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Syftet med arbetet är att utreda vanligt förekommande fel och svårigheter i matematik 

hos elever med matematiksvårigheter i årskurserna 6-9. Syftet är även att undersöka 

hur medvetna eleverna är om sina svårigheter. Vilka kriterier används för att bestämma 

vem som ska få extra hjälp och stöd? För att besvara mitt syfte har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer av elever, matematiklärare och en specialpedagog samt gjort 

litteraturstudier.  

 

De lärare och den specialpedagog som jag intervjuat anser att många elever med 

matematiksvårigheter har problem inom taluppfattning och de fyra räknesätten. 

Bristerna ligger på elementär nivå vilket ger vidare svårigheter, när de avancerar inom 

matematiken. Medvetenheten hos dessa elever, om sina svårigheter, är ytterst 

individuella beroende på deras självbild. Lärarna använder olika sorters material 

exempelvis ALP-test, diagnosmaterialet från Skolverket samt egna diagnoser för att 

kontrollera om elever kommer att uppnå betyget Godkänt.  
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1. Inledning 

I skolverkets samanställning över slutbetygen i årskurs 9 år 2006 var det hela 6,6 procent som 

inte klarade målen för betyget Godkänd i matematik. Den procentuella andelen som ej uppnår 

Godkänt i matematik i årskurs 9 har legat mellan 6,3 – 6,8 procent sedan år 2000. (Skolverket, 

2006) 

 

Matematik är något som finns runtomkring oss i vardagen, allt ifrån procent när det är 

realisation på en vara eller att kunna läsa av en ritning när man bygger hus. Därför är det 

viktigt att alla tillägnar sig grundläggande matematik för att kunna hantera olika situationer i 

vardagen. I kursplanen för matematik i grundskolan under rubriken ”Mål som eleverna skall 

ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” kan följande läsas, ”Eleven skall ha förvärvat 

sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer 

samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund 

för fortsatt utbildning.” (Skolverket, 2002, s. 28). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) arbetade jag mycket med de elever som har 

det extra svårt i matematik. Det har medfört att jag blivit mer intresserad av det här området, 

för att i min framtida yrkesroll kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Som lärare kommer man 

alltid att stöta på elever som har svårigheter i matematik, därför anser jag att det är viktigt att 

man är insatt i problematiken för att hjälpa dem till ett gott lärande. Du måste sätta dig in i var 

elevens problem ligger för att kunna hjälpa dem. Gudrun Malmer (1990) menar att det är 

viktigt att ta del av elevernas tankar för att bättre kunna kommunicera med dem på deras egen 

nivå.  

 

I det här arbetet kommer jag att titta på vilka vanliga brister som elever med svårigheter i 

matematik har, viket leder till att de inte når upp till betyget godkänd i årskurs 9. Jag ska 

också undersöka om de är medvetna om sina brister samt hur det beslutas vilka som ska få 

mer hjälp och stöd av exempelvis en specialpedagog.  
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2. Syfte och problemformulering 

2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en uppfattning om elever med matematiksvårigheter samt 

inom vilka områden deras svårigheter är. Jag ska också undersöka, hur medvetna eleverna är 

om sina svårigheter samt hur lärarna bedömer vilka som ska få extra hjälp och stöd.    

  

2.2 Problemformuleringar 

• Vilka är de vanliga brister som elever med matematiksvårigheter har i årskurserna  

 6-9? 

• Hur medvetna är eleven om sina brister? 

• Utifrån vilka kriterier bestäms det vilka som ska få extra hjälp och stöd av en 

specialpedagog/speciallärare? 

 

2.3 Avgränsningar 

Jag har gjort den begränsning i arbetet att jag enbart kommer att se till de elever med 

matematiksvårigheter, i årskurs 6-9 som riskerar att inte uppnå kraven för betyget Godkänt i 

grundskolan. Jag kommer inte att se till den enskilda individens svårigheter, utan endast vad 

läraren och specialpedagogen ser som problemområden.   
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3. Teoretisk bakgrund 

I avsnittet kommer jag att studera många olika författare för att skapa en helhetsbild över 

forskning om matematiksvårigheter. Författarna har i vissa avseenden likartade teorier, medan 

i andra helt skilda åsikter, exempelvis när det gäller begreppet dyskalkyli.  

 

Björn Adler, född 1956, är legitimerad barnpsykolog, specialist i neuropsykologi samt 

legitimerad psykoterapeut. Adler har under en längre tid forskat på området 

matematiksvårigheter och sedan några år bedriver han forskning med fokus på personer/elever 

med dyskalkyli. (Adler, 2001)  

 

Ann-Louise Ljungblad, är författare och arbetar som speciallärare (Ljungblad,1999).  

 

Olof Magne, född 1918 och genomfört flera studier i Sverige med avseende på elevers 

matematikkunskaper. Han är nu pensionerad professor, och arbetade tidigare som 

matematiklärare vid Malmö högskola (Magne, 1999). 

 

Gudrun Malmer, född 1920, är filosofie hedersdoktor vid Utbildningsvetenskapliga 

fakulteten vid Göteborgs universitet. Hon har bred pedagogisk erfarenhet som klasslärare, 

speciallärare, skolledare, lärarutbildare och var senast verksam som metodiklektor i 

specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Malmö. (Malmer, 2002)  
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3.1 Vad är matematik 

Enligt nationalencyklopedin är matematik, ”vetenskapen om logiska samband mellan 

storheter såsom tal, mängder, funktioner” (Nationalencyklopedin, 2007). 

 

Första stycket i Grundskolans kursplaner och betygskriterier för matematik kan följande läsas; 
 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och 

färdigheter i matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det 

ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 

beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så att eleverna 

förstår värdet av att behärska grundläggande matematik. Den skall ge god 

grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och lärande.   

     (Skolverket 2002, s. 26) 

 

Traditionellt har matematik ansetts vara ett svårt och abstrakt ämne, där de snabbtänkta och 

intelligenta skiljs från resten. Det har även varit ett vanligt synsätt att vissa elever aldrig 

kommer att lyckas inom matematik och att de inte ens kommer att lära sig de mest elementära 

begreppen. (Sterner, Lundberg, 2002)  

 

3.2 Matematiksvårigheter  

Adler har följande tankesätt. Före skolstarten är många barn förväntansfulla och positiva till 

matematik och räkning. Skolstarten innebär för de flesta att de ska lära sig att läsa och räkna. 

För många fortlöper detta utan komplikationer, medan några barn får problem redan vid 

starten med räkningen. Vidare menar Adler att svårigheterna kan handla om problem med 

taluppfattning och talföljden eller med att skriva siffror. Problem med taluppfattning innebär 

kortfattat att elever har svårt för förståelsen och hanteringen av tal och siffror i olika 

sammanhang. Räknandet kan då bli arbetsamt för eleven som blir trött efter sina 

ansträngningar. Känner eleven att något är svårt och oavsett sina ansträngningar inte 

avancerar, skapas det en känslomässig blockering. Dessa blockeringar och motstånd till ämnet 

skapar hinder för inlärning. (Adler, 2001)   

 

Malmer använder sig av följande definition av matematiksvårigheter. En elev har 

matematiksvårigheter då han/hon riskerar att ej når de enligt styrdokumenten uppställda 
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målen i matematik (2002). Vidare menar hon att begreppet dyskalkyli bör användas med stor 

försiktighet då detta kan vara vilseledande (Malmer, Adler, 1996).   

 

Olof Magne (1999) anser att de som uppvisar låga matematikkunskaper är de elever som 

arbetar och tänker annorlunda än de elever som är högpresterande i matematik. Därför är det 

bra om läraren uppmärksammar dessa tankemönster för att spåra grunden till problemen. 

Ytterligare en orsak till att en elev ej uppnår betyget Godkänt i matematik kan vara att eleven 

inte klarar alla moment i ämnet. En elev kan bli Godkänd i algebra men inte i geometri, vilket 

leder till att han/hon ej får Godkänt i matematik. Enligt Magne kan alla lära sig ”lite” 

matematik, men detta räcker inte alltid för att eleven ska nå upp till kraven för betyget 

godkänt.  

 

Dagmar Neuman föreläste på matematikbiennalen 2000 i Göteborg under rubriken, Teorier 

och tankar om matematiksvårigheter. Hon menar att det kan vara problematiskt att undersöka 

och diagnostisera ett barn för att hitta specifika matematiksvårigheter. En diagnos sätts på 

barnet och därmed lägger man svårigheten hos eleven och inte på undervisningen. Detta kan 

leda till att eleven får mer undervisning i ämnet som den tidigare fått, vilket han/hon inte kan 

tillgodogöra sig. (Neuman, 2000)  

 

Ann Ahlbergs föreläsning under samma matematikbiennal, Specialpedagogiska perspektiv på 

matematikundervisningen, handlade bland annat om att bakgrunden till en elevs svårigheter 

kan bero på en komplex orsakskedja. Den måste kartläggas för att eleven ska få den hjälp som 

denne behöver. Det kan handla om sociokulturella faktorer såsom kön, etnicitet och klass, 

funktionella faktorer såsom syn- eller hörselskada. Kognitiva faktorer kan även det påverka 

inlärningen, som numerisk förmåga, minne eller logisk förmåga, enligt Ahlberg är även de 

emotionella faktorerna som attityder, förhållningssätt och den enskildes tilltro till sin förmåga 

viktiga. Den avgörande faktorn till elevens inlärning är den pedagogiska faktorn, det kan 

handla om storlek på klassen, läromedel, schema, resurser, arbetssätt, arbetsförhållanden, 

samt lärarkompetensen. (Ahlberg, 2000) 
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3.3 Allmänna matematiksvårigheter 

Ljungblad anser att bland de eleverna som har matematiksvårigheter finns de flesta inom 

kategorin allmänna matematiksvårigheter. De har mycket olika och varierande svårigheter av 

både matematisk och språklig karaktär. Allmänna matematiksvårigheter kännetecknas av att 

eleven inte bara har svårigheter inom matematik utan även med andra ämnen i skolan. Att 

arbeta i mindre undervisningsgrupper, långsammare tempo med förenklade läromedel hjälper 

oftast eleverna med allmänna matematiksvårigheter. (1999)  

 

Allmänna matematiksvårigheter är ofta kopplade till en allmän låg begåvning. Läraren vet 

oftast var problemet ligger och vet även hur man ska gå tillväga för att avhjälpa problemet. 

Generellt brukar pedagogen sänka nivån och tempot vid genomgångar för eleven samt göra en 

anpassning till var eleven ligger kunskapsmässigt. (Malmer & Adler, 1996) Adler tar även 

upp att de oftast har jämna låga resultat och att deras resultat inte förändras från dag till dag 

(Adler, 2000). 

 

3.4 Specifika matematiksvårigheter 

Dagmar Neuman tog även upp specifika matematiksvårigheter under föreläsningen vid 

matematikbiennalen 2000. Hennes beskrivning av begreppet specifika matematiksvårigheter 

är följande. 

• elever med normal intelligens 

• elever med dåliga prestationer inom matematik på standardiserade test, de ligger 

ungefär 2 nivåer under sina jämngamla klasskompisar 

• elever utan allvarliga emotionella problem 

     (Neuman, 2000, s. 297) 

 

Att elever får diagnosen specifika matematiksvårigheter och att dessa är relativt stora innebär 

inte att detta är en slutgiltig diagnos, utan eleven har fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. 

Det gäller bara att de får rätt träning och den hjälp som passar just den enskilda eleven. Då 

kommer hon/han att utvecklas. (Ljungblad, 1999)  
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3.4.1 Dyskalkyli 

Olof Magnes förklaring till begreppet dyskalkyli är följande Dskalkyli är nylatin, och består 

av två ord, dels ordet dys som visar att det handlar om en svårighet men inte en oförmåga, och 

det andra order är calculus och betyder räknesten. Detta ger att begreppet dyskalkyli betyder 

svårigheter med själva räknandet. (Magne, 1998)  

 

Nationelencyklopedin ger följande tolkning på begreppet dyskalkyli: 
Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror 

i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller 

svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i 

räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan.  

                  (Nationalencyklopedin, 2007) 

 

Ljungblad (1999) beskriver dyskalkyli på följande vis. På engelska heter dyskalkyli 

Developmental Dyscalculia (en utvecklingsbar dyskalkyli), vilket Ljungblad anser är ett 

mycket bra uttryck, då denna diagnos på eleven beskriver var denna ligger för tillfället, det är 

inte bestående.  

 

Det som kännetecknar dyskalkyli är att det handlar om särskilda svårigheter i vissa moment 

inom matematiken. Det är viktigt att komma ihåg att personer med dyskalkyli mycket väl kan 

utföra svårare räkneoperationer men kan ha problem med huvudräkning, därav är det viktigt 

att uppgifterna ligger på rätt nivå. (Malmer, Adler, 1996) 

 

Vidare menar Adler att det finns två huvudinriktningar när det gäller dyskalkyli. Den ena 

typen kallas för lingvistisk dyskalkyli och har främst sina rötter i språkliga brister hos eleven 

avseende siffror och tals innebörd och mening. Dessa elever känns igen på att de räknar 

väldigt långsamt. Den andra huvudinriktningen har sin bakgrund i perceptuella svårigheter 

och kallas därmed för perceptuell dyskalkyli. Den här svårigheten kännetecknas av att eleven 

räknar snabbt men gör många fel, eleven tappar överblicken över uppgiften. Detta leder till att 

de har svårt att se rimligheten i sitt svar. Denna form av dyskalkyli framträder oftast när 

eleven kommer upp i årskurserna 6-9 och gymnasiet. (Malmer, Adler, 1996)  
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3.4.2 Akalkyli 

Med akalkyli menas att eleven oftast är helt oförmögen att använda sig av siffror, tal eller 

andra grundläggande matematiska symboler. Detta leder i sin tur till att de inte kan utföra 

grundläggande matematiska beräkningar såsom addition. Akalkyli framträder först och främst 

vid stora hjärnskador. (Malmer, Adler, 1996) Trots att eleven övar oavbrutet på de fyra 

räknesätten, kan de inte lära sig det. Denna typ av svårigheter är väldigt ovanlig, endast någon 

promille av befolkningen har den. (Adler, 2000)  

 

3.4.3 Pseudo-dyskalkyli 

När det gäller den här formen av svårigheter har eleven de kognitiva och tankemässiga 

resurserna för att kunna lyckas inom matematik, men att det finns en känslomässig 

blockering. Eleven har dåligt självförtroende inom matematik. Detta är oftast så djupt rotat att 

de själva tror att de inte är tillräckligt begåvade. När de sedan misslyckas på proven och 

lektionerna bekräftar de denna bild av sig själva. I den här gruppen är majoriteten flickor som 

trots att de är begåvade inom matematik inte lyckas. (Malmer, 2000) 

 

De här eleverna hjälps i första hand inte av specialundervisning, istället kan det hjälpa att ha 

enskilda samtal med läraren och i värsta fall med skolans psykolog/kurator för att komma åt 

den känslomässiga låsningen. Den här blockeringen kan ibland spåras tillbaka till tidigare 

misslyckanden som gör att de blivit rädda att den ska återupplevas. Detta kan till slut leda till 

att dessa elever drar sig bort från all matematik. (Adler, 2000)  

 

3.5 Var ligger svårigheterna? 

Då det upptäcks att elever har matematiksvårigheter, kan detta oftast spåras tillbaka till att det 

finns luckor i de mest elementära och grundläggande begreppen inom matematik. Malmer har 

upptäckt att när hon arbetat med vuxna dyslektiker som visar brister inom matematik, finns 

osäkerhet när det gäller de naturliga heltalen 1-10. De har då t.ex. inte lyckats att automatisera 

additions- och subtraktionstabellen, många räknar fortfarande på fingrarna. Detta leder i sin 

tur till vidare problem när man avancerar inom matematik då mycket bygger på vart annat. 

Vidare såg Malmer att det fanns stora brister i taluppfattningen när det gäller tal i bråk- och 

decimalform. Hon såg att det var vanligt bland dessa dyslektiker att förväxla storleksordning 
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på tal som 0,12 och 0,2. En vanlig missuppfattning var också att de ansåg att 1/3 var ett 

mindre tal än 1/5. (Malmer, 2002) 

 

I Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grundskolan (Sahlin, 

1997) beskrivs Elisabeth Klewborns C-uppsats där hon identifierade särskilda högfrekventa 

felområden på en högstadieskola, totalt var det sex sådana felområden:  

– talbegrepp och talrelationer 

– positioner, decimaler 

– bråk 

– tidsberäkning 

– geometri 

– procenträkning 

 

Malmer (2002) menar att symboler införs för tidigt i undervisningen. Dessutom menar hon att 

barnen bara fyller i tomrummen i böckerna utan att riktigt förstå vad de gör samt att de inte 

vet vad symbolerna verkligen betyder. Hon anser att barnen/eleverna först måste ha 

begreppen i form av ord som är kopplade till erfarenheter i vardagen men även i skolan 

genom laborativ matematik, samt att de måste prata matematik. Sedan kan man gå vidare och 

översätta begreppen och beräkningarna till det kortfattade matematiska språket.  

 

Malmer (2002) talar även om att det finns två typer av svårigheter inom matematik, dels en 

som syftar till avskrivning av siffror samt en med svårigheter med talsummering och 

algoritmer. De elever som har den här typen av svårigheter har oftast stavningssvårigheter. 

Den andra typen av svårighet handlar om att uppfatta och förstå relationer mellan olika 

begrepp samt att kunna dra logiska slutledningar och analyser. Elever som har den här typen 

av svårighet har oftast problem med innehållsuppfattning vid läsning vilket oftast beror på att 

de läser långsamt.   

 

3.6 Orsak till matematiksvårigheter och åtgärder 

Malmer anser att en orsak till att elever får matematiksvårigheter senare upp i skolåren kan 

bero på att undervisningen inte är anpassad till den nivå som de ligger på. Det förutsätts att de 

ligger på en viss kunskapsnivå i en viss klass. Elever som halkat efter får inte den tid som 

behövs för att tillägna sig kunskapen. Detta kan förklaras i att läraren inte kontrollerar och 
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följer upp om eleverna verkligen har förstått det de håller på med. Många lär sig att utföra 

beräkningar i matematik genom att följa mönster och rutiner utan att veta vad och varför de 

gör som de gör. (Malmer, 2002) Som pedagog bör man utgå från var eleven befinner sig för 

att sedan arbeta utifrån den nivån. Man måste också sätta sig in i hur eleven tänker. Följande 

citat kommer från den danske filosofen och teologen, Sören Kierkegaard som Ljungblad tar 

upp i sin bok som är väldigt tänkvärt för lärare och andra som arbetar med barn och 

ungdomar, 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. 

För att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, 

men först och främst förstå det hon förstår. 

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

(Ljungblad, 1999, s. 215) 

 

Undervisningen måste enligt Malmer anpassas till varje individs förutsättningar då de har 

olika erfarenheter och kunskaper från tidigare. Då alla elever är olika bör läraren vara väldigt 

flexibel för att kunna ta hänsyn till alla, både när det gäller svårighetsgrad på övningarna men 

måste också kunna presentera stoffet på olika sätt. (Malmer, 2002) 

 

Det är viktigt att det läggs tillräckligt med tid på de elementära begreppen och beräkningarna, 

då det kommer att ta längre tid och krävas mer resurser för att reparera de luckor som eleven 

har vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att komma ihåg att elevens självförtroende och 

motivation minskar successivt då de misslyckas. (Malmer, 2002)  

 

Många elever i de senare skolåren anser att matematik är komplicerat och väldigt abstrakt. 

Detta gör att det är viktigt att läraren sätter sig in i varje elevs inlärningsbetingelser. Då elever 

har olika sätt att ta till sig information, en del genom visualisering, andra auditivt, måste lärare 

tänka till hur man ska visa och förklara olika matematiska processer, så att det passar flertalet. 

Malmer menare vidare att en undervisning som medvetet observerar och tar hänsyn till 

elevers olikheter och förutsättningar, är en bra undervisning för alla. I många fall väntar man 

för länge innan man tar tag i problemen och stödåtgärderna sätts in, vilket försvårar för 

eleven. (Malmer, 2002)   
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Sahlins (1997) ger en översikt över svensk forskningen inom detta området mellan åren 1990-

1995. Hon beskriver i ett avsnitt B. Perssons studie om under vilka villkor som 

specialpedagogisk verksamhet bedrivs. Ett vanligt mönster till varför vissa elever får del av de 

specialpedagogiska resurserna är att svårigheter har visats sig i klassrummet, vilket har lett att 

ämnesläraren har sökt hjälp. I Perssons studie av skolor blir resultatet att 44 procent av lärare 

och rektorer anser elevens allmänna förmåga är ett kriterium för att eleven ska få 

specialpedagogiskt stöd. Detta kommer man fram till via test där det visar sig att eleven 

uppvisar någon form av funktionsnedsättning, antingen fysisk eller motorisk/perceptuella 

hinder. 38 procent av beslutsfattarna (lärare och rektorer) utgår från elevernas 

prestationsnivåer, det vill säga att de inte presterar det som förväntas av dem som ett  

kriterium. Den sista kategorin som är 18 procent handlar om att specialundervisningen 

beställts av någon annan, det vill säga inte av läraren eller rektorn. 

 

3.7 Styrdokument 

Vissa delar av skolmatematiken har förändrats mycket de senaste 60-70 åren men några delar 

har blivit relativt oförändrade. Det som är nästan oförändrat är undervisningsformen. 

Nästintill all undervisning sker i klassrummet, där klassen arbetar i boken. Idag kan man se att 

detta har mjukats upp och man vågar ta sig ut ur klassrummet samt använda annat material. 

Det som har förändrats radikalt är att man inte prioriterar mekanisk räkning i lika stor 

utsträckning som tidigare. I dagens matematikböcker finns det problemlösning och uppgifter 

kopplade till vardagen. (Magne, 1994)   

 

Kommunernas största ansvar enligt Ljungblad (1999) inom skolan är följande: 
Låt barnen få gå i en skola som är anpassad efter deras behov, 

i rätt miljö, i små grupper om så behövs, 
och med välutbildade lärare och pedagoger. 

Då kan barnen växa och utvecklas. 

            (Ljungblad, 1999: 159) 

 

Styrdokumenten dvs. skollagen, grundskoleförordningen, läroplanen och kursplanen säger 

följande om vem som bär ansvar och ska hjälpa de ungdomar som riskerar att inte uppnår 

kraven för Godkänt i matematik när de slutar grundskolan.  
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3.7.1 Skolledningens ansvar 

Följande citat kan läsas i Läroplanen för den obligatoriska  skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94), under rubriken Skolans värdegrund och uppgift: 

• ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” 

• ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildning.” (Utbildningsdepartementet, s. 15). 

 

Vidare kan det läsas i grundskoleförordningen följande: 

• ”[…] särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om 

särskilt stöd […] fattas av rektorn,” 

• ”En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå 

de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller 

om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd” (Djurstedt, 1998, s. 174). 

 

I läroplanen Lpo 94 kan man läsa följande, ”rektorn som den pedagogiska ledaren över 

lärarna och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten, då uppgiften är att nå de nationella målen.”. Vidare kan det läsas följande: 

”resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör,” (1994: 23). Rektorn/skolledningen har ansvar att elevvårdskonferenser hålls 

när det märks att en elev behöver hjälp (Djurstedt, 1998). Om inte skolledaren själv kan 

hjälpa till, ansvarar denne att kunnig personal inom området tillsätts. Rektorn ska se över 

vilken tillgänglig personal och kompetens som finns på skolan, eller fortbilda den som finns 

för att höja kvalitén på undervisningen. (Ljungblad, 1999)     

 

3.7.2 Lärarens ansvar 

Följande kan läsas i Lpo 94, kap 2.1 under rubriken, Riktlinjer,  

Läraren skall: 

• ”utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,”  

• ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,” 

 

Magne nämner i Att lyckas med matematik i grundskolan, att i undervisningen av elever med 

matematiksvårigheter är det viktigt att läraren sätter eleven/individen i centrum. Alla elever 

 - 16 -



har olika förutsättningar vilket lärare måste ta hänsyn till, elever tar olika vägar i sitt lärande 

därmed måste även lärare kunna anpassa sin undervisning och våga ta nya vägar. (1998) 

 

Ann Ahlberg som är professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet föreläste under 

matematikbiennalen 2000 i Göteborg. Hon talade om att det kan skapa problem om man 

diagnostisera en elevs svårigheter inom matematik, till en specifik matematiksvårighet om 

man inte ser till hela verksamheten. Då problemet inte enbart ligger hos den enskilda eleven 

utan beror även på hur läraren lägger upp undervisningen. (Ahlberg, 2000)   

 

Ljungblad poängterar att det är viktigt som lärare att studera varje elev för att ta reda på om de 

har en visuell, auditiv, motorisk eller taktil inlärningsstil. Många elever behöver en 

kombination av några av ovanstående stilar för att få en bred inlärning. Det är viktigt att 

läraren betonar för både eleven och dennes föräldrar att det handlar om ett inlärningsproblem 

och inte ett personlighetsproblem hos själva eleven. Ljungblad menar vidare att många av 

dessa elever som har specifika matematiksvårigheter är normalintelligenta, därav behövs det 

hitta nya vägar för inlärning. Lärare och specialpedagoger behöver arbeta tillsammans för att 

höja elevens matematikkunskaper till nya nivåer, samt skapa en djupare förståelse. 

(Ljungblad, 1999)  

 

Sahlin (1997) menar att ungefär hälften av lärare till elever i årskurs 9 anser att de inte har 

resurser för att tillgodose alla behov när det gäller matematik. De resurser som lärarna 

efterfrågar är tid, specialpedagoger, samt mindre undervisningsgrupper. Ett önskemål som 

många lärare efterfrågar är fortbildning för att få ökad kunskap om och förståelse kring hur 

man kan uppmuntrar skoltrötta elever samt hjälpa elever med matematiksvårigheter.  

 

3.7.3 Specialpedagogens ansvar 

Specialpedagogens uppgift är att hjälpa lärarna att bedöma när det bör göras en utredning på 

eleven, samt hjälpa läraren med att göra denna. Det gäller att komma ihåg att 

specialpedagogerna har bra kunskaper på området. Det är viktigt att det är specialpedagogen 

som tar hand om specialpedagogiska träningen, då matematikläraren varken har den kunskap 

eller tid som krävs då denna måste se till hela klassens utveckling. Vid arbete med dessa 

elever gäller det att betona kvalitet framför kvantitet. Specialpedagogen kan ofta snabbt 

lokalisera var problemen ligger, vilket ofta är på en grundläggande nivå. Specialpedagogen 
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hjälper även rektorn och lärarna vid bedömning om hur de specialpedagogiska resurserna ska 

fördelas mellan eleverna, samt upprätta åtgärdsprogram vilket oftast sker i samspel med den 

ansvarige läraren. (Ljungblad, 1999)  
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4. Metod 

4.1 Beskrivning av metod 

Först gjordes en litteraturstudie för att få en bra och bred teoretisk bakgrund om vad den 

svenska forskningen säger om matematiksvårigheter. Jag valde här att använda mig av många 

olika författare för att få en helhetsbild. Universitetsbiblioteket i Växjö var till stor hjälp för 

att finna den information som behövdes för studien. Jag fann dokumentation av 

matematikbiennalerna som använts i arbetet på den senaste skolan som jag hade 

verksamhetsförlagt utbildning på. 

 

Jag valde att utföra undersökning i form av kvalitativa intervjuer med inslag av strukturerade 

frågor, även kallad semistrukturerad intervju. Då denna på bästa sätt besvarar mina 

problemformuleringar. Johansson och Svedner (2001) menar att den kvalitativa intervjun 

kännetecknas av i förväg bestämda frågeområden. Att det finns några/en 

huvudfrågor/frågeguide som sedan följs upp beroende på svaret från personen som intervjuas 

(respondenten).  

 

Johansson och Svedner anser att syftet med den kvalitativa intervjun är att få respondenten att 

ge så uttömmande svar som möjligt. En risk vid kvalitativa intervjuer är att om den som 

intervjuar inte ser sig för så kan den glida över till en strukturerad intervju eller till och med 

bli en muntlig enkät. Det är viktigt att lyssna på vad respondenten säger och inte tänka på 

nästa fråga som ska ställas, att vara beredd på att ställa frågorna i en annan ordning beroende 

på vad personen svarar. Det finns även en risk att intervjun övergå till ett helt osystematiskt 

samtal. Den kvalitativa intervjun handlar om en balansgång mellan dessa faror. Intervjuerna 

spelas ofta in på band för att få med de viktiga detaljerna såsom pauser och avbrutna 

meningar hos respondenten. (2001)  

 

4.2 Urval 

Beroende på mina frågeställningar valde jag att genomföra intervjuer med både ämneslärare i 

matematik, specialpedagoger samt elever som har svårigheter inom matematik. Kriterierna jag 

utgick från när informatörerna valdes ut var följande. Lärarna skulle vara utbildade 

matematiklärare för de senare skolåren, specialpedagogen skulle vara utbildad specialpedagog 
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samt vara intresserad av att hjälpa elever med matematiksvårigheter. Kriterierna för vilka 

elever som valdes ut var att de skulle ha svårigheter inom matematik.  

 

Jag har intervjuat två ämneslärare inom matematik, som arbetar i grundskolans senare år. 

Tillsammans har de 27 års erfarenhet av undervisning i skolan. De arbetar på olika skolor, 

vilket jag tyckte var viktigt då det finns olika resurser att tillgå. Lärare A som jag vidare 

kommer att kalla för Per, har en svensk lärarutbildning i matematik och No i årskurserna 4-9. 

Han har läst 80 poäng matematik och 40 poäng allmän specialpedagogik. Per känner själv att 

han inte har tillräckliga kunskaper inom matematiksvårigheter för att hjälpa dessa elever på ett 

bra sätt. 

 

Den andra läraren som jag hädanefter kallar för Karin har i grunden en utländsk lärarexamen, 

hon har en magisterexamen i matematik, detta innebär att hon är behörig att i sitt hemland 

undervisa från årskurs 4 och uppåt. Det finns ingen övre gräns för vilka hon får undervisa. 

Den matematik som Karin läste i sitt hemland blev sedan värderat till över 100 akademiska 

poäng här. I Sverige fick Karin sedan genomgå ett projekt för utländska lärare så att hon fick 

behörighet i Sverige, där det bland annat ingick didaktikkurser och ytterligare 20 poäng 

matematik. I Sverige är hon behörig att undervisa i årskurserna 4-9 i matematik och fysik. 

Karin känner att hon har tillräckligt med kunskap i ämnet för att hjälpa/stödja dessa elever.  

 

Jag har även intervjuat två specialpedagoger, men den ena tillförde inget till detta arbete, då 

denne varken har läst matematik på universitet/högskola eller är insatt i problematiken. Därav 

kommer jag inte att referera något till denna respondent i resultatet. Då denna intervju låg så 

sent under arbetets gång fanns det ingen tid att finna en ny specialpedagog.  Den 

specialpedagog som jag kommer att referera till är i grunden lågstadielärare och har arbetat i 

skolan i många år, sedan har hon utbildat sig till specialpedagog och har specialiserat sig på 

matematik. Hon har ett ”kommunövergripande” uppdrag på sin arbetsplats.  

 

Eleverna som jag intervjuade är två till antalet och går i grundskolans senare år. De har olika 

grad av svårigheter inom matematik. Valet av dessa personer baserades på att de båda har 

svårigheter i matematik och får kämpa extra mycket. Jag kommer att benämna dem som elev 

1 och elev 2 för att inte röja deras identiteter. Elev 1 har svårigheter inom matematik och får 

därför lägger väldigt mycket tid på matematik, både i skolan och hemma. Denne har 

motivationen att uppnå målen i matematiken och kommer förmodligen att göra det också. 
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Elev 2 har fortfarande några år kvar i grundskolan. Denne har stora svårigheter inom 

matematiken och lägger inte mycket tid på matematiken.  

 

4.3 Genomförande och bearbetning 

Intervjuerna genomfördes i början av maj och jag hade då möjlighet att ta kontakt med några 

av respondenterna i god tid.  Jag valde att ta kontakt med alla utom en personligen för att 

kunna berätta om min undersökning och omständigheterna runtomkring. Specialpedagogen 

skickade jag ett e-postmeddelande till. Jag var även väldigt noga med att informera dem om 

de forskningsetiska principerna som jag följer, att de är anonyma i undersökningen samt att 

det bara var jag som skulle lyssna på banden då jag spelade in intervjuerna samt att dessa 

skulle förstöras efter transkriptionen. De fick även vid första kontakten reda på att intervjun 

skulle ta 20-30 minuter och att vi behövde ett enskilt rum att sitta i. Då de elever som jag 

intervjuat var under 15 år har jag varit i kontakt med deras vårdnadshavande för att informera 

om studien och fått deras godkännande att intervjua deras barn. Anledningen till att jag tog 

kontakt med dem via telefon är att det skulle ha varit arbetsamt att skicka ut lappar för att 

sedan få in dem igen då jag inte är på dessa skolor regelbundet. Samtidigt  fick de tillfälle att 

fråga mig om det var något.  

 

Intervjuguiden konstruerades med hänsyn till syftet och problemformuleringarna i god tid 

innan intervjuerna ägde rum. Detta för att de respondenter som efterfrågade intervjuguiden 

skulle få ta del av den innan intervjun ägde rum, för att ställa eventuella frågor. Intervjuerna 

ägde rum på respondenternas skola/arbetsplats förutom en då jag var hemma hos denne där vi 

genomförde intervjun. För att skapa god kontakt mellan oss satt vi mitt emot varandra och 

hade ögonkontakt hela tiden. Det kändes som om alla de jag intervjuade var intresserade och 

engagerade och svarade öppenhjärtigt på alla frågor. Det fanns en tillit mellan oss. De sa alla 

att jag kunde ta kontakt med dem igen om det var något mer jag kom på vilket visar på 

engagemang. Intervjuerna tog emellan 15-40 minuter och de avslutades med att jag frågade 

om det var något som de ville tillägga innan bandspelaren stängdes av. Efter det tackade jag 

för visat intresse.      

 

Jag spelade in alla intervjuerna på band vilket jag såg som nödvändigt då jag på så sätt fick 

med alla pauser, skratt mm. Jag kunde koncentrera mig på vad respondenten svarade och följa 

upp deras resonemang och inte lägga tid på skrivandet. Trost anser att fördelen med att spelar 
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in intervjuer på band är att intervjuaren kan lyssna på intervjun vid upprepade tillfällen för att 

då lägga märke till bland annat betydande ordval. Nackdelen är att kroppsspråk och 

ansiktsuttryck går förlorat samt att det kan försvåra transkriberingen ifall det inte är bra 

ljudkvalité. (Trost, 2005) 

 

Då intervjuerna genomförts påbörjades transkriberingen. Dessa gjordes i talspråk och därför 

var det viktigt att jag lyssnade på deras uttal. Jag valde även att ha med pauser och skratt mm. 

Transkriberingen tog väldigt lång tid trots att varje intervju inte var särskilt lång. 

Intervjumaterialet gav mig mycket hjälp då det var gediget och hjälpte mig att besvara mina 

problemformuleringar.   

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet eller giltighet är att frågan skall mäta/undersöka det den avser att mäta, det vill säga 

det som är relevant för mina frågeställningar (Halvorsen, 1992). Vid kvalitativa intervjuer 

strävas det efter att komma åt vad respondenten menar med eller uppfattar av ett begrepp eller 

en företeelse (Trost, 2005). Det är även viktigt att komma ihåg att den som intervjuar och 

respondenten inte har samma förståelse av de begrepp som används, vilket medför att 

validiteten kan ifrågasättas (Bryman, 2002). Undersökningens syfte och 

problemformuleringarna har hela tiden varit i centrum vid intervjuerna, för att få en hög 

validitet. De respondenter som deltagit i de kvalitativa intervjuerna har valts på det viset att 

problemformuleringarna skulle bli besvarade.   

 

Traditionellt menas det med reliabilitet, att det finns en tillförlitlighet att en undersökning är 

stabil och inte har blivit utsatt för slumpmässiga betingelser. Det vill säga att en annan 

intervjuare ska kunna ställa samma frågor och komma fram till samma resultat. Antalet 

respondenter har stor betydelse för arbetets reliabilitet, ett material med många intervjuer kan 

utgöra ett hinder då det handlar om att utskilja betydelsefulla detaljer ur materialet. (Trost, 

2005) Jag har i min empiriska undersökning därav använt mig av ett fåtal personer ur varje 

kategori därav uppnått hög reliabilitet, då det blev överskådligt och lätthanterigt material. 

Frågorna i intervjuguiden är väl genomtänkta för att överensstämma med 

problemformuleringen jag har.  
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4.5 Forskningsetik 

Jag informerade respondenterna innan intervjuerna om att jag skulle använda mig av 

forskningsetiska principer: 

• Informationskravet 

Samtliga respondenter informerades om vad intervjun skall resultera i, samt vilka villkor 

som gäller för deras deltagande, de skall upplysas om att deras medverkan är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

• Samtyckeskravet 

Intervjuaren måste ha respondentens samtycke för att få intervjua denne, i vissa fall bör 

man även ha samtycke från vårdnadshavaren/föräldern för att få intervjua personen om 

personen är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. De skall 

kunna bestämma om de vill medverka eller avbryta intervjun utan att utsättas för 

påtryckningar. (Vetenskapsrådet, 2002)  

• Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter/dokument om personer som kan identifieras skall förvaras på ett säkert 

ställe, detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för en utomstående att komma åt 

uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). I detta kommer jag efter transkription att förstöra 

banden som spelades in under intervjun av detta skäl.    

• Nyttjandekravet 

Uppgifterna rörande respondenten får endast nyttjas i forskningssyfte med dennes 

medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa vad som har kommit fram vid de olika 

intervjuerna. Jag kommer även att analysera och jämföra resultatet vid intervjuerna med 

varandra och med den teoretiska bakgrunden. 

 

Jag kommer att använda mig av både begreppen specialpedagog och speciallärare. 

Specialpedagogen hade följande beskrivning av vad specialpedagogens respektive 

specialläraren uppdrag var. Specialpedagog är att man är inriktad på hela lärandemiljön där 

uppdraget är att undervisa, utveckla och utreda, medan specialläraren har tonvikten på att 

undervisa och en del utredning. 

 

5.1 Var ligger bristerna hos dessa elever? 

Båda lärarna har den åsikten att det inte finns någon klass där det inte finns några elever med 

matematiksvårigheter. Men att det finns olika många i olika klasser samt att de har olika 

svårighetsgrad på sina svårigheter. Per har den uppfattningen att det är ganska många som har 

svårigheter inom matematiken. Upptill 10-15 procent i varje klass kommer att få problem att 

uppnå målen för Godkänt, och både lärare och elev verkligen kommer att få kämpa för att 

eleverna ska nå godkänt. Det lärarna var överens om var att många elever med 

matematiksvårigheter hade problem med taluppfattningen, vilket enligt matematiklärarn är 

kärnan till all matematik. Pers åsikt är att dessa elever inte riktigt har förstått hur talen i vårt 

talsystem är uppbyggt, med tiosystemet, vilket gör att de får problem redan med relativt enkla 

uppgifter. Eftersom matematiken är uppbyggd som den är, progressivt, medför detta att de får 

problem eftersom de inte har grunderna. Han anser att man arbetar för lite med grunderna i de 

tidigare årskurserna vilket gör att de inte har det med sig till de senare åren. Vidare har många 

även svårigheter med de fyra räknesätten och huvudräkning.  
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Om man kan se något mönster i deras svårigheter så är det taluppfattning, 

de fyra räknesätten och huvudräkning som det brister i, klarar de inte det, 

det är ju nästan grunden för allt och sedan brukar de ha problem med 

geometri […] det är bara min spontana tanke, jag kan inte förklara varför de 

har svårt för det, vi brukar arbeta mycket praktiskt med geometri. 

      ”Per” 

 

Karin syn på varför taluppfattningen är så svår är att det är så abstrakt för eleverna. Fram till 

100 kan man föreställa sig genom att använda sig av olika saker exempelvis tändstickor, men 

efter det blir det mycket svårare att konkretisera talen. ”[…] de kan inte föreställa sig hur 

stort 10 000, 100 000 eller 1 000 000 egentligen är. Jag tror inte att det finns någon vuxen 

som kan tänka sig denna mängd”.  Karin anser att det skulle vara bra om de i de tidigare åren 

arbetat mer med bland annat att konkretisera stora tal, genom att gå ut i skogen och räkna 100 

träd och kanske 1000 träd, eller räkna tändstickor. Eleverna ser inte den stora skillnaden om 

det är en nolla mer eller mindre, förstår inte innebörden av det. De ser inte om talet är rimligt 

eller inte. Brister ligger även i att uppskatta olika saker, som tid, vikter och storlek av olika 

saker. Det finns lika många svårigheter som det finns individer.  

 

Karin använder sig av en lite annorlunda undervisning där hon har en planering där det står 

vilka uppgifter som alla elever skall räkna varje lektion. Dessa uppgifter är utplockade så att 

alla elever bör klara av dem. När de sedan är klara får de inte gå vidare utan då får de lite 

svårare uppgifter men inom samma moment som de tidigare. Fördelen med denna form av 

undervisning anser Karin vara att alla elever ligger lika långt i boken och därför är det enklare 

att diskutera matematik på lektionen. En annan fördel är att de som räknar långsammare och 

anser att matematik är svårt aldrig behöver känna sig dåliga då de inte ligger efter resten av 

klassen, hon kör därför inte över några elever. Detta arbetssätt är populärt av eleverna, då de 

tycker att det är bra att de inte behöver känna att de ligger efter. Ifall eleverna alltid känner att 

de ligger efter och aldrig kommer ikapp sina klasskompisar tappar de lätt motivationen. 

 

”Det är plågeri för de elever som aldrig klarar matten och känner att de alltid ligger efter. 

Till slut ger de upp. Det är inte schyst!”  

      Karin 
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Tillsammans med specialläraren försöker Karin att lägga upp undervisningen så att eleven 

utvecklas och gör framsteg även om han/hon inte uppnår målen.  

 

Det största problemet enligt Per är att samtidigt som han har elever som behöver extra stöd 

och hjälp i klassen så måste han se till de resterande eleverna. Per anser att det är en sak att 

hjälpa och stödja elever med svårigheter om de har en vilja att utvecklas. Då eleverna inte har 

denna vilja blir det ansträngande för läraren. Särskilt om det inte finns några extra resurser i 

klassrummet, för tillfället har inte Per det.    

 

Specialpedagogen anser att det är för tidigt än så länge att använda begreppen så som 

dyskalkyli,  
Då de svenska forskarna fortfarande är oense om dess innebör […]. Jag har 

därför valt att kalla det för specifika matematiksvårigheter istället, det är väl 

bara Björn Adler i stort sätt som är säker på att detta finns, han pratar rätt 

mycket om det. Jag har vid flera tillfällen frågat Skolverket och NCM om 

hur jag ska förhålla mig till detta och jag har fått ett personligt svar från 

Görel Sterner […] där det står att jag tycker inte att du skall använda dig av 

det ännu. Utan var mer konkret och tala om vilka områden som det är 

svårigheter. 

 

Enligt specialpedagogen ligger problemet hos många elever i taluppfattning, samt de fyra 

räknesätten. När det gäller de fyra räknesätten är det främst division som är problematiskt, då 

många elever anser att innehållsdivision är svårt. Specialpedagogen har även 

uppmärksammat att dessa elever har svårigheter med subtraktion och huvudräkning.  

Begrepp är även en sak som det brister hos dessa elever, exempel på sådana är dubbelt samt 

begrepp som jämför olika saker, hur mycket yngre och hur många fler. Positionssystemet är 

en sak som det brister hos många.  

 

”Förvånansvärt många har svårt att lära sig klockan och många har ju inte klocka på sig de 

behöver inte det.” 

     Specialpedagogen 

 

Moment som specialpedagogen ser att många har problem med är bråk, decimaltal och 

procent i de senare skolåren, det är ofta det som lärarna i sommarskolan får arbeta mycket 

med hos dessa elever.  
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5.2 Hur medvetna är elever om sina svårigheter? 

Elev 1 som jag intervjuade ansåg inte att matematiken var det tråkigaste ämnet i skolan, utan 

att det är roligt men svårt i vissa delar. Själv ansåg hon sig inte vara duktig i matte och ägnade 

därför väldigt mycket tid åt matematik, både hemma och i skolan för att kompensera detta. De 

momenten som elev 1 ansåg sig själv vara duktig i var geometri samt additions-, 

subtraktions-, multiplikations-, och divisionstabellen. Användning av olika tabeller, stora och 

små tal tyckte elev 1 var svårt beroende på att det var dessa delar som kändes osäkra. Trots att 

hon ansåg att dessa områden var svåra tyckte denna elev att det var roligt med matematik. 

Hon anser sig själv vara medveten om sina svårigheter och känner att hon har gjort 

framgångar och utvecklats inom ämnet, vilket ger tillit till sitt eget kunnande. 

 

Elev 2 ansåg att matematiken i skolan var rolig, och tyckte att det var enkelt men tyckte sig 

inte vara särskilt duktig i matematik. Samtidigt som han i ett senare skede sa sig vara duktig i 

matematik. Det som är roligt är multiplikationstabellen, men sa sig ha glömt bort den, för att 

han har inte arbetat med den.  

 

”Jag tycker att gånge [sic] är roligast och jag kan det, men jag har glömt bort det” 

      Elev 2 

 

Det här svaret signalerade på att den här eleven inte har en bra självbild, eller medvetenhet om 

sina brister i ämnet. Om han har arbetat med multiplikationstabellen har han inte befäst den 

tillräckligt bra. Men att anse sig vara duktig på något som man sedan har glömt bort ses inte 

som någon bra medvetenhet om sina brister.  

 

För att i ett senare skede i intervjun säga att addition och subtraktion var enklast medan 

multiplikation och division var svårast. I det här avseendet ser jag att eleven är medveten om 

sina starka sidor och brister, då denne arbetat mycket med just addition och subtraktion den 

senaste tiden och inte mycket med multiplikation och division. Elev 2 går ofta emot sig själv 

och sina utsagor. Den här eleven har egentligen rätt till extra hjälp och stöd, men för tillfället 

får han ingen utan det är bara matematikläraren som hjälper honom.  
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5.3 Kriterium för urvalet till specialpedagogiska åtgärder 

Specialpedagogens uppfattning är att de nationella proven i både årskurs 5 och 9 blir en 

väckarklocka för många i skolans värld. Dessa prov ger signaler om att eleven förmodligen 

inte kommer att uppnå de mål som krävs för att de ska blir Godkända. ”Då blir det så tydligt 

att de inte kommer att klara det.”. De kan även bli kontaktade om att det har varit diagnoser i 

skolan som elever inte har klarat eller att eleverna har varit väldigt ojämna i sina kunskaper. 

Ibland handlar det om att läraren har en känsla att de inte hänger med, vilket gör att de söker 

hjälp. 

 

Lärare som arbetar på Pers skola använder sig av Gudrun Malmers ALP-test (Analys av 

Läsförståelse i Problemlösning), samt eget material med de fyra räknesätten och taluppfattning. 

Förutom ALP-testet försöker Per att diagnostisera eleverna med jämna mellanrum på det 

området som de arbetar med för tillfället. Lärarna använder sig även av en bedömningsmatris 

för problemlösning, diagnoserna från skolverket ämnade för elever i årskurs 2 och 7 samt 

absolut minimigräns för betyget Godkänt. Denna minimigräns tar upp vad lärarna och 

skolledningen anser att de måste kunna för att uppnå Godkänt och om dessa inte är uppnådda 

skall åtgärder sättas in.  

 

Det första som Per gör när han upptäcker att en elev riskerar att ej uppnå godkänt är att 

kartlägga vad som brister, vad detta beror på och utifrån detta sätta in åtgärder och skriva 

åtgärdsprogram. Ibland är det så att han själv känner att han inte klarar av det vilket leder till 

att Per söker hjälp från specialläraren. På den här skolan försöker de gruppera eleverna så att 

de som behöver lite mer hjälp hamnar i en mindre grupp där de kan få mer hjälp. Det Per 

anser vara extra svårt att hitta uppgifter som ligger på deras nivå men samtidigt är 

utvecklande.  

 

Så fort Karin möter nya elever gör hon olika diagnoser, prov och tester för att avgöra var 

eleverna ligger kunskapsmässig eller för att se deras brister. Då syns det tydligt vilka som har 

problem med exempelvis taluppfattning eller att läsa uppgifterna. Det behöver inte alltid vara 

matematiken som ligger till grund för problemen. Direkt när Karin upptäcker problem tar hon 

kontakt med specialläraren på skolan som hon har ett nära samarbete med. Specialläraren har 

mycket bättre material för att undersöka var problemen ligger enligt Karin. Karin känner själv 

att hon inte har kännedom om vad specialläraren använder för material, men att det fungerar 
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bra där.  Det är specialläraren som testar dessa elever grundligt och utifrån det sätter 

specialläraren och Karin upp riktlinjer för hur eleven skall arbeta för att uppnå så bra resultat 

som möjligt. Det bestäms även då om eleven skall träffa specialläraren vid varje mattetillfälle 

eller bara någon gång ibland. Varje elev följs upp noggrant. Man strävar hela tiden efter att få 

tillbaka eleverna in i klassen igen, när de visar att de är mogna och har byggt upp sin 

”kunskapsbank” för att klara av det. För tillfället har Karin en elev hos specialpedagogen som 

de hoppas få tillbaka till klassen snart, då denne har gjort stora framsteg. 

 

På Pers skola har de en helt annan situation där det främst är läraren som tar hand om dessa 

elever som har extra svårt i matematik, då det inte finns någon specialpedagog på skolan som 

är inriktad mot matematik. Därför har de inte någon närmare kontakt med specialpedagogerna 

på skolan. Detta var den stora skillnaden mellan Pers skola och den Karin arbetar på. Per och 

hans kolleger försöker lösa problemet genom att gruppera eleverna efter vilken takt eleverna 

vill arbeta i. Då den långsamma gruppen är relativt liten kan läraren lägga mer tid på varje 

enskild elev för att hjälpa denne vidare. ”Oftast är det den stackars mattelärare [sic] som står 

där och får försöka lösa det.”. Däremot kan man konsultera någon i kommunen, men Per är 

inte säker på om det finns någon där heller som är inriktad på matematik. 

 

Specialpedagogen arbetar på en plats där lärare och föräldrar kan söka konsultation för en 

elev för att få hjälp. Lärarna skall ansöka om hjälp genom rektorn, där de fyller i en ansökan, 

så att man tvingas att formulera sitt problem. Eftersom rektorn har huvudansvaret för skolan 

vill de ha in ansökan via rektorn. Föräldrar kan även söka hjälp hos resursteamet. 

Specialpedagogen har träffat många elever som har matematiksvårigheter av olika 

svårighetsgrader och känner att hon har stora erfarenheter av att arbeta med elever som har 

matematiksvårigheter.  

 

5.4 Vidare analys 

Elisabeth Klewborn identifierar sex olika högfrekventa områden som elever med 

matematiksvårigheter har, talbegrepp och talrelationer, positioner, decimaler, bråk, 

tidsberäkning, geometri och procenträkning. Detta är samma områden som specialpedagogen 

betonar som problemfyllda områden, specialpedagogen tar även med geometrin, medan 

matematiklärarna identifierade främst taluppfattning, positionsystemet, geometri och klockan 
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som svåra områden. Specialpedagogen kunde ge fler exempel på felområden än 

matematiklärarna, beroende på att hon träffar fler elever med dessa svårigheter. 

 

Malmers tankar om att symboler införs för tidigt i undervisningen har även specialpedagogen. 

Hon talade om att hon såg att det var flera elever som brister i att de inte kan grundläggande 

begrepp så som dubbelt och jämförande ord, som skillnad och likhet. Lärarna som intervjuats 

anser att det inte läggs tillräckligt med tid på detta i de tidigare skolåren. De anser att lärarna 

där ska lägga mer tid på detta så att eleverna har dessa begrepp när de kommer upp till dem.  

 

Malmer har den uppfattningen att då det upptäcks att elever har matematiksvårigheter, kan 

detta oftast spåras tillbaka till att det finns luckor i de mest elementära och grundläggande 

begreppen inom matematik. Via sitt arbete har hon upptäckt att det finns osäkerhet när det 

gäller de naturliga heltalen 1-10. De har då t.ex. inte lyckats att automatisera additions- och 

subtraktionstabellen. Många räknar fortfarande på fingrarna vilket gör att det inte har 

automatiserats. Detta leder i sin tur till vidare problem när man avancerar inom matematik då 

allt bygger på vartannat. Vidare såg Malmer att det fanns stora brister i taluppfattningen när 

det gäller tal i bråk- och decimalform. Det var bland annat dessa områden som 

specialpedagogen berättade om vid intervjun. Hon såg brister hos eleverna när det gällde de 

naturliga heltalen samt att subtraktionstabellen inte hade automatiserats.   

 

I styrdokumenten står det klart och tydligt när åtgärder skall sättas in och vem som är 

ansvarig. Följande citat kommer från grundskoleförordningen ”En elev skall ges 

stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha 

uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver 

särskilt stöd”. Lärarna som jag intervjuat har beskrivit olika tillvägagångssätt för att 

bestämma vilka som skall ges stödundervisning, där alla utgår från vad som står skrivet i 

läroplanen. Utifrån den har det på en skola satts upp en absolut minimigräns för vad eleverna 

måste visa för att de skall bli godkända. Sedan används nationella proven, diagnosmaterialet 

från skolverket samt lärarens egna diagnoser för att kontrollera att eleverna uppnår målen. 

Uppmärksammas det då att eleverna inte ligger på den nivån som de bör göra för att uppnå 

Godkänt, sätts stödåtgärder in. Hur dessa ser ut beror på vilken skola det är och deras resurser.  

Specialpedagogen såg de nationella proven som en väckarklocka för många lärare att det var 

där som det blev tydligt att eleverna inte låg på den nivån som de bör göra. De nationella 

proven skall representera vad styrdokumenten säger. Specialpedagogen ansåg det 
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skrämmande att nationella proven blir en väckarklocka för lärarna att deras elever inte når upp 

till uppnående målen för betyget Godkänt.  
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6. Diskussion 

Diskussionen har jag valt att dela upp i två delar, dels resultatdiskussion där jag tolkar och 

värderar resultatet som kommit fram i studien, dels en del som är metoddiskussion som  

innehåller reflektioner av valet av metod.  

 

6.1 Slutdiskussion  

Malmers definition av vilka elever som har matematiksvårigheter, är att en elev har 

matematiksvårigheter då han/hon inte når de enligt styrdokumenten uppställda mål i 

matematik. Denna definition kommer jag att använda mig av i framtiden. Självfallet är det bra 

att ge en diagnos om eleven har svårigheter men man måste se till helheten. Allt behöver inte 

bero på den enskilda eleven utan kan även bero på undervisningsmiljön, 

undervisningsmetoden med mera. Även den tanken som specialpedagogen som jag 

intervjuade hade, att svenska forskare inte är överens om dyskalkylins innebörd är något 

viktigt att bära med sig. Att hon då undviker att använda dessa termer utan försöker istället 

beskriva svårigheterna tydligt. Vidare menar Malmer att begreppet dyskalkyli bör användas 

med stor försiktighet då detta kan vara vilseledande. Detta anser jag varar en viktig aspekt att 

ta hänsyn till när det gäller att använda sig av olika diagnoser på elevers svårigheter och det 

att denna sätter en stämpel på eleven, vilket i sin tur kan leda till att de ger upp att försöka 

eftersom de då fått denna stämpel. 

 

Dagmar Neuman tog upp på en föreläsning Teorier och tankar om matematiksvårigheter, på 

matematikbiennalen 2000 i Göteborg om att det kan vara problematiskt att undersöka och 

diagnostisera ett barn för att hitta specifika matematiksvårigheter. Då en diagnos görs skjuts 

därmed problemet över på eleven och inte på undervisningen, vilket kan leda till att eleven får 

mer undervisning i ämnet, vilket han/hon inte kan tillgodogöra sig. Elev 2 har en annan typ av 

problem med undervisningen, den är att han inte får någon extra hjälp och stöd för tillfället i 

matematik, vilket han egentligen har rätt till då han har svårigheter i matematik. Den här 

eleven är kvar i klassen men arbetar med sitt material och får konkurrera med de andra 

eleverna om lärarens hjälp.  
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I grundskoleförordningen kan följande läsas, ”En elev skall ges stödundervisning, om det kan 

befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det 

femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd”. Elev 2 har 

rätt till att få särskilt stöd för att uppnå kriterierna för betyget Godkänt, det är rektorns ansvar 

att se till att sådan hjälp sätts in eller att söka upp behöriga personer så att detta genomförs 

 

När det gäller medvetenheten hos elever med matematiksvårigheter är det inte konstigt att jag 

får skilda svar, då alla är olika individer. Som lärare kan man inte ta förgivet att alla fungerar 

på samma sätt. Som pedagog måste man se till varje individ och deras behov. 

 

Det som förundrade nig när det gäller resultatet från intervjuerna är att det skiljer sig så 

mycket mellan olika skolor i samma kommun när det gäller resurser och tillgång till 

specialpedagog/speciallärare. På en skola har man knappt tillgång till en specialpedagog som 

är insatt i matematikproblematiken utan den får matematiklärarna ta hand om, medan på en 

annan skola har man tillgång till speciallärare.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Det som talar emot mig när det gäller valet av metod är att jag här bara får ett fåtal personers 

åsikt i ämnet, därav finns det en risk att ej uppnå hög reliabiliteten. En bidragande effekt av 

detta är att slumpen kan ha varit inblandad och därav givit mig vissa svar. En annan negativ 

verkan av valet av metod är att urvalet av respondenter ej är statistiskt representativt, då 

alldeles för få personer medverkade i intervjun. Med tanke på mina problemformuleringar var 

det kvalitativa intervjuer mitt bästa alternativ, då jag valde ett så specifikt och känsligt ämne 

skulle det vara svårt att genomföra enkäter. Nu i efterhand skulle jag valt en annan metod 

istället för att göra kvalitativa intervjuer med lärarna. Enkäter skulle kunna ge mig ungefär 

samma information i kombination med någon intervju. Matematiklärarna skulle jag nu i 

efterhand kunnat tänka mig att ge enkäter för att på så sätt få ett större antal respondenter.  

 

En negativ sak med tanke på urvalet är att jag kände några av respondenterna sedan tidigare. 

Detta medförde att främst en respondent ofta refererade till mina uppfattningar sedan den 

tiden. Detta medförde att det försvårade för mig senare i resultatet när jag skulle beskriva 

intervjuerna. 
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Valet av metod och intervjufrågor har givit mig hög validitet då den har gjorde det möjligt för 

mig att besvara mina problemformuleringar. Självfallet kunde jag ha gjort fler men med tanke 

på tidsbegränsningen skulle jag förmodligen inte ha hunnit.  

  

I efterhand har jag kommit fram till att det skulle vara bra om alla hade fått intervjuguiden 

innan intervjun, då de skulle ha känt sig tryggare i situationen och kunnat förbereda sig på ett 

bättre sätt.   
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7. Slutsats 

Båda lärarna som medverkade i min undersökning ansåg att för många elever med 

matematiksvårigheter är det taluppfattningen som brister och att eleverna inte har kännedom 

om hur talsystemet är uppbyggt. En av lärarna ansåg även att de hade svårigheter med de fyra 

räknesätten och huvudräkning vilket bidrar till att de får vidare problem då matematiken är 

progressiv. Karin ansåg att dessa elever även har problem med att uppskatta olika saker, till 

exempel tid, längder, storlek. Specialpedagogen som möter fler elever med 

matematiksvårigheter hade några vanliga moment som dessa elever ofta har svårigheter i. 

 

Slutsatsen efter att ha intervjuat eleverna är att medvetenheten hos elever med 

matematiksvårigheter varierar beroende på vilken elev man frågar. Därför kan jag inte dra 

några särskilda slutsatser när det gäller den här frågeställningen. Det man som personal inom 

skolan måste komma ihåg, är att alla är olika, vi fungerar inte på samma sätt. 

 

Båda lärarna använder sig av egna diagnosmaterial samt diagnosmaterialet från Skolverket 

samt Nationella proven för att kunna fastställa om eleverna ligger på den nivå som de bör 

göra. En lärare använder sig även Gudrun Malmers ALP-test, samt egna diagnoser och test. 

Karin använder sig av andra typer av test, för att sedan, om det behövs, lämna över dessa 

elever till specialläraren på skolan. Om eleven sedan utvecklas och får tillräckliga kunskaper, 

flyttas dessa elever tillbaka till den egna klassen. Beroende på var lärarna och 

specialpedagogen arbetar finns det olika resurser för att ge dem tillgång till en 

specialpedagog/speciallärare. De använde båda olika test och diagnoser för att bedöma 

elevernas kunskaper och färdigheter. De två olika lärarna har helt olika situation. Den skola 

som Karin arbetar på har mer resurser och tillgång till speciallärare vilket gör att det är 

specialläraren som har en del undervisning med dessa elever, medan på Pers skola finns inte 

dessa resurser och inte tillgång till speciallärare med kunskap inom matematik som kan hjälpa 

eleverna. Detta gör att det är ämneslärarna som får ta allt ansvar, vilket innebär en enorm 

arbetsbörda. Dessutom känner de att de inte har tillräcklig kunskap i hur man ska hjälpa dessa 

elever.  
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7.1 Slutord 

Mitt arbete riktar sig främst till matematiklärare inom grundskolans senare år, då det var min 

avgränsning i början av arbetet att rikta in mig på årskurserna 6-9. Det här resultatet har 

påverkat min framtida yrkesroll i en viss utsträckning, då man som lärare alltid kommer att 

stöta på dessa elever. Att då ha kunskap i vilka högfrekventa riskområden som finns, innebär 

att det blir enklare att hjälpa och stötta dem. 

 

Examensarbetet har varit intressant och medfört att nya tankar har väckts inom området för 

vidare studier i ämnet. Jag skulle i framtiden kunna tänka mig att gå vidare och inrikta mig 

mer på hur specialpedagogen eller matematikläraren arbetar med elever med 

matematiksvårigheter.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Lärare: 

1. Hur många år har du jobbat som matematiklärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vad var det som gjorde att du valde läraryrket? 

4. Finns det elever i din klass/grupp som har matematiksvårigheter? 

5. Vilka metoder använder du för att bedöma om en elev har matematiksvårigheter? 

Vilka kriterier? Använder ni något diagnosmaterial? 

6. Vad är det första du/ni gör när man anar att en elev har problem med matematiken och 

riskerar att inte uppnå Godkänt? 

7. Kan du se om det finns några särskilda moment som dessa elever har problem med? 

Kan du se något mönster? 

8. Vem är det som hjälper och stödjer dessa elever? 

9. Har du något samarbete med specialpedagogen? 

10. Känner du att du har tillräckligt med kunskap om matematiksvårigheterna som 

eleverna har? 

11. Känner du att du har tillräckligt med resurser (tid, material osv.) för att hjälpa dem? 

12. Hur skulle du beskriva/definiera begreppet matematiksvårigheter?  

 

Elev: 

1. Vad tycker du är roligast i skolan? Varför? 

2. Vilket är ditt favoritämne? Varför? 

3. Finns det något ämne som du tycker är tråkigt i skolan? Varför? 

4. Tycker du det är roligt med matematik? 

5. Tycker du att du är duktig i matematik? 

6. Vad tycker du att du är duktig på inom matematik? 

7. Tycker du matematik är svårt eller lätt? 

8. Vad tycker du är svårast? Lättast? Varför? 

9. Vem är det som brukar hjälpa dig på mattelektionerna? 

10. Vad brukar ni göra på matematiklektionen? 

11. Hur mycket tid lägger du på matten i skolan och hemma? 
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Specialpedagog 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Har du några högskolepoäng inom matematik? 

3. Hur länge har du arbetet som specialpedagog? Lärare? 

4. Inom vilka stadier har du arbetat? 

5. Hur definierar du begreppet matematiksvårigheter, vad har ordet för betydelse för dig?  

6. Stöter du ofta på elever med matematiksvårigheter? 

7. Vem är det som har sett till att dessa elever får komma till en specialpedagog? 

8. Vem plockar ut de som ska få extra hjälpa och stöd ut? 

9. Finns det särskilda kriterier för vilka som ska få extra hjälp? 

10. Brukar ni arbeta med elever som har svårigheter inom matematik? 

11. Vilka delar av matematiken är det som dessa elever oftast har svårt för? Finns det 

några mönster? 

12. Känner du att du har tillräckliga resurser (tid, kunskap mm.) för att hjälpa dessa 

elever.  

13. Känner du att du har tillräcklig med kunskap inom ämnet för att hjälpa dessa elever? 
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