram har resulterat i bättre resultat än tidigare då de inte hade 

önskemål kring gymnasiet 

 

Östergren (2013 s. 41) menar på att verbalt arbetsminne är viktigt både för antalsförståelse 

samt den aritmetiska kunskapen. Man kan se att elever som redan från tidig ålder har en 

bristande förståelse för antalsuppfattning i många fall har en brist i sitt verbala arbetsminne. 

Detta påverkar då alla aspekter av kunskapsutvecklingen samt de aritmetiska förmågorna. 

Östergren (2013, s. 38) talar om att det finns många olika orsaker som kan leda till 

inlärningssvårigheter i matematik. En orsak kan vara att den medfödda förståelsen för 

talsystemet är svagt vilket leder till svagt verbalt arbetsminne. Detta resulterar i att elevens 

arbetsminne inte ger något stöd när verbala och symboliska system ska sammankopplas med 

den medfödda antalsuppfattningen. Vidare menar forskaren att varje sammankoppling är 

oerhört viktig vilket gör att det blir en dysfunktion om de inte sammankopplas rätt. En sådan 

dysfunktion kan resultera i en låg aritmetisk förmåga, vilket kan leda till inlärningssvårigheter 

i matematik. Det kan även bli så att andra sammankopplingar kompenserar upp den svaga 

länken så att dysfunktionen inte blir så stor att det klassas som en inlärningssvårighet. Det är 

även viktigt att det finns andra faktorer som ger stöd för utveckling av kunskaper, dessa 

faktorer kan vara kontexter som familjemiljö, skolgång, relationer med andra och så vidare.  

 

Namkung och Fuchs (2012, s. 8) resultat tyder på att elever i matematiksvårigheter har ett 

underskott i tidiga numeriska kompetenser, åtminstone när det gäller förståelse av små och 

stora kvantiteter. I de tester forskarna gjorde fick man syn på att det inte fanns några bevis på 

skillnader mellan prestationer av elever med beräkningssvårigheter och elever med 

begreppssvårigheter i en problemlösning.  
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Namkung och Fuchs (2012, s.9) talar om elever i matematiksvårigheter som både har 

beräkningssvårigheter och begreppssvårigheter i en problemlösning inte utvecklas lika snabbt 

som elever med bara en av dessa svårigheter. Detta resulterar i att det tar längre tid att 

återgärda de tidiga bristerna i de numeriska kompetenserna. Studien visar även på att dessa 

elever med dubbelsvårighet har fler allvarliga brister i sitt arbetsminne än de elever med 

endast en svårighet.  

 

Vidare menar Wadlington och Wadlington (2008, s. 5) att det är av stor vikt att förstå att 

elever som befinner sig i matematiksvårigheter inte är oförmögna att lära sig.  

 

Enligt Gillum (2012, s. 288) kan det finnas olika faktorer till att elever befinner sig i 

svårigheter. Både miljömässiga och sociala faktorer kan påverka, ex. på det är: hemmiljö, 

föräldrarnas attityd till matematik, undervisningen i skolan, elevers motivation, elevers 

självbild och deras attityd till skolan.  

 

Sjöberg (2006, s.229) talar om att elever i matematiksvårigheter ofta verkar befinna sig i det 

Vygotsky kallar den närmsta utvecklingszonen (zone of proximal development) då man 

kunnat se att de varit på väg att lösa uppgifterna, allt de behövde var kommunikation med 

läraren för att få en större förståelse. Om eleven befinner sig i matematiksvårigheter eller 

endast tillfälligt är i behov av kommunikativ stöttning kan det vara svårt att få syn på.  

 

Vidare lyfter Sjöberg (2006, s.228) fram att elever i matematiksvårigheter i vissa fall har känt 

att de tappat greppet inom delar av matematiken som de tidigare känt sig säkra på. 

 

Enligt Holmberg (2004) så har föräldrar och lärare en tendens att koppla 

matematiksvårigheterna till att dessa elever rent mognadsmässigt är senare än jämngamla. I 

vissa fall har de låtit barnen gå ett extra år i en lägre klass för att få ett extra år på sig att 

mogna vilket i vissa fall gav goda resultat. Det som 9 däremot uppfattades som negativt med 

att låta eleven gå om ett år är att eleven då tappar gemenskapen med klassen och det i sig kan 

upplevs negativt av eleven.  

 

Vidare menar även Holmberg (2004, s. 46) på att en del av de problem som uppstår rörande 

matematik kan vara kopplade till en svag läsfärdighet.  
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I nästa del kommer vi att med hjälp av forskning lyfta fram hur man kan upptäcka elever i 

matematiksvårigheter.  

 

5.2 Upptäcka elever i matematiksvårigheter 

Wadlington och Wadlington (2008, s. 2) Menar att man kan se att elever i 

matematiksvårigheter oftast är väldigt starka i något annat ämne vilket gör att svårigheten blir 

väldigt oväntad eller missas.  

 

Gillum (2012, s.288-290, 295) nämner att om en elev har svårigheter i att skaffa sig 

färdigheter i aritmetik kan detta bero på att eleven har inlärningssvårigheten dyskalkyli. 

Dyskalkyli är en neurologisk svårighet som påverkar färdigheter med siffror.  

 

Sjöbergs (2006, s. 243) resultat kring matematiksvårigheter visar att man kan se att det finns 

oklarheter och tveksamheter om begreppet dyskalkyli.  

 

Detta håller även Gillum (2012, s.295) med om då även dennes resultat tyder på att det finns 

många oklarheter angående att diagnostisera elever med dyskalkyli. Vidare menar forskaren 

att begreppet dyskalkyli bör användas med stor försiktighet eller kanske inte alls då det inte 

finns någon vetenskaplig grund till begreppet i praktiken.  

 

Sjöbergs (2006, s. 99) studie visar att cirka 4-6% av befolkningen är drabbade av dyskalkyli. 

Vidare lyfter Sjöberg (2006, s. 99) fram att det finns studier där man fått syn på att syskon till 

elever med dyskalkyli ofta har matematiksvårigheter de med. 

 

Stock, Desoete och Roeyers (2009, s. 393-394) talar om att man redan i förskolan kan 

upptäcka matematiksvårigheter och de fick i samband med sin forskning syn på att det finns 

tydliga skillnader mellan barns förmågor samt att man redan här kan synligöra de elever som 

ligger i riskzonen. Man kan se detta i sex olika kategorier, dessa är procedurräkning, 

begreppsräkning, förståelse för talordning, klassificera siffror, bevara kunskaperna och 

taluppfattningsförmåga. Om man ser till dessa sex kategorierna så är ungefär 90 % av dessa 

förskoleelever i riskzonen för att få svårigheter i matematik när de kommer upp i skolan. 

Vidare menar forskarna att det är viktigt att dessa svårigheter upptäcks så tidigt som möjligt, 
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även bland barn på förskolan då forskning visar att ju tidigare ett barn i matematiksvårigheter 

får hjälp, desto lättare blir det att få ordning på problemet. 

 

Östergren (2013) håller med om detta och säger att inlärningssvårigheter i matematik är ett 

funktionshinder som man bör upptäcka så tidigt som möjligt för att på så vis förhindra att 

barnet faller efter och därigenom förebygga att man senare får extra svårigheter i matematik.  

 

Men vidare menar Östergen (2013, s.45) också på att för att identifiera elever med 

inlärningssvårigheter i matematik bör man använda sig av en metod som ger resultat på sikt 

då man får syn på variationen som finns i aritmetiska prestationer över tid. Det är extra viktigt 

att man använder en sådan metod under de första åren av skolgången då elevers aritmetiska 

förmåga kan förändras dramatiskt under en kort tidsperiod. Det är bättre att använda en term 

så som “barn som löper risk att utveckla inlärningssvårigheter i matematik”, istället för att 

klassificera eleverna som att de har ett funktionshinder. Man bör med försiktighet använda 

sådana termer som inlärningssvårigheter i matematik, eftersom vi då riskerar att märka en 

elev för tidigt i utvecklingen. Man bör de två första åren i skolan använda termer såsom 

“eleven som löper risker i att utveckla…” än att använda “eleven har”. 

 

Gillum (2012, s.294) menar på att samhället är format på ett sätt där man ser negativt på 

funktionshinder. Detta tillsammans med de negativa konsekvenserna av att sätta etiketter på 

barn kan medföra till att föräldern väljer att inte undersöka barnets svårigheter. Detta 

resulterar i att barnet blir utan diagnos och får därför inte tillräckligt med hjälp. Vidare säger 

forskaren att det är svårt att identifiera vilka elever som har dyskalkyli.  

 

Enligt Östergren (2013, s. 17) så brukar personer i matematiksvårigheter ofta använda sig av 

enklare varianter av strategier genom att t.ex. räkna på fingrar vid enkla beräkningar, de gör 

ofta procedurfel och de har svårt att förstå enklare begrepp. Något som också är typiskt vid 

matematiksvårigheter berör det aritmetiska, d.v.s. att kunna få fram svar på enkla aritmetiska 

problem, t.ex. 7 + 2 från minnet.  

 

Mundia (2010, s. 155) tar upp ett exempel från hennes studie som berör en elev som har svårt 

att förstå skillnaden mellan 15 och 51 då eleven blandar ihop entalen med tiotalen. Läraren 

som uppmärksammat detta kom då på idén att skriva tiotal och ental med olika färger för att 

på så vis hjälpa eleven att få syn på skillnaden.  
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Vidare menar Holmberg (2004, s. 69-70) på att genom att man har ett gott samarbete mellan 

lärare och föräldrar så blir det enklare att hitta de sätt som passar varje elev med de 

svårigheter som just den eleven har.  

 

Wadlington och Wadlington (2008, s. 4) talar om att elever kan vara både kvalitativa eller 

kvantitativa i sitt sätt att ta till sig nya kunskaper. En elev som lär sig på ett kvalitativt sätt är 

ofta mer kommunikativ och har lättast att lösa en uppgift då de kan ta isär och lösa varje del i 

en uppgift var för sig. De har ofta lätt för att lära sig att memorera t.ex. 

multiplikationstabellen. Vad de däremot kan ha svårt för är att förstå vissa begrepp och 

principer samt att uppskatta saker. En elev som lär sig på det kvantitativa sättet föredrar steg 

för steg metoder. Därför är det av stor vikt att läraren är kompetent och lyckas att variera 

undervisningen på så sätt att både de som föredrar de kvalitativa samt de kvantitativa 

metoderna får undervisning på sitt sätt för att undvika att elever hamnar i svårigheter. Det är 

först när eleverna själva lärt sig deras lärstil och på så vis också vet hur de ska göra för att ta 

till sig kunskapen bäst som de får en känsla av att ha kontroll över sitt eget lärande.  

 

Östergren (2013, s. 37) Menar på att man kan se att elever med risk för matematiksvårigheter 

har visat sig ha svårt för att hämta saker ur sitt arbetsminne och långtidsminne.  

 

I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion både kring de metoder vi valt, samt de 

resultat vi fått syn på.  

 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi fått syn på att det råder oklarheter om matematiksvårigheter och 

dyskalkyli. Mycket berör osäkerhet kring att diagnostisera elever då bland annat Gillum 

(2012) hävdar att det är negativt att sätta etiketter på elever, medan Stock, Desoete och 

Roeyers (2009) menar att ju tidigare en elev i matematiksvårigheter upptäcks ju bättre är det. 

Detta håller Östergren (2013) med om, dock anser han att det tar flera år av tester att 

identifiera en sådan svårighet. Vidare menar Östergren att elever med matematiksvårigheter 

kan hitta andra sätt för att nå kunskapsmålen i matematik, t.ex. genom att räkna på fingrar och 

ställa upp även enklare uträkningar.  
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Holmberg (2014) menar att det är viktigt att man ser eleverna på individuell nivå och med 

detta att man hittar det inlärningssätt som passar varje elev.  

 

Vidare menar också Sjöberg (2006) att de antydda svårigheterna inte behöver vara en 

svårighet hos eleven utan att det snarare kan bero på för stora klasser och brist på motivation.  

 

I nästa del diskuteras dels metoder vi använt oss av, men gör också en analys och diskussion 

kring våra resultat.  

 

 

6. Analys och Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar som vi kallar metoddiskussion samt resultatdiskussion. I 

första delen diskuteras de metoder vi valt att använda oss av. Under andra delen diskuterar vi 

de forskningsresultat vi funnit genom vår genomgång. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vår metod var att hitta lämpliga nyckelord som vi sedan skulle använda oss av för att hitta 

lämpliga vetenskapliga texter. I början var utmaningen att lära sig att hitta texter som var 

vetenskapliga och hur man tog reda på det. Efter att vi lärt oss hur vi smidigt skulle söka efter 

vetenskapliga texter så gick det bra att hitta material. Men efter ett tag stannade det upp då det 

blev svårare och svårare att hitta lämplig forskning då vi redan plockat ut de vi ansåg relevant. 

Men efter mycket sökande hittade vi dem.  

 

Vi tyckte också att det var ganska svårt att hitta tidigare forskning som berör 

matematiksvårigheter för elever i de yngre åldrarna. Däremot tänkte vi att de svårigheter 

eleverna har när de blir äldre ofta påverkas under de tidigare åren i skolan. Därför valde vi att 

söka efter tidigare forskning i alla åldrarna, från förskolan till högstadiet.  
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Vidare har vi också ställt oss frågande till hur det kommer sig att de flesta av de vetenskapliga 

texter vi hittat är kvantitativa då vi även hade velat få syn på matematiksvårigheter ur en 

kvalitativ vinkel. 

 

Då vi fått många träffar på våra sökningar har vi aktivt valt att hålla oss till vad 

matematiksvårigheter beror på samt hur det upptäcks. Vi har även läst vetenskapliga artiklar 

som berör matematiksvårigheter, men vinklat ur perspektivet hur klassrummet och 

omgivningen påverkar inlärningen. Vi tyckte till en början att ovan nämna studie var mycket 

intressant, men då vi kände att det inte höll sig till vår fråga valde vi att ta bort de delar som 

berörde klassrummets påverkan på inlärningen.  

 

Vi har gjort en sökningstabell där vi har sammanställt sökningarna vi gjort för att hitta den 

forskning vi använt oss av. Efter att vi hade gjort sökningarna fick vi i vissa fall fler träffar än 

väntat och då valde vi att kryssa i så att endast de vetenskapliga texterna visades. T.ex. när vi 

sökte på nyckelordet dyskalkyli på Libris fick vi 84 träffar, men då vi kryssar i att det ska vara 

vetenskapligt kom endast tre texter upp varav vi valde att läsa två av dessa och det är dessa 

två som vi har valt att använda oss av i vår studie. Den tredje valde vi bort då den var skriven 

på Finska. Efter att vi har kryssat i att texterna ska vara vetenskapliga har vi även själva kollat 

upp om det verkligen stämde.  

 

Vi upplever att våra vetenskapliga texter har en har en hög validitet då vi upplever att 

forskarna besvarar sina frågeställningar. Vi anser också att vi har en hög reliabilitet då vi 

enbart använt oss av granskade texter så som peer reviewed och doktorsavhandlingar. Tyvärr 

saknade två av artiklarna beskrivning av metod. Detta resulterar i att vi inte kan få syn på hur 

de gått tillväga för att få fram sina resultat och därför blir inte kvalitén lika hög i dessa artiklar 

som i övriga. Men då vi ändå upplevt dessa texter som relevanta i vår studie har vi ändå valt 

att behålla dem. Även fast dessa texter saknar metod upplever vi ändå att resultatet är pålitligt 

då de besvarar sina frågeställningar samt att resultatet är bra bidrag till forskning inom skolan.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
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Syftet med vår studie var att få syn på vad det finns för tidigare forskning kring orsaker till 

matematiksvårigheter och vi kom där också in på ämnet dyskalkyli vilket är ett relativt nytt 

begrepp som det inte forskats så mycket kring än.  

 

Vi tycker att dyskalkyli är ett stort problem då resultaten i matematik är sämre än önskat. 

Enligt Sjöberg (2006, s.241) är dyskalkyli en av Sveriges största undervisningsproblem i 

skolans värld. 

 

Gillum (2012) menar på att det finns oklarheter kring definitionen av matematiksvårigheter 

och detta för att det inte finns några allmänna diagnostiska kriterier. Östergren (2013, s.17) 

menar på att en orsak till detta kan vara att det forskats för lite om ämnet. Genom en 

undersökning Östergren gjort har vi kunnat få syn på att det finns 1873 artiklar som rör läs 

och skrivsvårigheter samt dyslexi, men endast 182 artiklar som rör matematiksvårigheter.  

 

Hur detta kommer sig tycker vi är en intressant fråga då dyskalkyli borde vara lika högt 

prioriterat inom forskning som dyslexin med tanke på att våra resultat visat på att 

matematiken ofta uppfattas som ett svårt ämne av eleverna samt att resultaten inte är som 

önskat.  

 

Man kan ställa sig frågande till om matematiksvårigheter och dyskalkyli är en bidragande 

faktor till de låga resultaten i matematik på Pisa testen. Om man upplyser lärare i de yngre 

åldrarna om hur man upptäcker och stöttar elever i dessa svårigheter kanske vi ser ökade 

resultat på Pisas undersökningar i framtiden.  

 

Ofta missas elever som är starka i andra ämnen av läraren vid matematiksvårigheter. Detta då 

svårigheterna är individuella och skiljer sig från person till person, vilket gör det svårt för 

läraren att upptäcka. I denna studie har de även kunnat se att lärarna i många fall saknar 

specialkunskaper för att kunna hjälpa elever i matematiksvårigheter. Wadlington och 

Wadlington (2008, s.2)  

 

Därför anser vi att vikten av att vi som lärare är väl utbildade inom våra ämnen bidrar till hur 

väl eleverna lyckas nå uppsatta mål. Det är trots allt vår uppgift som lärare att kunna 

individualisera undervisningen så att eleverna får undervisning på den nivå som de befinner 

sig på. Det är problematiskt att man inte upptäcker svårigheterna för att eleven är stark i andra 
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ämnen. Man bör därför fortbilda lärare i hur man upptäcker och svårigheterna i sitt klassrum. 

Östergrens (2013, s. 38) studie visar på följande att en elev i matematiksvårigheter inte 

behöver ha en dysfunktion som anledning till svårigheten utan att svårigheten kan bero på 

omgivningen. Wadlington och Wadlington (2008, s.5) visade på ungefär samma, att elever i 

matematiksvårigheter är fullt kapabla till att memorera och lära sig sådant som elever utan 

matematiksvårigheter kan, skillnaden är dock att de behöver betydligt mer tid på sig att lära 

sig.  

 

Stock et. al (2009, s.395) menar på att genom att förbereda barnen redan i förskolan genom att 

fokusera på matematikfrågor kan man förebygga att eleverna hamnar i riskzonen inom 

matematiksvårigheter i grundskolan. 16 Detta menar denna forskare på är bra för barnen då 

man på detta sätt kan hindra barnen från att hamna i svårigheter senare.  

 

Men Östergren (2013. s 45) säger att man bör undvika att sätta en diagnos på elever som är 

under åtta år. Östergren menar på att kunskapsutvecklingen förändras mycket under de första 

åren vilket gör det svårt att säkerställa en svårighet innan barnet är runt åtta år. Vi anser dock 

att det är bättre ju tidigare det upptäcks, men samtidigt att man verkligen ska vara säker på att 

barnet är i svårigheter innan man sätter etikett. Det är också viktigt att man har en förståelse 

för att denna etikett är en beskrivning av var barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling i 

denna stund då detta är något som kan ändras över tid. 

 

Sjöberg (2006, s. 243) har fått syn på att elever ofta anser att lektionerna är för långa. Vilket 

gör det svårt att vara koncentrerad hela lektionen.  

 

Frågan vi ställer oss är om matematiksvårigheterna skulle blivit färre om 

matematiklektionerna inte hade varit lika långa som de är i nuläget på många skolor. 

Matematik är ett ämne där man verkligen använder sin hjärna då man gör mycket uträkningar 

samt löser problem. Vilket gör att man blir väldigt trött efter ett tag och antagligen blir man 

ännu tröttare när man försöker förstå men inte gör det.  
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7. Konklusion 

1. Vad beror matematiksvårigheter på och hur kan det upptäckas? 

Vi vill här få syn varför elever har svårt i matematik, men också om det finns olika typer av 

matematiksvårigheter samt hur dessa i så fall kan upptäckas?  

Studierna visar på att matematiksvårigheter kan innefatta mycket. Dels syftar man på 

dyskalkyli som innebär en försvåring i att lära sig det aritmetiska, d.v.s. räknesätten, men 

också att uppfatta antal vilket leder till svårigheter. Dock innefattar matematiksvårigheter än 

mer än så. En elev som av någon anledning har bristande motivation, upplever att läraren är 

svår att förstå eller påverkas negativt av omgivningen kan också befinna sig i en 

matematiksvårighet, men det beror då inte på något neurologiskt. Svårigheterna upptäcks dels 

genom att läraren upptäcker att eleven har svårt att lära sig de olika räknesätten trots lärarens 

försök att variera undervisningen. 

 

Men också genom att göra aritmetiska tester över tid. Att göra tester över tid är för att elever 

kan utvecklas snabbt och om man då ser på utvecklingen över tid så kan man se utvecklingen. 

(Östergren 2013, s. 45)  

 

Stock, Desoete och Roeyers (2009) och Östergren (2013) talar om när de anser att man ska 

sätta en diagnos på en elev, stock m.fl. anser att man ska göra det så tidigt som möjligt då man 

enklare kan hjälpa eleven. Medan Östergren tycker att man ska vänta till eleven går i tvåan för 

att man ska vara säker på att det verkligen är en svårighet innan man sätter stämpeln.  

 

 

8. Implikation 

Resultatet av vår studie ser vi som en möjlighet att hjälpa lärare att upptäcka elever i 

matematiksvårigheter och det gäller i alla åldrar från förskolan till högstadiet. Men denna 

studie kan även hjälpa föräldrar till elever som riskerar att hamna i dessa svårigheter.  

 

Vi anser att vi fick svar på den fråga vi ställde i vår frågeställning, men i vidare forskning 

hade vi kunnat göra en empirisk studie för att undersöka svårigheter. Vår kommande studie 

hade vi velat göra med hjälp av kvalitativa metoder då vi under denna studie främst hittat 

kvantitativa studier och ställer oss frågande till detta. Vi känner att det hade varit intressant att 
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se om man får fram annorlunda resultat vid en kvalitativ undersökning. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 - söktabell 

 

 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

2015-03-18 Libris Dyskalkyli 84 2 2 2 

2015-03-18 Libris Elever med matematiksvårigheter 20 0 0 0 

2015-03-18 Summon ”Mathematical Disabilities in 
kindergarten” 

1 1 1 1 

2015-03-18 Summon ”Helping student with Mathematical 
Disabilities”  

4 4 1 1 

2015-03-18 Google 
scholar 
 

”Problems in Learning Mathematics” 197 4 1 1 

2015-03-23 Summon “Dyscalculia issues for practice in 
educational psychology” 

1 1 1 1 

2015-03-23 Summon Dyskalkyli 26 2 0 0 

2015-03-23 Libris Elever med inlärnings- svårigheter 42 1 0 0 

2015-03-26 SwePub Help in mathematics difficulties 15 1 1 0 

2015-03-26 SwePub hjälp inlärningssvårigheter 
matematik 

1 1 0 0 

2015-03-26 SwePub Matematik i lågstadiet 3 1 1 0 

2015-03-26 SwePub ”Elever i svårigheter” 8 2 1 1 

2015-03-31 Eric Mathematics difficulty 20 4 1 1 

  

 

10.2 Bilaga 2 - forskningstabell 
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Publikationsår 
Utgivare 
 
Författare 
 
Titel 

Databas Syfte Metod Slutsats/ Resultat 

03-07-2012 
 
Routledge 
 
James Gillum 
 
Dyscalculia 
issues for 
practice in 
educational 
psychology 

Summon Kan man bedömma 
och identifiera 
dyskalkyli och är det till 
nytta för eleverna att ta 
reda på det? 

Sammanställning 
av tidigare 
forskning kring 
dyskalkyli.  

Att diagnostisera 
elever med 
dyskalkyli kan vara 
något negativt.  

2010 
Journal of 
Mathematics 
Research 
 
Lawrence Mundia 
 
Problems in 
Learning 
Mathematics 
 

Google 
scholar 

Könsskillnader i 
matematik. Skillnader 
vid provtillfällen och 
typiska fel eleverna 
gör. 
 

Att använda en 
kvantitiv metod, 
enkäter för att få 
svar på syftet. 

Man bör lägga mer 
tyngd på att 
upptäcka och 
förhindra 
matematiskasvårigh
eter. Skolorna måste 
ha tillräckliga 
rådgivning och 
psykoterapi resurser 
för att hjälpa elever 
med personliga och 
akademiska problem 
såsom behoven 
höga stöd i 
matematik. 

2006 
 
Institutionen 
för matematik, 
teknik och 
naturvetenskap. 
 
Gunnar Sjöberg 
 
Om det inte är 
dyskalkyli - vad är 
det då?  
 

Libris Ge en grundläggande 
bred bild av eleven i 
matematiksvårigheter 

Kartläggningsarbet
e. 
Longitudinell 
studie. 
Kval/kvant. 
Testade elever i 
det nationellaprovet 
i femman. 
 v de      
eleverna som 
ingick i 
unders knings- 
gruppen kunde 
proven samlas in 
från     elever  
vilket ger ett bortfall 
på 9 procent.   
Därefter valds fyra 
skolor ut som 
Gunnar skulle 
observera på. 
Sedan ringades de 

I studiens resultat 
fick forskaren fram 
att den grupp med 
elever i svårigheter 
kunde man se vissa 
likheter. Men Gunnar 
fick också syn på att 
det urskiljdes lite 
från varandra med. 
Men han nämnde 
också att svårigheter 
kan förändras och 
då behöver tänka att 
en svårighet är 
något som är i 
nuläget och inte 
beöver finnas i 
framtiden. 
 
Ett annat resultat var 
att arbetsinsatsen i 
matematik är rätt 
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elever som löpte en 
risk att ha 
dyskalkyli in i en 
grupp utifrån de 
nationella proven.
 

  
 

  

 

låg, eleverna gör 
annat på lektionen 
istället. eleverna 
lägger i snitt 30 
minuter i veckan på 
matematik. Detta är 
inte tillräckligt för att 
uppnå önskat 
resultat, speciellt inte 
om man tycker att 
ämnet är svårt at 
förstå som många 
elever tycker.  
 
Forskaren valde att 
göra en studie på 
enbart barn med 
svenska som 
hemspråk. 
 
 
 

  
 
 

  
 

  

 

2004 
 
Rapporter om 
utbildning. 
Malmö högskola. 
 
Lena Holmberg 
 
Elever i 
svårigheter.  

Swepub Syftet är att utifrån 
föräldrars berättelser få 
syn på 
befintlig stöttning för 
elever i svårigheter 

Kvalitativ/kvantitativ
. Intervjuat elever i 
svårigheter och 
deras  föräldrar för 
att få höra deras 
åsikter. 
Olika 
undersökningsgrup
per. En grupp med 
16 elever mellan 9 
- 14 år som är i 
behov av extra 
stöd. En grupp med 
10 elever samt 
deras föräldrar. 

Åtgärder på 
individnivå, 
Speciallärarinsatser, 
Insatser av 
klassläraren, 
Särskilda insatser av 
annan skolpersonal 
än lärare, 
Individualiserad 
undervisning, Hjälp 
av föräldrarna i 
hemmet, Läxor, 
Åtgärder på 
skolnivå, Ett extra år, 
Vuxentäthet, Byte av 
spår, Gott 
samarbete mellan 
pedagoger, Gott 
samarbete mellan 
hem och skola. S. 76 

2008 
Preventing school 
Failure 
 

Elizabeth 
Wadlington och 

Summon Syftet är att ta reda på 
vad matematik 
funktionshinder är, 
vilka är dess 
egenskaper är? Samt 
vad man som lärare 
kan göra för att hjälpa 

- Forskarna tar upp att 
elever kan lära sig 
på kvalitativa och 
eller kvantitativa sätt 
och att deras 
inlärning blir lättare 
då de förstått sin 
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Patrick L. 
Wadlington  
 
Helping Students 
With 
Mathematical 
Disabilities to 
Succeed 

eleverna. 
 

lärstil. Elever kan ha 
svårigheter att förstå 
det matematiska 
språket med 
symboler osv. Vidare 
menar forskarna på 
att eleverna med 
matematiksvårighete
r behöver komma 
över sin oro kring att 
inte klara av 
matematiken innan 
de kan  lära sig 
bättre.  

2013 
Linköping 
University 
Electronic Press 
 
Rickard 
Östergren 
 
Mathematical 
learning disability 
: Cognitive 
ConditionsDevelo
pment and 
Predictions 

Libris Syfte var att testa och 
kontrastera hypoteser om 
vilka kognitiva 
förutsättningar som är 
centrala för utvecklandet 
av matematiska 
inlärningssvårigheter 
(MLD) hos barn. 

I studie ett gjordes 
ett kvantitativa test 
på 63 barn. I studie 
två gjordes ett 
slumpmässigt test 
på 315 barn där de 
fick göra 20 olika 
matematiska 
uppgifter. I studie 
tre tog man 
andvändning av 95 
elever som deltog i 
studie två och 
gjorde yterliggare 
tester på dem. 

Att man bör använda 
en metod som man 
testar över tid för att 
identifiera 
matematiska 
inlärningssvårigheter
. 

2012 
The Division for 
Learning 
Disabilities of the 
Council for 
Exceptional 
Children 
 
Jessica M. 
Namkung & Lynn 
S. Fuchs 
 
Early Numerical 
Competencies of 
Students with 
Different Forms 
of Mathematics 
Difficulty 

Eric Syftet med denna  
undersöka var att hitta 
skillnader i tidiga 
numeriska 
kompetenser hos barn 
med 
matematikvårigheter 
finns i tre olika 
svårigheter som är 
beräkningssvårigheter 
och 
problemlösningssvårig
heter och samtliga 
svårigheter. 

Denna studie 
 delades ut till 341 
elever i andra klass 
men med några 
bortfall, därför är 
studien gjord på 
332 elever. 
Eleverna fick göra 
tester i addition och 
i ordkunskap inom 
matematik. 
Eleverna delades 
sedan in i olika 
grupper så som 
beräkningssvårighe
ter. 

Resultatet av denna 
studie var att elever 
med CDPD har ett 
sämre arbetsminne 
och har svårare att 
utveckla kunskaper 
inom dessa 
svårigheter om man 
jämför med de 
elever som bara ha 
en av de 
svårigheterna.  

2009 
 
Developmental 
Neurorehabilitatio
n 

Summon Syftet med denna 
studie var att hitta 
kännetecken för att 
upptäcka barn i 
matematiksvårigheter 

Metoden i detta 
arbete var att ha 
föreställningar på 
olika förskolor där 
man  undersökt 

Resultaten visade på 
att det fanns 
skillnader mellan 
barnen på förskolan. 
Man kunde se att 
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Pieter Stock  
Annemie 
Desoete,  
Herbert Roeyers,  
 

Screening for 
mathematical 
disabilities in 
kindergarten 

redan i förskolan. Detta 
för att förhindra att 
svårigheterna blir för 
stora. 

361 barn(174 
pojkar och 187 
flickor) där de fick 
förberedande 
uppgifter i 
aritmetisk, där 
fokuset låg på att 
skillnaden mellan 
barn i riskzonen för 
matematiska 
funktionshinder och 
barn med minst 
måttlig arirmetiska 
uppgifter. 

mer än 90 % av 
barnen var i 
riskzonen för att få 
svårigheter i 
matematik eller 
svårigheter i 
aritmetiska 
kunskaper. 
Man kan se att 
dessa barn fick 
betydligt sämre 
resultat på procedur 
räkning, 
begreppsräkning, 
förståelse för 
talordning, 
klassificera siffror, 
bevara kunskaperna 
och taluppfattnings 
förmåga, än de barn 
som inte låg i 
riskzonen. 
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