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ABSTRAKT 

Per Myberg och Emanuel Ågren  
 
Elever som visar på matematiksvårigheter. 
Identifiering, orsaker och arbetsmetoder utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 
Pupils with difficulties in mathematics. 
Identifying, reasons and working methods from a pedagogic perspective. 

 

Antal sidor: 42 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur skolan identifierar och hur speciallärare ser på 
orsaker till matematiksvårigheter, samt hur speciallärare arbetar med elever som visar på 
matematiksvårigheter under de senare åren. Under tredje frågeställningen ställs även frågan om 
vad speciallärare anser om integrerad samt segregerad undervisningsform. De kvalitativa 
intervjuerna genomfördes på speciallärarnas arbetsplats efter deras önskemål. Intervjuerna 
genomfördes med sex olika speciallärare, varav tre stycken har speciallärarexamen och tre 
stycken har bara lärarexamen men jobbar som speciallärare, på grundskolor i Växjö kommun, 
Ljungby kommun och Värnamo kommun. 
Undersökningen visar att identifieringen av elever som visar på matematiksvårigheter sker 
huvudsakligen genom diagnoser men också genom den ordinarie lärarens observationer i 
klassrummet. De flesta av speciallärarna anser att dåligt självförtroende är en stor bidragande 
orsak till elevers matematiksvårigheter, men även att elever med läs och skrivsvårigheter får 
svårigheter i matematik. 
Vidare framgår det av intervjuerna att arbetet med elever som visar på matematiksvårigheter 
alltid börjar med en ordentlig kartläggning av orsakerna till elevens matematiksvårigheter. 
Kartläggningen sker genom olika former av diagnoser samt observationer där man tar reda på 
vad eleven behärskar och vad det är som brister. 
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1 Inledning 
 
Hur identifierar skolan elever med matematiksvårigheter? Hur ser speciallärare på orsakerna 
till matematiksvårigheter? Hur arbetar speciallärare med elever som visar på 
matematiksvårigheter och vad de anser om integrerad samt segregerad undervisningsform? 
Detta är några av de frågor som har väckts hos oss under vår verksamhetsförlagda utbildning, 
VFU, och som vi nu vill undersöka närmare i detta examensarbete. Detta är intressant 
eftersom resultatet kan användas för att utveckla insikten inom speciallärarens arbetsmetoder, 
enligt ovan nämnda frågeställning, och därmed bidra med en bättre förståelse för deras arbete. 
Vi anser att detta arbete kan vara ett bidrag till andra lärare som undervisar i matematik. Att 
även de kan får en större inblick i speciallärarnas arbetssätt/metoder. Sedan vill vi också 
väcka ett intresse för andra matematiklärare/blivande matematiklärare att forska vidare på 
området för att få en djupare bild av ämnet. 
 Som blivande matematiklärare ser vi det relevant att få en större kunskap om hur 
specialpedagogiken bedrivs för elever som visar på inlärningssvårigheter. Detta för att lättare 
anpassa undervisningen för de elever som har svårigheter i matematik. I Lpo 94 står det; 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling. 

Lpo 94 
 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av varierande anledningar har svårigheter att 
nå målen och på grund av detta kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94). 
  Vi kommer i uppsatsen undersöka hur speciallärarna identifierar elever som visar på 
matematiksvårigheter och se vad de använder för metoder för detta, samt varför. Vidare 
kommer vi att undersöka hur speciallärarna ser på orsakerna till elevernas svårigheter i 
matematik. Vi kommer även att undersöka vilka arbetsmetoder som används i 
specialundervisningen för de elever som visar på matematiksvårigheter. 
 Eftersom det råder en begreppsmässig ”djungel” inom området matematiksvårigheter har 
vi valt att även beskriva några av dessa begrepp. Det får inte ses som någon fullständig 
begreppsredogörelse utan mer som en översikt för att enklare kunna följa efterföljande 
resonemang och diskussion. 
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2 Syfte och frågeställning 
 
Examensarbetet syftar till att undersöka matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv på de senare åren (högstadiet). Vi väljer att angripa detta genom att fråga oss hur: 
 

• skolan identifierar elever med matematiksvårigheter? 
• speciallärare ser på orsakerna till matematiksvårigheter? 
• speciallärare arbetar med elever som visar på matematiksvårigheter och vad de anser 
 om integrerad samt segregerad undervisningsform? 
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3 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden tar upp vad styrdokumenten säger om elever som visar på 
svårigheter. Vidare tar vi upp vad matematiksvårigheter är och vilka förklaringsmodeller som 
finns. I avsnittet 3.2, förklaringsmodeller, utgår vi ifrån Engströms bok ”Specialpedagogiska 
frågeställningar i matematik”, men här kommer även andra författare in. Vi kommer även ta 
upp specialpedagogik i allmänhet samt specialpedagogiken i matematik. 
 
3.1 Styrdokument 
 
3.1.1 Lpo94 
I Lpo94 står det att skolan skall ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, dock 
finns det olika vägar för att nå målet. Den har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, vilket medför att 
undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Eleven har även rätt att få utvecklas och 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
Läroplanen tar även upp riktlinjer som skolan skall rätta sig efter, där det bland annat står att 
alla som arbetar i skolan skall; uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lpo94). Läraren 
skall även: 
 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 
 att använda och utveckla hela sin förmåga, 
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
 kunskaps utvecklingen går framåt, 
– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

Lpo94 
 
3.1.2 Kursplan i matematik 
Kurplanen i matematik säger att undervisningen ska ge ett mångfaldigt undervisningsinnehåll 
som ska stimulera eleven. Detta kan bl.a. bestå av aktiviteter, laborationer m.m. i 
undervisningen, dvs. en kreativ matematik. 
 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de 
som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 
utmaningar. 

Kursplan i matematik (grundskolan), Skolverket 
 
3.2 Matematiksvårigheter 
Gudrun Malmer definierar begreppet matematiksvårigheter som ett relativt begrepp beroende 
på vilka krav och förväntningar som finns angivna. En elev anses ha inlärningssvårigheter då 
den inte når de uppställda målen som finns givna i styrdokumenten. Malmer delar in 
matematiksvårigheter i två faktorer: Primära faktorer (kognitiv utveckling, neuropsykiatriska 
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problem, dyskalkyli) och sekundära faktorer (elever med dyslektiska besvär, som inbegriper 
svårighet att skriva och svårighet att läsa, och olämplig pedagogik) (Malmer, 2002). 
 Specifika matematiksvårigheter kan föreligga om eleven presterar under den förväntade 
nivån med utgång ifrån begåvning och åldersrelaterad nivå (Adler och Malmer, 1996). Adler 
och Malmer (1996) menar att det mer allmänt kan sägas att ju äldre barn är vid bedömning 
eller utredning av matematiksvårigheter desto mer problematiskt är det att påvisa ursprunget 
till elevernas svårigheter. En elev som från början har specifika matematiksvårigheter kan 
efter hand få mer allmänna svårigheter på grund av misslyckanden och senare känslomässiga 
blockeringar vilket kan leda till kunskapsluckor i andra ämnen.   
 Magne (1998) förklarar begreppet specifikt utbildningsbehov enligt följande; nedsättning 
av prestationer i matematik, helt eller delvis, utan nedsättning i övriga ämnen. Vidare 
använder han sig av begreppet särskilt utbildningsbehov i matematik istället för 
matematiksvårigheter. Enligt Magne (1998) tenderar matematiksvårigheter att uppkomma då 
man oförsiktigt börjar ett nytt kursmoment.  Detta kräver god abstraktionsförmåga men 
försvåras om eleven inte hunnit förvärva tillräckligt konkret bakgrundserfarenhet (Magne, 
1998). 
 Det finns många olika begrepp gällande matematiksvårigheter men Björn Adler delar in 
dem i fyra huvudgrupper (Ljungblad, 1999): allmänna matematiksvårigheter, akalkyli, 
dyskalkyli och pseudo-dyskalkyli.  
 
3.2.1 Allmänna matematiksvårigheter 
Barn i denna grupp kan ha mycket olika och varierade svårigheter i matematiken. Det kan 
vara av både språklig och matematisk natur. Det gäller som pedagog att vara uppmärksam och 
studera vilka svårigheter barnet har. Har barn mycket stora svårigheter bör man föra en s.k. 
checklista över barnets matematikutveckling (Ljungblad, 1999). Flera av barnen inom denna 
kategori av matematiksvårigheter har också dyslexi och behöver då givetvis hjälp med t.ex. 
lästal. I denna grupp tillhör också barn som har något sänkt allmän begåvning (Ljungblad, 
1999). 
 
3.2.2 Akalkyli 
Akalkyli definieras av Björn Adler (2001) enligt följande: 
 

Om matematiksvårigheterna är så stora att individen inte alls kan 
använda sig av tal och siffror eller andra former av grundläggande 
symboler som ersättningar för den konkreta verkligheten så omnämns 
detta som akalkyli. 

Adler, 2001, s102 
 

Barn med akalkyli har en oförmåga i sin räkning som kan bero på en mindre hjärnskada. Detta 
är en liten grupp av våra barn som har matematiksvårigheter, men även dessa barn måste 
hittas (Ljungblad, 1999).  

 
3.2.3 Dyskalkyli 
I den här gruppen av matematiksvårigheter har barnet mera specifika svårigheter, dvs. att de 
har en mycket ojämn förmåga, som också kallas för utvecklingsdyskalkyli (Ljungblad, 2000). 
 Dyskalkyli kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att 
uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer 
(Magne, 1998). Barn med denna typ av svårighet behöver man jobba länge med för att hitta 
deras starka sidor och för att förstå hur de tänker. Detta gör det naturligtvis svårt för en 
utomstående då den endast träffat barnet vid några korta möten (Ljungblad, 1999). 
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3.2.4 Pseudo-dyskalkyli 
Barn med pseudo-dyskalkyli har känslomässiga blockeringar, vilket har en psykosocial 
förklaring. Eftersom det grundläggande problemet hos dessa elever ligger åt det psykosociala 
hållet och vi som pedagoger saknar utbildning inom området, kan vi varken hitta eller känna 
igen problemet, eller lösa barnets känslomässiga blockeringar (Ljungblad, 1999). Det är oftast 
flickor som hamnar under denna kategori av matematiksvårigheter (Ljungblad, 2000).  
 Här påverkas barnet mycket av de förväntningar som finns i omgivningen. Det kan handla 
om familje- och släkthistorier där de haft svårigheter med matematiken. Förväntningarna på 
barnet kan då vara ännu ett misslyckande (Adler, 2001). 
 
3.3 Förklaringsmodeller 
Ljungblad (2003) delar in orsakerna till att elever hamnar i matematiksvårigheter i fyra 
faktorer, det kan bero på biologiska, sociala, psykologiska och pedagogiska faktorer. Med 
utgångspunkt från sin egen studie kring elever i matematiksvårigheter menar hon att 
huvudsakliga orsaken ligger inom det didaktiska området (Ljungblad, 2003). Vidare delar 
Ljungblad (2001) in orsakerna till elevers matematiksvårigheter i koncentrationssvårigheter, 
uppmärksamhetssvårigheter, språksvårigheter, perceptionsproblem, svårt att styra sin 
abstraktionsförmåga, dåligt självförtroende, för lite resurser och så vidare. Hon menar att det 
kan vara en kombination av flera orsaker vilket medför att det kan vara svårt att avgöra vilka 
specifika svårigheter eleven har och utifrån det arbeta fram en ”lösning” till detta. Svårigheten 
ligger även i att se och individualisera alla elevers behov (Ljungblad, 2001). 
 Man säger inom forskningen att räkneförmågan är sammansatt av ett flertal processer, dvs. 
att en elevs aritmetiska (räkne-) utveckling inte är en process utan flera (Engström, 2003). 
Förklaringen till varför en elev misslyckas med matematiken i skolan kan vara många och 
inom forskningen skiljer man mellan följande förklaringsmodeller: 
 

• Medicinska/neurologiska – defektorienterad, eleven har en hjärnskada eller annan 
fysik eller psykisk funktionsnedsättning 
• Psykologiska – förklaringar sökes i bristande ansträngning eller koncentrations-
svårigheter hos eleven, ångest eller olika kognitiva orsaker 
• Sociologiska – miljöfaktorer, social deprivation, dvs. eleven kommer från en 
understimulerad miljö, skolsystemet missgynnar barn med t.ex. arbetarklassbakgrund 
• Didaktiska – felaktig undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning, etc. 

 
Engström, 1999, Specialpedagogiska frågeställningar i matematik, s.17-18 

 
3.3.1 Den medicinska och neurologiska förklaringsmodellen 
Inom den neurologiska forskningen har man främst arbetat med fallstudier, dvs. följt enskilda, 
oftast vuxna patienter med hjärnskador. Enligt forskarna så verkar det som att hjärnan 
organiserar förståelse i ett helhetsmönster och om en skada då inträffar så sker det en 
desorganisation och bortfall av vissa funktioner. Hjärnskadade personer kan exempelvis klara 
av komplicerade beräkningar i huvudet men de kan inte komma ihåg multiplikationstabellen 
(Engström, 1999). 
 Man har i forskningen försökt att lokalisera vissa matematikfunktioner, t.ex. en form av 
räknecentrum, till en viss del av hjärnan. Magne, i Engström (1999), påpekar att matematik 
inte har någon enkel lokalisation i hjärnan, inte heller var ”räknecentrat” är lokaliserat. Det 
handlar förmodligen om ett finförgrenat samarbete mellan och inom hjärnans centra. Visuella, 
motoriska och taktila element i hjärnaktiviteten stimuleras då man utövar matematik. 
Neurologerna kopplar numera vår räkneförmåga till neurala funktioner som associeras med 
rumslig medvetenhet (Engström, 1999). 
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 En orsak till att man bör bortse från den medicinska och neurologiska förklaringsmodellen 
är att bara en liten del av elever med behov av särskilt stöd i matematik kan anses ha någon 
form av hjärnskada. Ingen av de andra förklaringsmodellerna kan ensamt förklara 
matematiksvårigheter utan detta fenomen bör uppfattas som komplext och mångdimensionellt 
(Engström, 1999). 
 
3.3.2 Den psykologiska förklaringsmodellen 
Somliga elever har under sin uppväxt gynnats i sin utveckling och för andra har det gällt rakt 
motsatta förhållanden. Elever som missgynnats i sin uppväxt kan ha bristande självförtroende 
och utvecklat en ängslan i matematiken. Detta kan medföra misslyckanden i läs- och 
skrivprocessen vilket i sin tur kan få konsekvenser för andra ämnen, inte minst matematiken. 
Här spelar uppläggningen i undervisningen en viktig roll (Malmer, 2002). 
 Ljungblad (2003) skriver att: ”[…]det finns barn som upplever otroligt stora psykologiska 
låsningar som skapar problem i det matematiska arbetet[…]”. Hon menar att det i grund och 
botten inte behöver bero på att matematiksvårigheten är en sådan stor del som den ser ut att 
vara, utan bottnar i en form av ångest som utvecklats för matematik. Här är det viktigt att 
läraren inte försöker lösa detta själv utan tar hjälp av en kurator eller psykolog, då det kan 
bero på t.ex. dåligt självförtroende eller ett trauma som eleven har upplevt (Ljungblad, 2003). 
 Ljungblad (2003) anser även att den traditionella formen av kontroller, skriftliga prov inom 
ämnet matematik, försvårar för elever med matematiksvårigheter. De upplever en stress som 
leder till att de inte presterar så bra som de egentligen skulle kunna, detta leder inte sällan till 
att skapa en otrygghet som i sin tur kan leda till nya misslyckanden (Ljungblad, 2003). 
 
3.3.3 Den sociologiska förklaringsmodellen 
Magne (1998) talar om olika faktorer som påverkar elevens prestation i skolan vad det gäller 
matematiken. Han talar bl.a. om matematikfobi där eleven känner kris, stress, hot, chock och 
fruktan för misslyckanden. Undersökningar visar på att nästan varannan elev i gymnasiet 
upplever denna matematikfobi (Magne, 1998). Vidare talar Magne om andra orsaker som 
självförtroende, matematikhat och matematikångest. En elev som tidigare haft svårt, eller 
misslyckats, med matematiken kan känna hot, oro och även skräck för att misslyckas med 
nästa övning (Magne, 1998). Denna känsla som eleven kan uppleva, påverkas ännu mer av 
omgivningen. Då eleven jämför sig med kamraterna som lyckas kan detta kännas förnedrande 
och outhärdligt. Elevens matematikängslan stegras till ångest (Magne, 1998). 
Sociala förhållanden är också något som kan påverka elevens prestation. Engström (1999) 
skriver in sin bok Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. En introduktion. om den 
s.k. ”informella matematiken”. Att utvecklingen av denna i olika samhällen, rika som fattiga, 
litterata som illitterata, är huvudsakligen densamma. Enligt Engström är den informella 
matematiska förmågan densamma oberoende av kultur, klass eller etnicitet. Däremot finns 
dock i prestationshänseende skillnader mellan olika kulturella och sociala grupper (Engström, 
1999).  
 
3.3.4 Den didaktiska förklaringsmodellen 
En orsak till att alltför många elever får matematiksvårigheter, enligt Malmer (2002), är 
olämplig pedagogik. Detta kan bero på två saker, dels att undervisningen läggs på alltför hög 
abstraktionsnivå och dels att eleverna inte får tillräckligt med tid för att tillägna sig de 
grundläggande matematiska begreppen. Den första utslagningen sker ofta tidigt men kan vara 
svår att upptäcka eftersom många elever har en förmåga att dölja sina brister under en längre 
tid (Malmer, 2002). Enligt Malmer (2002) kan det bero på att pedagogen inte utför kontroller 
på om eleverna verkligen förstår det de håller på med. De har förmågan att lära in mönster 
och rutiner utan att ha en fullständig förståelse av de bakomliggande sammanhangen. När 
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matematiken sedan efter hand blir mer komplex upptäcks dessa elevers svårigheter. Vidare 
anser Malmer att om man inte ägnar de grundläggande begreppen större uppmärksamhet 
kommer ”reparationsarbetet” att bli alltför resurskrävande, vilket i sin tur kan försvaga 
elevens självförtroende som i sin tur bryter ner elevens motivation. (Malmer, 2002) 
 
3.5 Pedagogiska metoder 
 
3.5.1 Segregerad och integrerad arbetsmetod 
I en inkluderande, dvs. ”specialundervisning” i det ordinarie klassrummet, skola är 
skillnaderna mellan eleverna större och tydligare än i en segregerad, dvs. ”special-
undervisning” utanför det ordinarie klassrummet. En del elever arbetar snabbt medan det finns 
andra som tar lång tid på sig, en del elever lär sig nya saker utan ansträngning medan andra 
får kämpa hårt med att lära sig samma sak. Man bör tänka på att detta är en naturlig variation 
av olikheter som skolan måste hantera (Engström, 1999). På samma sätt som det finns 
skillnader mellan individer så finns det skillnader inom varje individ. 
 

Det är inte svårt att påvisa skillnader inom en individs räkneförmåga – 
en elev löser ett och samma problem på olika sätt beroende av 
sammanhang, eller kan uppvisa skillnader mellan olika komponenter 
av räkneförmågan” 

Dowker, i Engström, 1999, s.17 
 
3.5.2 Specialpedagogik i allmänhet 
Specialpedagogik kan vara kontroversiell i förhållande till den vanliga pedagogiken eftersom 
den kan ses som ett misslyckande för den ”vanliga pedagogiken” (Persson, 2001). Enligt 
Persson (2001) har specialpedagogiken problem av högst varierande slag att hantera alltifrån 
inlärningssvårigheter beroende på bristande begåvning till sociala störningar, vars förklaring 
kan ligga i skolmiljön. Vidare skriver han, att försöka sig på en generell definition av termen 
specialpedagogik är svårt, men dess funktion är att specialpedagogiska insatser är avsedda att 
sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till (Persson, 2001). 
 Att elever med svårigheter är i stort behov av specialpedagogiska insatser råder det ingen 
tvekan om, men när det gäller vilka insatser som bör göras, hur de bör utformas, vilka elever 
som bör åtgärdas föreligger det delade meningar om (Holmberg, m.fl. 2005). 
 Det finns en skillnad mellan speciallärare och specialpedagog och Persson definierar detta i 
sin bok Elevers olikheter enligt följande: 

 
Speciallärare 
Lärare som utöver lärarexamen avlagt examen i specialpedagogik före 
1990. 

Persson, 2001, s.10 
 
Specialpedagog 
Lärare som genomgått specialpedagogisk påbyggnadsutbildning om 
40-60 poäng efter 1990 och avlagt specialpedagogexamen. 

Persson, 2001, s.10 
 
 I vår undersökning ligger skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog i att 
specialpedagogen inte arbetar med själva matematikundervisningen. Specialpedagogernas 
arbetsuppgifter låg i att genomföra utredningar om orsaken till elevens mattematiksvårigheter, 
samt att de hade det övergripande ansvaret för specialundervisningen. 
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3.5.3 Matematikens specialpedagogik 
Det är av betydelse för det pedagogiska åtgärdsprogrammet att först utreda på vilken nivå 
eleven befinner sig och vad eleven faktiskt redan kan (Malmer, 2002). Oberoende var 
problemet finns så måste man tillsammans med barnet hitta den rätta pedagogiken för att ta 
sig ur svårigheterna (Ljungblad, 1999). Magne (1998) kallar detta för diagnostisk 
undervisning då man som lärare hjälper till att reda ut en elevs svårigheter och eleven arbetar 
med sina brister. Det startar med att pedagogen söker svar på frågan, vad kan jag göra? Med 
den frågan förvandlar sig pedagogen till detektiv inom matematik (Magne, 1998). 
Malmer (2002) hävdar att vid en kartläggning av en elevs situation måste man anlägga ett 
helhetsperspektiv, där det är mycket viktigt att ta reda på: 
 

• vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och kan använda, 
• hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig såväl med hjälp av material 

som med hjälp av språket, 
• vilken inställning eleven har till matematik och hur eleven uppfattar sin 

egen roll. 
 

Malmer, 2002, Bra matematik för alla, s. 215 
 
Malmer (2002) skriver att många elever tycker att matematik är svårt och då blir det också 
tråkigt.  

 
Elever med matematiksvårigheter har i allmänhet svag abstraktions-
förmåga och oklara föreställningar, mycket beroende på att deras 
ordförråd ofta är alltför begränsat. Men om de får arbeta med hand och 
öga i kombination med att de berättar vad de gör och ser, blir 
förutsättningarna för deras begreppsbildning väsentligt större. De 
laborativa inslagen tycker de är roliga och då går det också lättare att 
tänja på den annars ganska kortvariga koncentrationsförmågan. 
 

Malmer, 2002, s.92 
 
Vidare talar Malmer (2002) om att en väl utformad undervisning omfattar kontinuerliga 
observationer, vilket ger information om hur elevens situation utvecklas. Detta är av stor 
betydelse för att kunna fånga upp och utveckla elevens starka sidor. Genom att utveckla 
elevens starka sidor kan kraft mobiliseras för att övervinna eller kompensera svårigheterna 
(Malmer, 2002). I dessa fall betyder lärarens uppmuntran och stimulans väldigt mycket. 
Läraren har även en mycket viktig roll för att skapa en verkligt god miljö för lärande. I en god 
miljö kan också elever med inlärningshinder och svårigheter känna sig accepterade och 
bejakade. I en god miljö frigörs krafter och de kan prestera optimalt i förhållande till deras 
förutsättningar (Malmer, 2002). 
 Ljungblad (2001) skriver om sitt arbete med elever som visar på matematiksvårigheter att 
det är två saker som hon ser som deras största problem. Det ena är att de inte har inre bilder 
på konkreta saker eller på abstrakta matematiska moment. De saknar också enkla verktyg att 
arbeta med i matematiken, som de automatiskt plockar fram i sitt inre, när de diskuterar eller 
självständigt arbetar med matematik. Ljungblad (2001) menar att de här bilderna måste tränas 
medvetet och eleverna måste ha rätt till extra hjälp under vissa perioder, så att deras inre 
bilder kan automatiseras. Bilderna måste vara matematiska bilder som beskriver det 
matematiska moment som ska beskrivas. När bilden automatiseras i elevens inre är det ett steg 
i elevens utveckling. Det behöver inte betyda att eleven har en matematisk förståelse och 
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medvetenhet över hur bilden ska tolkas och användas matematiskt (Ljungblad, 2001). 
Ljungblad (2001) menar att det är ytterligare ett steg i elevens utveckling. Den andra 
svårigheten, anser Ljungblad, var att eleverna inte alltid byggde kunskap på kunskap, vilket 
gör att de har svårt att härleda, hitta matematiska likheter, se mönster och ta genvägar i sina 
tankegångar. Elevernas väg att forma sin matematiska grund är svår att överblicka 
(Ljungblad, 2001). Ljungblad (2001) anser att båda dessa svårigheter hindrar elevens 
matematiska medvetenhet att utvecklas. De tar sig inte in i matematikens värld på ett enkelt 
sätt utan allt känns bara abstrakt för dem. Det behövs tid för matematiska samtal för att förstå 
varje elevs tankestruktur. Ljungblad menar att om man ger dessa elever en god didaktisk miljö 
och extra hjälp, presterar de på en liknande nivå som sina jämnåriga kamrater (Ljungblad, 
2001). 
 Magne (1998) skriver om diagnostisk undervisning, där han menar att man som pedagog 
ska se saken från elevens sida och stimulera eleven att aktivt hjälpa sig själv. När pedagogen 
hjälper till att reda ut en elevs svårigheter och eleven arbetar med det som brister blir det 
diagnostisk inlärning (Magne, 1998). Magne menar att i undervisningen av elever med 
särskilda matematikbehov är det eleven som ska stå i centrum. Elever har olika förutsättningar 
och går olika vägar i sitt lärande vilket även pedagogen måste göra i sin undervisning (Magne, 
1998). Vidare anser Magne att lärarnas insatser för eleverna bör följa varierande vägar 
alltefter elevernas och lärarnas läggning (Magne, 1998). 
Magne (1998, s 142-143.) har föreslagit olika speciella vägar: 
 
A ”Individuell målplanering (stödinsats åt eleven att lära det han/hon har behov av).” 
Här börjar undervisningen i kunskaper och personlighetsegenskaper som utvecklats väl hos 
den individuella eleven. Pedagogen börjar med att ta reda på elevens kunskaps- och 
personlighetsprofil och börjar där eleven har sina matematikbehov (Magne, 1998).  
 
B ”Intensivmetodik (stödinsats för att engagera alla resurser maximalt).” 
Elever med kunskapsnedsättning bör engagera sig själva och anstränga sig med intensiv 
verksamhet. ”Undervisningen kan göras lärarintensiv, tidsintensiv, materialintensiv och 
känslomässigt intensiv.” Med lärarintensiv menas att läraren är specialist på att handleda 
elever med särskilda matematikbehov och ges tillfälle att eleven får många inlärningspass. 
Med tidsintensiv menas att under en begränsande period ge eleven ett stort antal 
inlärningspass. Materialintensiv betyder att man utnyttjar flera olika sorters läromaterial och 
med känslomässigt intensiv menas att eleven skaffar sig vänliga, positiva upplevelser av 
matematik (Magne, 1998). 
 
C ”Individualisering och självaktivering (lärarinsats att medvetandegöra elevens självkänsla 
m.m.).” 
Magne (1998) menar att motivationen hos elever med särskilt utbildningsbehov oftast är 
otillräcklig. Genom att eleven aktiverar sig själv ökar elevens självkänsla, studievilja och 
arbetsmoral. Detta kan man uppnå genom att skolarbetet individualiseras med avseende på 
elevens intresse, ambition och förmåga (Magne, 1998). 
 
D ”Bredfrontmetodik (lärarinsats där alla i elevens omgivning medverkar).” 
Här menar Magne (1998) att matematiken måste integreras med annan inlärning, både i och 
utanför skolan. Inlärningen i skolan kombineras med sysselsättningar som sker utanför skolan 
där t.ex. föräldrar och jämnåriga stimulerar och deltar i nätverket kring eleven. ”Elevens 
inlärningsprogram bör få verka på så bred front som möjligt. Eleven bör eftersträva social 
kompetens (livsmatematik)” (Magne, 1998). 
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E ”Multi-modell-metodik (det goda smörgåsbordets lärarinsats).”  
Genom att läraren försöker stimulera olika sinnesmodaliteter, färdigheter, motivation och 
kommunikation kan man förbättra problemlösning och begreppsbildning hos eleven. Detta 
kan uppnås genom att variera läromedel och aktiviteter. Som pedagog bör man utnyttja de 
olika sinnena, vilket gör att elevens perception får impulser från syn, hörsel, känsel osv. 
 
 Magne (1998) menar att även elevens motivation får ses som en viktig aspekt när det gäller 
att arbeta med elever med matematiksvårigheter. Enligt Magnes (1998) definition är 
motivation viljan att nå ett handlingsmål och ansträngning är den strävan för att nå 
motivationens syfte. Man kan söka förklaring i den uppfostran eleven fått och kanske även i 
sociala och genetiska faktorer. Motivation är också ett centralt uttryck för medveten vilja, 
ansträngning och arbetsförmåga. Möts eleven av uppgifter som inte går att lösa sjunker 
självförtroende och motivation. Elever som inte tror på sin egen förmåga mister motivationen 
(Magne, 1998). Det allra viktigaste i matematikundervisningen, enligt Magne (1998), är att 
matematik rymmer stora möjligheter att känna tillfredställelse, hopp, glädje, lycka, triumf och 
självkänsla efter en lyckad uppgiftslösning. Matematik innehåller både allvar och lek, arbete 
och förströelse. Matematik kan även medföra besvikelse och ängslan, men också självaktning 
och stolthet (Magne, 1998). 
 Problem med matematikinlärning bottnar sällan i en enda sak. ”Matematisk kompetens 
omfattar inte bara den matematik som kan kallas akademisk utan också den problemlösning 
som finns i vardagslivet” (Magne, 1998). Ny forskning visar på att barn lär sig matematik för 
att de tänker och tycker om att tänka. Det allra enklaste i matematiken är utomordentligt 
komplext. Man lär sig inte matematik genom att bara öva (Magne, 1998). 
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4 Metod 
 
4.1 Urval 
För att välja ut de speciallärare som deltog i undersökningen var urvalet dels att de 
huvudsakligen arbetar med elever med matematiksvårigheter och dels arbetar på skolor som 
har en geografiskt lämplig placering för genomförandet. Undersökningen föregicks av ett 
utskick till respektive skola som förklarade undersökningens syfte och genomförande (bilaga 
1). Sex speciallärare på de senare åren (högstadiet) valdes ut och intervjuades. 
 Det litterära urvalet som gjorts till den teoretiska bakgrunden bygger på sökning i 
universitetsbibliotekets katalog vid Växjö universitet. Sökningen har sin grund i litteraturen 
från kursen ”Matematikdidaktik 3 – elever med matematiksvårigheter” samt andra likartade 
examensarbeten som behandlar specialpedagogik och matematiksvårigheter. 
 
4.2 Datainsamlingsmetoder 
Insamlingen av data för undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa och 
semistrukturerade intervjuer. Innebörden av detta är att vi använder oss av en intervjumall 
(bilaga 2) som utgick från vår frågeställning samt ett antal underfrågor. Vi anser att intervjuer 
bidrar till ett mer kvalitativt resultat eftersom vi under intervjun hann ställa följdfrågor för att 
berika svaren. Detta är något som vi inte kan, av samma grad, då vi t.ex. använder oss av 
enkäter. Under intervjun ställdes även följdfrågor och kontrollerande frågor, dvs. frågor som 
kontrollerar att man har uppfattat svaren korrekt. Som hjälpmedel för våra intervjuer användes 
bandspelare eftersom vi anser att detta verktyg gör det är lättare att vara observant på de svar 
man får och därmed lättare att ställa relevanta följdfrågor. En bandad intervju ger även 
möjlighet till en bättre analysgrund av de svaren vi får, då vi kan avlyssna intervjun ett flertal 
gånger vid tveksamheter. Om en intervjuperson accepterar att bli intervjuad med hjälp av 
bandspelare, brukar de också samarbeta och vara öppna, även om de inledningsvis kan vara 
spända inför mikrofonen (Bryman 2002). 
 
4.3 Forskningsetiska principer 
Några av de etiska principer som gäller för svensk forskning är informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2002). Informations-
kravet och samtyckekravet anser vi är uppfyllda genom det utskick (bilaga 1) och 
telefonsamtal som föregick intervjuerna, där frivilligheten och rätten att när som helst avbryta 
intervjun framgick tydligt. Konfidentialitetskravet har efterstävats genom att inga uppgifter 
som kan identifiera intervjupersonerna har registrerats. 
 
4.4 Genomförande och bearbetning 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar utarbetades relevanta intervjufrågor (bilaga 2). 
Texten inom de streckade linjerna under huvudfråga två är inte några frågor utan ett stöd, för 
den som genomförde intervjun. Detta för att undvika ledande frågor under intervjun. De 
huvudfrågor som vår undersökning utgick ifrån var, hur: 
 

• skolan identifierar elever med matematiksvårigheter? 
• speciallärare ser på orsakerna till matematiksvårigheter? 
• speciallärare arbetar med elever som visar på matematiksvårigheter och vad de anser 
 om integrerad samt segregerad undervisningsform? 
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Intervjuerna genomfördes på speciallärarnas arbetsplatser där de själva valt miljö/plats för 
intervjun. Att de själva fick välja miljö/plats för intervjun kan skapa en trygghetskänsla hos 
den som intervjuas, men det är ju också rimligt att den som intervjuas får välja plats eftersom 
han/hon ställt upp (Trost, 2005). Denna frihet som givits kan ha påverkat resultatet i en positiv 
riktning. Tidsmässigt tog intervjuerna 30 – 60 minuter, där den tidsmässiga variationen 
mycket berodde på intervjupersonens gensvar under intervjun. Under några intervjuer kom 
det in personer i lokalen vilket störde koncentrationen både för intervjuaren och den som blev 
intervjuad. Det tänkbara resultatet av störningen är att de ”rätta” följdfrågorna inte blev 
ställda.  
 Direkt efter genomförd intervju transkriberades intervjun, av den person som genomfört 
den, för att inte glömma bort t ex gester, miner eller andra reaktioner som kan ha betydelse för 
undersökningen. Svaren som intervjuerna gav analyserades och jämfördes. Vid analysen sökte 
vi efter de ”koder” som, enligt Bryman (2002), fungerar som ett enkelt sätt att etikettera, 
åtskilja, sammanställa och organisera data. 
 
4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet berör frågan om man mäter eller identifierar eller det man säger sig göra, dvs. 
undersöks verkligen det som undersökningen avser att undersöka (Bryman 2002). 
Undersökningen ger ett resultat som visar på hur man arbetar på den specifika skolan. 
Resultatet ger ingen generell validitet för identifiering av/hur man ser på orsaker till/ hur man 
arbetar med elever som visar på matematiksvårigheter. Detta medför att arbetets undersökning 
får en begränsad generalitet. 
 Reliabilitet är ett mått på en metods precision, noggrannhet och pålitlighet, dvs. har den 
metod som valts hög tillförlitlighet (Bryman 2002). En av bristerna i reliabiliteten i vår 
undersökning kan bero på att vi endast genomfört en av intervjuerna tillsammans. Detta kan 
ha orsakat att tolkningen av svaren under intervjuerna och de följdfrågor som ställdes inte var 
lika. Ytterligare en aspekt är att hälften av de informanter som deltog i undersökningen kände 
vi sedan tidigare genom den verksamhetsförlagda utbildning som vi genomfört på de skolor 
där informanterna arbetar. Detta kan ha påverkat den relation som man bygger upp med 
intervjuobjektet och därmed påverkat resultatet. Även användandet av inspelningsutrustning 
kan spela en viss roll, då intervjupersonen kan hämmas av inspelningsutrustningen (Bryman 
2002). Under några av intervjutillfällena stördes koncentrationen av att andra personer kom in 
i lokalen, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet av intervjun på ett negativt sätt. 
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5 Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi fått av våra intervjuer som vi gjort 
ute på skolorna. I samband med redovisning av resultaten kommer vi att analysera detta i 
förhållande till vår teoretiska bakgrund. 
 
I två av de tre kommuner där undersökningen genomfördes följer specialpedagogen eleven 
under hela skoltiden, från år ett till år nio, förutsatt att eleven inte byter rektorsområde. 
Specialläraren däremot är mer ”lokalt” placerad inom en skola eller ett stadium. Även 
arbetsuppgifterna för specialpedagogerna varierade mellan kommunerna. I två av tre 
kommuner arbetade inte specialpedagogerna med själva undervisningen av eleverna utan 
genomförde endast utredningar av orsaken till svårigheter inom ämnet. Av de speciallärare 
som ingick i undersökningen, sex stycken, har tre stycken utbildning och avlagd examen inom 
området. De övriga hade ingen formell examen men hade läst mycket enskilda kurser. Vi tar 
upp detta för att klargöra att det skiljer sig mellan kommunerna och speciallärare, men det är 
inte vår avsikt att göra en jämförelse mellan dem.  
 Vid presentationen av resultatet har vi valt att benämna våra informanter A – F för att 
undvika någon form av identifikation av dem som hjälpt oss med denna undersökning. 
Informanterna D och E presenteras under samma rubrik eftersom dessa arbetar på samma 
skola och större delen av resultaten från D och E är likartade. 
 
5.1 Hur identifieras elever som visar på matematiksvårigheter? (fråga 1) 
 
5.1.1 Resultat 
Speciallärare A  
På frågan om det används någon speciell metod för att identifiera elever som visar på 
matematiksvårigheter svara A. 
 

Ingen speciell metod, antingen är de kända sedan långt tillbaka, innan 
de kommer till högstadiet, oftast är det så. Informationen får vi vid 
överlämningskonferenser osv. Där ligger den stora identifikationen, då 
vet vi vilka det handlar om. Skulle det vara så sen att det ändå dyker 
upp någonting som man inte kände till så är det oftast klassläraren 
som flaggar att här är det någon som behöver hjälp. Det är egentligen 
dom bitarna. Men sen för att ta reda på vad som det kan vara för 
matteproblem så finns det massa tester man kan göra för att se vad det 
är som brister.  

Speciallärare A 
 
 För att undersöka vad eleven har problem med använder sig A av olika färdiga 
tester/diagnoser. En av de diagnoser som A nämner, som han nyligen har provat för första 
gången, är ALP (Analys av Läsförståelse och Problemlösning) som är utformat av Gudrun 
Malmer. Med ALP testar man mattebegrepp som t.ex. hälften, dubbelt och fem gånger mer. A 
använder sig även av eget material samt metoder som bygger på egna erfarenheter, en av 
metoderna A nämner är att han/hon sitter med vid en av diagnoserna för att observera hur 
eleven löser uppgifterna och därigenom få en bild av var elevens problem ligger.  
 A nämner även dialogen med eleven som en mycket viktig del i diagnostiseringen. A 
menar att om man har en bra dialog med eleven och får dem att öppna sig kan man få en bild 
av orsakerna till matematiksvårigheterna redan där.  
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Speciallärare B 
På frågan om det används någon speciell metod för att identifiera elever som visar på 
matematiksvårigheter svarade B, om de inte är kända sedan de tidigare åren, att det oftast 
signaleras från klassläraren. B märker, genom observationer och diagnoser, om det är något 
som inte fungerar eller att det är något som eleven verkar ha svårt för. Om eleven verkar ha 
stora problem skickas en rapport till ett specialpedagogiskt team som gör en utredning. 
Specialpedagogerna har ingen undervisning utan håller i utredningar och samordnar 
specialundervisningen.  
 Om eleven verkar ha ”mindre” svårigheter genomförs en rad mindre tester/diagnoser av B.  

 
Om klassläraren märker att det här inte funkar, han/hon märker att 
eleven inte följer det man har tänkt sig att man ska kunna i den åldern. 
Då kanske man tar kontakt med specialläraren där eller skriver en 
ansökan om utredning. Så är det inte med alla, om det inte är så 
mycket så kanske man sätter det direkt på mig som speciallärare. Vill 
du kolla vad det är som är konstigt! Då kanske man kollar med en 
diagnos om det är taluppfattning, vad det beror på. Är det någon 
låsning eller om man tycker att det är obehagligt med matte, man har 
fått för sig att man inte kan. Man gör en liten egen tankekarta som 
speciallärare och jobbar med elever även om de inte är utredda. 
 

Speciallärare B 
 
En av de diagnoser som B använder sig av, som B tycker är bra, är Diamantdiagnosen som är 
utformad av Högskolan i Göteborg.  
 
Speciallärare C 
Speciallärare C menar att den första identifikationen, om de inte är kända sedan tidigare, sker 
genom att klassläraren är uppmärksam på om det är något som inte stämmer. Klassläraren 
observerar eleven en tid och avgör sedan om eleven behöver hjälp av en speciallärare. 
Klassläraren och C går tillbaka och tittar på de nationella proven från år fem för att se om det 
förekom vissa svårigheter redan där. C menar att man får vara försiktig med att utgå från de 
nationella proven när man undersöker grunderna till matematiksvårigheterna. Detta på grund 
av att eleven kan ha mognat och att det har hänt mycket med den matematiska utvecklingen 
på de år som gått sedan provet. När detta har skett beslutar klassläraren, i samråd med C, om 
eleven behöver specialundervisning. 
 Efter beslut om specialundervisning genomförs olika tester för att identifiera var 
svårigheterna ligger. 
  

Jag börjar med talförståelsen för det tycker jag är det grundläggande, 
vad de begriper, om de har alla tabellerna; addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Det saknar de för det mesta. 
Multiplikationstabellen har de flesta som kommer hit problem med. 
Ofta är de fingerräknare eller på annat sätt nickar, kryssar, m.m. 
 

Speciallärare C 
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Speciallärare D och E 
Speciallärare D och E får de första signalerna på att en elev har svårigheter i matematik vid 
överlämnandet från år sex. E anser dock att det brister i kommunikationen mellan de olika 
stadierna. 
 

Har överlämningar från mellanstadiet till högstadiet då de utför tester. 
Högstadiet kan bli bättre på att fråga och mellanstadiet kan bli bättre 
på att specificera en elevs svårigheter. 

Speciallärare E 
 
 Den identifikationen som har skett innan överlämnandet har främst skett genom de 
nationella proven i år fem samt diagnoser som genomförs i år fem och sex. En senare 
identifikation sker oftast genom att klassläraren observerar att det är något som inte stämmer. 
Både D och E tar upp det goda samarbetet som sker mellan ämneslärare och speciallärare, 
vilket de menar underlättar identifikationen av elever med matematiksvårigheter. 
 

Det sker ett gott samarbete mellan speciallärare och ämneslärare, det 
sker ständigt en dialog emellan dem. Då ämnesläraren upptäcker att en 
elev har vissa svårigheter så kontaktas alltid specialläraren.  

Speciallärare D 
 
Har det inte kommit några signaler om matematiksvårigheter vid överlämnandet sker 
identifikationen först och främst av ämnesläraren. Detta sker genom kontinuerliga diagnoser 
samt observationer av ämnesläraren. Vidare identifikation av vad orsakerna är eller vilka 
brister eleven har sker genom att D och E genomför diagnoser/tester. 
 

Diagnoser – ”scannar av” eleverna. Tycker att det är ett snabbt sätt att 
kolla om eleverna har brister.  

Speciallärare E 
 
 D tycker att diagnoserna görs på en ganska ytlig nivå som oftast bara beskriver vilket 
moment i matematiken som brister hos eleven. D säger vidare att det saknas kompetens för att 
gå in på djupet och avgöra om det är några specifika svårigheter, detta är dock något som D 
känner att han/hon skulle vilja ha mer kunskap om. 
 
Speciallärare F 
F säger att det första tecknet på elever med matematiksvårigheter sker vid överlämning från 
årskurs sex. F menar att lärarna från mellanstadiet meddelar elevernas nya lärare då elever har 
svårigheter i matematik. F nämner dock att överlämningen till högstadiet brister ibland och 
elever som behöver hjälp kanske inte får den hjälpen på en gång. Därför, anser F, är det 
viktigt att det även görs diagnoser i sjuan för att undvika detta. 
  

[…]det är bra med överlämning från mellanstadiet så att man får en 
förvarning innan de kommer hit, men ibland brister det och elever som 
behöver hjälp upptäcks inte förrän senare. 

Speciallärare F 
 
Diagnoserna som F genomför, för att undersöka vilka svårigheter eleven har, bygger dels på 
färdigt material och dels på eget material som bygger på F:s egna erfarenheter. F har lång 
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erfarenhet inom yrket och anser att han/hon besitter den erfarenhet som krävs för att sätta ihop 
eget material till diagnoserna.  
 F menar även att observationer av den ordinarie ämnesläraren har stor betydelse när det 
gäller identifikation av elever som visar på matematiksvårigheter. Här, menar F, att det är 
viktigt med ett bra samarbete mellan ämneslärare och speciallärare. Med ett bra samarbete 
kan man snabbt identifiera de elever som är i behov av specialundervisning. 
 
5.1.2 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av vår undersökning visar att identifieringen av matematiksvårigheter hos eleverna 
på högstadiet, på de skolor vi utfört undersökningen, huvudsakligen sker genom 
”överlämningskonferens”. Detta sker genom att lärarna på mellanstadiet sitter ner tillsammans 
med de blivande lärarna på högstadiet samt de involverade speciallärarna/-pedagogerna och 
tar upp de elever som visar på matematiksvårigheter. Det sker även, enligt samtliga 
speciallärare, en identifikation av elever som visar på matematiksvårigheter i den ordinarie 
matematikundervisningen, detta genom diagnoser och observationer av ämnesläraren. 
 Genomgående för undersökningen är det goda samarbetet som sker mellan speciallärare 
och ämneslärare med ständiga dialoger emellan dem. När ämnesläraren upptäcker att en elev 
visar på svårigheter i matematik kontaktas specialläraren omgående. En mer specifik 
identifikation av elevens svårigheter i matematik sker i samråd med en specialpedagog som 
har det övergripande ansvaret för den specialpedagogik som bedrivs på skolorna. 
 Då en elev anses ha svårigheter inom matematik sker ytterligare diagnoser och 
observationer av eleven för att hitta den specifika orsaken till svårigheterna. Under 
observationer sitter specialläraren ner med eleven och observerar hur eleven räknar och tänker 
samt ger eleven uppgifter som testar eleven på olika områden inom matematiken. 
 Huvuddelen av speciallärarna anser att vissa elever är väldigt svåra att identifiera. De 
menar att eleverna är väldigt duktiga på att dölja sina problem. 
 
5.1.3 Analys 
Identifieringen av matematiksvårigheter hos elever på de senare åren (högstadiet), på de 
skolor vi utfört intervjuerna, sker i huvudsakligen genom ”överlämningskonferens” där 
lärarna på mellanstadiet sitter ner tillsammans med de blivande lärarna på högstadiet samt de 
involverade speciallärarna/-pedagogerna. Detta för att diskutera de elever som har svårigheter 
och därefter utarbeta ett nytt åtgärdsprogram för de berörda eleverna. Här har den egentliga 
identifikationen skett tidigare av en speciallärare/specialpedagog som arbetat med eleverna på 
de tidigare åren.  
 Den huvudsakliga identifikationen av elever med matematiksvårigheter sker tidigt under 
deras skoltid. Adler och Malmer (1996) menar att det är betydligt lättare att utreda och 
bedöma ursprunget till elevens matematiksvårigheter om det sker tidigt under deras skoltid. 
Detta eftersom en sen upptäckt av specifika matematiksvårigheter kan leda till mer allmänna 
svårigheter på grund av misslyckanden och känslomässiga blockeringar (Adler, Malmer, 
1996). Speciallärarnas definition av begreppet matematiksvårigheter stämde överens med 
Gudrun Malmers definition, dvs. att en elev anses ha svårigheter då den inte når de uppställda 
målen som finns angivna i styrdokumenten (Malmer, 2002).  
 Enligt samtliga speciallärare, som ingick i undersökningen, sker det även en identifikation 
av elever som visar på matematiksvårigheter i den ordinarie matematikundervisningen, detta 
genom observationer av ämnesläraren. Att kontinuerligt observera eleverna i den ordinarie 
undervisningen menar Malmer (2002) är av stor betydelse för att kunna identifiera elever med 
svårigheter. Observationen har även sin betydelse när det gäller att fånga upp och utveckla 
elevens starka sidor. Genom att utveckla en elevs starka sidor, anser Malmer, kan kraft 
mobiliseras för att övervinna eller kompensera svårigheterna (Malmer, 2002). 
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 Genomgående för undersökningen är det goda samarbetet som sker mellan speciallärare 
och ämneslärare med ständiga dialoger dem emellan. När ämnesläraren upptäcker att en elev 
har vissa svårigheter i matematik kontaktas specialläraren omgående. En mer specifik 
identifikation av elevens svårigheter i matematik sker i samråd med en specialpedagog som 
har det övergripande ansvaret för den specialpedagogik som sker på skolorna. 
Specialpedagogen är den som genomför samt utför undersökningar om det föreligger 
misstanke om andra problem så som t.ex. dyskalkyli. Oberoende var problemet finns så 
behöver man tillsammans med eleven hitta den rätta pedagogiken för att ta sig ur 
svårigheterna (Ljungblad, 1999). 
 Då en elev anses ha svårigheter inom matematik sker ytterligare diagnoser/observationer 
av eleven för att hitta den specifika orsaken till svårigheterna. Två av de diagnoser som nämns 
är ALP (Analys av Läsförståelse och Problemlösning) som är utformat av Gudrun Malmer 
och diamantdiagnosen som är utformat av högskolan i Göteborg. Under observationer sitter 
specialläraren ner med eleven och observerar hur eleven räknar/tänker och ger eleven 
uppgifter som testar eleven på olika områden inom matematiken. Kontinuerliga observationer 
är, enligt Malmer, något som bör genomsyra undervisningen för att fånga upp elevens starka 
och svaga sidor (Malmer, 2002). Genom detta arbetssätt så får specialläraren en överblick av 
eleven och kan sedan konstatera om det bara rör sig om att eleven saknar vissa baskunskaper 
eller om orsaken till elevens svårigheter ligger i specifika matematiksvårigheter. För övrigt 
använder speciallärarna mycket eget material som bygger på deras egna erfarenheter.  
 Huvuddelen av speciallärarna anser att vissa elever är väldigt svåra att identifiera. De 
menar att eleverna är väldigt duktiga på att dölja sina problem. Malmer anser att det kan vara 
svårt att tidigt upptäcka elevers svårigheter eftersom många elever har en förmåga att dölja sin 
bristande förmåga under en längre tid (Malmer, 2002). Detta är något som medför en 
problematik, för både klassläraren och specialläraren, vad det gäller identifiering av 
svårigheterna då eleven inte talar om för läraren vad den tycker är svårt. Enligt speciallärarna 
gäller det att skapa en bra relation till eleven/eleverna och skapa ett bättre självförtroende för 
att eleven/eleverna ska kunna öppna sig och tala om vad den tycker är svårt. För elever med 
svårigheter är miljön en extra viktig del för att de ska kunna känna sig accepterade och 
bejakade. Den goda miljön gör att det frigörs krafter som medför att de kan prestera optimalt i 
förhållande till deras egna förutsättningar (Malmer, 2002). 
 
5.2 Hur ser ni på orsakerna till matematiksvårigheter? (fråga 2) 
 
5.2.1 Resultat 
Speciallärare A 
A säger att många av de elever som kommer till högstadiet har ett mycket dåligt 
självförtroende, de vet att de är dåliga i matematik. Vidare säger A att det kan röra sig om 
något socialt problem, t.ex. att det har varit rörigt i klassen vilket medfört att eleven fått 
luckor i sin matematikkunskap. A påpekar att det kanske inte rör sig om några 
matematiksvårigheter, men då eleven har luckor i sina kunskaper och kanske även ett dåligt 
självförtroende så ger detta en stor inverkan på eleven. 
 Dyskalkyli är även något som A nämner som en orsak till svårigheter i matematik, elevens 
vardag fungerar men så fort en räkneoperation ska utföras låser det sig fullständigt. A säger 
att det kan röra sig om någon form av dyskalkyli där det blir precis hopplöst att även lösa 
enkla tal. Det har inte något med de tidigare nämnda orsakerna att göra. Dessa elever är 
svårast att hjälpa, för här hjälper det inte att förbättra självförtroendet. 
 A talar vidare om att föräldrarna kan bidra till elevens svårigheter i matematik. Det kan, 
enligt A, bero på att föräldrarna har haft svårigheter i matematik och då säger de till barnet att 
han/hon också kommer få svårigheter precis som om det vore ärftligt. Enligt A så säger ofta 
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eleverna att mamma och pappa inte kan matematik och då är det fastställt att de inte heller 
kan. A påpekar svårigheten med att försöka ”svänga” på dessa elever, men det är ingen 
omöjlighet. Här gäller det att jobba med elevens självförtroende. A tror att föräldrarna inte är 
medvetna om hur mycket de påverkar sina barn och detta är ett stort problem. 
 

Det kan vara det att föräldrarna förklarar deras svårigheter med att de 
också har haft svårigheter och därmed för över det på barnen som om 
det vore ärftligt. Eleverna säger ofta att mamma och pappa kan ingen 
matte heller och då är det redan fastslaget. Mamma och pappa kan 
ingen matte och jag kan ingen matte. Då är det cementerat och det är 
inte lätt att svänga på dem. 

Speciallärare A 
 
 Det finns också, enligt A, de elever som saknar motivation till att försöka, de har en 
bristande ansträngning, hos dessa elever får man jobba mycket med motivationen. A säger att 
man t.ex. kan motivera dem genom att fråga vilket program de vill läsa på gymnasiet och hitta 
en motivation den vägen. Att tala om för dessa elever att det krävs godkänt i matematik för att 
komma in på programmet. För enligt A handlar det ofta om en bristande ansträngning hos 
dessa elever och inte att de inte kan eller har svårigheter i matematiken. 
 

De kommer här och säger, fy fan vad tråkigt, det suger. Men de har 
egentligen inga matteproblem för dom är trötta på allt, dom är trötta 
på skolan.  

Speciallärare A 
 
 A säger att det också är viktigt att ”peppa” de elever som har svårigheter både socialt och 
självförtroendemässigt. ”Du kan! Det här är bra!” dvs. att man ger dem mycket beröm. A 
menar att man även ska försöka undvika och säga ”det blev fel”, utan försök istället att gå 
andra vägar. A anser att man måste hitta de små positiva sakerna hos eleverna, för det är något 
som de verkligen behöver. 
 
Speciallärare B 
B säger att orsakerna till svårigheterna kan ligga i något grundläggande som taluppfattning. 
Sakerna faller inte på plats från början och när man börjar jobba i böckerna så hinner man inte 
riktigt med och intalar sig själv att man inte kan matematik.  
 Vidare anser B att svårigheter med matematik ofta har att göra med kognitionen, dvs. att de 
har svårt med att tänka abstrakt. B menar att denna mognad, att tänka abstrakt, kommer inte 
samtidigt för alla och vissa elever kommer inte i fas med sitt kognitiva tänkande fast att de 
förväntas göra det i den åldern. 
 

 […]ofta är det kognitionen dvs. svårigheter att tänka abstrakt och 
den mognaden kommer ju inte samtidigt för alla och därför är man 
inte i fas rent kognitivt[…] 

Speciallärare B 
 
 Att föräldrarna skulle vara en påverkan till elevens matematiksvårigheter är något som 
även B anser som en orsak till elevers svårigheter i matematik. Då föräldern säger att den är 
dålig på matematik så intalas barnet att han/hon också är det, som en förklaring till 
eleven/barnets brister. 
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 B talar vidare om den gruppen av elever som har koncentrationssvårigheter, som kan ha en 
förklaring av flera olika faktorer. B påpekar att de ofta har lätt för att tappa fokus, en stor del 
av dessa elever behöver arbetsro för att kunna koncentrera sig och andra vågar inte jobba på 
sin egen nivå utan tittar på sina kamrater och ser hur lång de har kommit. B säger att eleven 
inte vill ta de enklare uppgifter som de kan klara av, utan de vill göra samma som de andra. 
Detta, menar B, kan skapa problem då elever arbetar med för svåra uppgifter som de inte 
klarar av och tappar då ofta självförtroendet. 
 Något som B också tar upp är att många elever får svårigheter med att gå från det konkreta 
till det abstrakta. B menar att då de jobbar laborativt är de flesta med, men när de sedan ska gå 
över till det abstrakta, symbolspråk, är det många som tappar tråden. B menar att om man 
börjar för tidigt med det abstrakta får man inte med sig alla. B menar att man bör konkretisera 
matematiken ganska högt upp för att de ska se det matematiska sammanhanget, annars blir det 
bara massor av siffror som de bollar med – de kan lätt missa kopplingen. B säger att eleverna 
måste få en bild i vad de gör och då behöver man gå tillbaka till den laborativa matematiken 
då och då. 
 

Man måste ha en bild av det man gör och då måste man ibland gå 
tillbaka till den laborativa matematiken[…] 

Speciallärare B 
 
Speciallärare C 
C tycker att den abstrakta matematiken kommer in för sent i undervisningen och att detta är 
en stor orsak till elevers svårigheter i matematik. C berättar att han/hon nu har en elev som 
helt saknar abstrakt tänkande, detta är något eleven lyckats dölja under en längre tid. Arbetet 
med denna elev har nu fått ta sin grund på en mycket låg nivå. 
 Vidare säger C att motivationen är en orsak till elevens prestation i matematik. C säger att 
elever med motivationsbrist kommer till specialundervisningen och får hjälp. Vi ger dem här 
en möjlighet och sen är det upp till dem. C menar att de måste även själva anstränga sig och 
fungerar inte detta får de återgå till det ordinarie kassrummet. Detta, menar C, är för att de 
inte kan lägga tid på de elever som inte vill, för det finns elever med större problem. 
 

För de som är motiverade fungerar det bra men är de inte motiverade 
så fungerar det inte och då får de återgå till klassen. Vi ger dem en 
möjlighet här sen måste de ställa upp själva. 

Speciallärare C 
 
 C säger att läs och skrivsvårigheter även är ett vanligt problem och att det även påverkar 
matematiken då eleven övergår till textuppgifter. 
 Vidare nämner C elever med dyskalkyli, dvs. att man har svårt för siffror. C går inte in på 
själva begreppet men C nämner att det även finns elever med denna typ av matematik-
svårighet. 
 Koncentrationsförmågan är även något som C nämner bland orsaker till svårigheter i 
matematik. C säger även att elever inte är mogna för matematiken än, detta kan medföra 
oroligheter hos eleven och detta kan bidra till koncentrationssvårigheter. 
 

En annan orsak är att de inte är mogna helt enkelt, de är oroliga, har 
svårt med koncentrationen. 

Speciallärare C 
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Stödet hemifrån anser även C vara en påverkande faktor till elevens matematiska förmåga. C 
menar att om man inte får stöd hemifrån eller inte använder någon form av matematik i 
hemmet så spelar det självklart en viss roll för eleven. 
 
Speciallärare D och E 
Speciallärare D och E ser båda en rad olika orsaker till att elever har svårigheter i ämnet 
matematik. De talar om elever som har inlärningssvårigheter vilket kan, enligt D och E, ligga 
i psykologiska orsaker. Dessa elever behöver en längre tid på sig att lösa uppgifterna. D och E 
påpekar även att självförtroendet lätt kan påverkas eftersom matte är ett mätbart ämne. D.v.s. 
att eleverna jämför sig med varandra och om eleven inte ligger på samma nivå som 
klasskamraten så kan självförtroendet hos vissa elever försämras. 
 Vidare säger D att vissa elever har en nedsatt begåvning som kan vara så pass grav att 
eleven är på gränsen att få gå i särskola, dessa elever får det mycket jobbigt. 
 Läs och skrivsvårigheter är något som både D och E anser vara en orsak till elevers 
svårigheter i matematik. De menar att dyslektiker (elever med läs och skrivsvårigheter) får 
även problem i matematik, dvs. att de kan kasta om siffror precis som att de kan kasta om 
bokstäver. 
 

Dyslektiker, eller dom som har stora läs och skriv svårigheter, kan 
ofta få problem med avkodning och detta kan även påverka 
avkodningen i matten. 

Speciallärare E 
 
D och E tar även upp den grupp elever som har koncentrationssvårigheter, de menar att dessa 
elever klarar oftast inte av att sitta i ett klassrum med 25 elever och få någonting gjort. Dessa 
elever behöver, enligt D och E, sitta avskilt i lugn och ro för att kunna koncentrera sig och få 
någonting gjort. 
 D och E anser även att det finns många elever med dåligt självförtroende som kan påverka 
matematikinlärningen till en hög grad, beroende på om de har lätt för matematik eller inte. 
Elever med dåligt självförtroende intalar ofta sig själva att de inte kan och D samt E säger att 
det är mycket viktigt att stärka självförtroendet hos elever i denna grupp. 
 D säger även att en dålig erfarenhet av matematik kan orsaka en elevs svårighet. D menar 
att matematik är ett sådant ämne där man kan mäta sig mycket med andra och detta kan även 
påverka självförtroendet hos en elev då t.ex. kompisen hunnit mycket lägre i matematiken än 
vad den själv gjort. 
 

Elever kan ha fått en dålig erfarenhet av matematik, pga. att man 
mäter sig mycket med andra. Man ger kanske upp och tappar suget.  

Speciallärare D 
 
E anser även att man på mellanstadiet kan släppa fram eleverna lite för lätt. D menar att 
eleverna bara räknar på, bok efter bok, men har inte fått den begreppsuppfattning som eleven 
bör ha. 
 

I mellanstadiet släpper man fram eleverna för lätt i den mekaniska 
räkningen. Der blir en form av tävlingsmoment där eleverna bara 
räknar på. Det gäller att eleverna har begreppsuppfattningen i matten 
innan de börjar räkna på. Det gäller att stanna upp och se om alla 
hänger med. 

Speciallärare E 



21 
 

Speciallärare F 
F anser att en av de största orsakerna till elevers bristande kunskap/förmåga i matematik 
ligger i dåligt självförtroende. F anser att det dåliga självförtroendet kan bl.a. komma från 
hemmet. F menar att det finns många föräldrar som har haft svårigheter med matematik och 
intalar barnet att den också kommer att få det eller ser det som en förklaring till elevens 
svårigheter i matematik. F säger att han/hon jobbar en hel del med elever som har dåligt 
självförtroende, F menar att man måste framför allt stärka deras självkänsla och visa att de 
faktiskt kan. 
 F talar också om betydelsen med laborativ och praktisk matematik, att man konkretiserar 
matten för eleverna genom t.ex. mattespel och laborativt material. F berättar att han/hon 
jobbar mycket med tavelarbete, där de ritar upp och diskuterar matematik. Detta är något F ser 
som mycket lärorikt för eleven. 
 

[…]vi ritar mycket på tavlan och talar mycket matte och tar exempel 
på exempel varför blir det så här osv. 

Speciallärare F 
 
F säger att elever med dyslexi oftast automatiskt får problem i matematiken. De växlar siffror 
precis som de växlar ord när de ska läsa. 
 
5.2.2 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan man se utifrån vårt resultat att speciallärarna A till F ser många 
orsaker till elevers svårigheter i matematik. De har mycket gemensamt vad det gäller synen på 
orsaker till matematiksvårigheter. 
 De flesta speciallärarna ansåg att dåligt självförtroendet var något som många elever har 
och något som alla tyckte var en grupp elever som man får ”peppa” och verkligen försöka 
stärka självförtroendet på genom att visa att de verkligen kan. Vidare talar de flesta 
speciallärarna om att elever som har läs och skrivsvårigheter också får svårigheter i 
matematik. 
 Koncentrationssvårigheter är också något som många av speciallärarna ansåg som en 
grupp elever som är ganska vanlig och att dessa elever behöver arbetsro för att åstadkomma 
något vettigt. 
 Andra orsaker till matematiksvårigheter som togs upp var; dålig kommunikation vid 
överlämning från sexan, dyskalkyli – vilket de ansåg ovanligt, att föräldrarnas svårigheter 
fördes över på barnet (rent psykologiskt), sociala faktorer samt dålig motivation.   
En tydlig skillnad kunde man se mellan speciallärare B och C, där B ansåg att den abstrakta 
matematiken kommer in för tidigt i undervisningen medan C tycker den kommer in för sent. 
 
5.2.3 Analys 
Speciallärarna anser att det finns en mängd olika orsaker till att elever har svårigheter i ämnet 
matematik. Speciallärarna delar in orsakerna i flera olika områden, som: 
inlärningssvårigheter, nedsatt begåvning, läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, 
dåligt själförtroende, dålig erfarenhet av matematik, didaktiska orsaker (läromedel), 
biologiska orsaker, dyskalkyli, otillräckliga kunskaper, grundläggande brister, kognition 
(svårt att tänka abstrakt), saknad av stöd i hemmet, föräldrar överför sina svårigheter på 
barnet, bristande ansträngning, dåligt arbetsminne, bristande motivation, bristande 
begreppsuppfattning samt saknad av inre bilder. 
 De svar som analyseras utgår ifrån Engströms förklaringsmodell, fyra kategorier, som 
struktureras som underrubriker i detta stycke. 
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Den medicinska och neurologiska förklaringsmodellen 
Svårigheter till inlärning kan ha sin grund i biologiska och psykologiska faktorer, dvs. en 
skada i hjärnan eller en bristande ansträngningsförmåga, enligt de speciallärare som 
intervjuas. Vidare så talar speciallärare E om elever med nedsatt begåvning, vilket kan ha sin 
orsak i biologiska faktorer, men enligt E så är denna form av ”biologisk skada” mycket 
ovanlig. Inom den medicinska och neurologiska forskningen har man främst arbetat med 
fältstudier, mest på vuxna människor, där man kommit fram till att hjärnskadade personer kan 
exempelvis klara av komplicerade beräkningar, men de kan inte komma ihåg multiplikations-
tabellen. Denna förklaringsmodell till matematiksvårigheter bör uppfattas som mycket 
komplex och mångdimensionell. Men hos elever med matematiksvårigheter bör man bortse 
från en medicinsk och neurologisk förklaringsmodell, för endast en liten del av eleverna med 
matematiksvårigheter har någon form av hjärnskada. 
 Speciallärarna talar även om dyskalkyli, men betonar att det är mycket ovanligt. 
Speciallärarna går inte in på själva begreppet men nämner att det även finns elever med denna 
typ av matematiksvårigheter. Dyskalkyli kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt 
ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra 
enkla räkneoperationer (Magne, 1998). 
 
Den psykologiska förklaringsmodellen 
Att stärka elevens självförtroende och ”peppa” dem ansåg speciallärare A vara en stor del av 
deras uppgift. A menar att de egentligen inte har svårigheter med matematiken utan det är det 
dåliga självförtroendet som är grundproblemet vilket i sin tur kan ha medfört kunskapsluckor, 
dvs. att de kan ha missat väsentligheter i matematikundervisningen. Ljungblad (2003) säger 
att det finns barn som upplever mycket stora psykologiska låsningar som skapar problem i 
matematiken vilket medför att självförtroendet kan påverkas. Även en saknad av stöd i 
hemmet ansåg speciallärarna vara en annan orsak till elevens svårigheter. Att föräldrarna inte 
hjälper sina barn kan också ha sin grund i att de inte kan, eller intalat sig att de inte kan. 
Ljungblad (2003) säger även att det är viktigt, hos denna grupp av barn, att pedagogen inte 
försöker lösa det själv utan tar hjälp av en kurator eller psykolog. 
 Malmer (2002) säger att vissa barn missgynnas i sin utveckling under sin uppväxt. Ängslan 
och bristen på själförtroende, som barn i denna grupp bär med sig, kan kopplas samman med 
misslyckande i läs- och skrivprocessen. Detta kan i sin tur få konsekvenser i andra ämnen, 
inte minst matematik. 
 
 
Den sociologiska förklaringsmodellen 
Sociala förhållanden är något som kan påverka elevers prestation. Elevens föräldrar kan vara 
en orsak till att eleven har svårigheter i matematik, då föräldrarna överför sina egna 
svårigheter och dåliga erfarenheter på barnet. Föräldrarna säger att de haft svårigheter med 
matematik och att barnet då kommer att få samma problem precis som om det vore ärftligt. 
Det finns skillnader mellan olika sociala grupper, men en persons svårigheter i matematik kan 
inte överföras genetiskt. Engström talar om den s.k. informella matematiken där han säger att 
utvecklingen av denna huvudsakligen är densamma i olika samhällen, med olika social 
standard. Han säger även att den informella matematiska förmågan är densamma oberoende 
klass eller etnicitet. Det finns däremot skillnader vad det gäller prestationsavseende mellan 
olika sociala grupper. 
 Speciallärarna ser även att orsaker till svårigheter i matematik kan ligga i att eleven tycker 
det är tråkigt eller att man fått en dålig erfarenhet av matematik. Orsakerna till detta kan vara 
mycket varierande, att eleven fått dålig erfarenhet av matematik kan bero på att elever jämför 
sig mycket i matematiken. De menar att eleverna jämför sig själv med andra och om det inte 
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går bra kan eleven skapa en ångest och ge upp eller tappa ”suget”. Ljungblad (2003) säger att 
barn som utvecklat denna form av ångest resulterar ofta i matematiksvårigheter. Ångesten 
eller det dåliga självförtroendet kan ha sin grund i en traumatisk upplevelse som barnet eller 
eleven upplevt (Ljungblad 2003).   
 
Den didaktiska förklaringsmodellen 
Enligt speciallärarna kan en av orsakerna till att elever visar på matematiksvårigheter bero på 
att de behöver längre tid på sig för att lösa en uppgift. Detta resulterar i att de kommer efter i 
undervisningen. En annan orsak till elevers svårigheter i matematik kan ligga i att 
mellanstadiet släpper fram eleverna för lätt i den mekaniska räkningen, vilket kan medföra att 
vissa elever bara räknar på och får brister i den begreppsbildning som är nödvändig. 
Speciallärarna anser att en förbättring behövs inom området grundläggande begrepp för att 
eleven ska få en bättre förståelse för matematiken och därmed utveckla sin matematiska 
förmåga. Speciallärarna tar även upp brister i läromedlen samt didaktiska brister i 
matematikundervisningen som en orsak till elevers svårigheter i matematik. I Engströms 
didaktiska förklaringsmodell tar han upp att det kan finnas didaktiska orsaker till elevens 
svårigheter i matematik. Han menar att det kan vara felaktiga undervisningsmetoder eller 
ensidig färdighetsträning som kan medföra att elever får svårigheter i matematiken. Även 
Malmer (2002) talar om didaktiska orsaker till matematiksvårigheter, enligt Malmer handlar 
det om en olämplig pedagogik som bl.a. kan innebära att eleverna inte får tillräckligt med tid 
för att lära sig de grundläggande matematiska begreppen. Det gäller att kunna stanna upp i sin 
undervisning och kontrollera om alla eleverna verkligen hänger med och har fått förståelse 
(Malmer, 2002). Malmer (2002) skriver vidare att om man inte ägnar en större 
uppmärksamhet åt de grundläggande begreppen så kan ”reparationsarbetet” bli alltför 
resurskrävande, detta kan i sin tur påverka självförtroendet hos eleven och sänka elevens 
motivation (Malmer, 2002). 
 Att elever har svårt att tänka abstrakt är något som speciallärarna ytterligare ser som en 
orsak till deras svårigheter i matematik. En del speciallärare anser att eleven får svårigheter då 
den abstrakta matematiken kommer in för tidigt medan andra tycker det är tvärt om, dvs. att 
den abstrakta matematiken kommer in för sent. Det råder delade meningar om när det 
abstrakta ska komma in i matematikundervisningen. Malmer (2002) säger att elever med 
matematiksvårigheter i allmänhet har svag abstraktionsförmåga, vilket oftast beror på att 
deras ordförråd är alltför begränsat. 
 Vidare så talar speciallärarna om inre bilder hos eleven, dvs. att eleven behöver få en bild 
av det man gör för att konkretisera matematiken och koppla den till verkligheten. Elever som 
saknar förmågan till denna koppling får svårigheter med förståelsen i matematik. Att många 
elever saknar inre bilder på konkreta saker eller på abstrakta matematiska moment anser 
Ljungblad (2001) vara ett stort problem. Dessa bilder är nödvändiga vid lösning av 
matematiska problem för att automatiskt kunna plocka fram en konkretiserande bild för att 
lättare koppla/förstå det matematiska ”problemet” (Ljungblad, 2001). Elever i denna grupp 
saknar även enkla verktyg att arbeta med, som de automatiskt kan plocka fram då de arbetar 
med matematik (Ljungblad, 2001). 
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5.3 Hur arbetar ni med elever som visar på matematiksvårigheter? (fråga 3) 
 
5.3.1 Resultat 
Speciallärare A 
På frågan hur A arbetar med elever som visar på matematiksvårigheter svarar A:  
 

Jag plockar ut dem från den ordinarie undervisningen till 100 % och 
har blandade grupper. Vi har inte resurser till att jag bara sitter med en 
eller två elever, så jag måste ta hit dom här. Grupperna är blandade 
med både år 7,8 och 9, och även från olika klasser. 

Speciallärare A 
 
Storleken på de grupper som A arbetar med kan variera i storleksordningen fem till tio elever. 
Om det är stor spridning på elevernas ”nivå” eller ålder delar A in dem i två grupper och 
arbetar parallellt med dem, men även inom dessa grupper kan spridningen på elevernas nivå 
vara väldigt stor. En del av dessa elever kan sitta och jobba med baskunskaper. A anser att det 
blir mindre kvalitet att arbeta på det sättet men det saknas resurser för att arbeta på något 
annat sätt.  
 A tycker att den största delen av A:s arbete går ut på att få eleverna att öppna sig, våga 
börja fråga när de inte förstår dvs. prata matematik. A menar att dialogen med eleverna är en 
viktig del i arbetet med elever som har matematiksvårigheter. 

 […]sen är det mycket som jag har framme vid tavlan där jag pratar 
väldigt mycket matte, vi kör exempel och pratar om varför blir det så 
här, varför gjorde vi detta, vad betyder det här, så det är väldigt 
mycket kommunikation. En stor grupp är de här som vet med sig att 
dom är dåliga på matte, oftast vågar dom inte fråga klassläraren, de är 
rädda för att ställa frågor om saker som de andra tycker är självklara, 
säger jag det här så tycker dom att jag är väldigt dum. Det gör att de är 
väldigt tysta när dom väl kommer hit, man måste få dom att prata och 
diskutera matte.  

Speciallärare A 
 
 A använder sig inte av några speciella metoder utan arbetet bygger till stora delar på egna 
erfarenheter. A nämner en metod som A har provat nyligen, det är ett datorprogram som heter 
Robomero vilket tränar upp arbetsminnet. A menar att många elever som har 
matematiksvårigheter har även problem med arbetsminnet. Genomgående för A:s arbete är att 
försöka hitta någon slags väg, resonera sig fram, beroende på vad det är för slags problem. 
Två av problemen som A nämner är momenten bråk och procent. Bråk upplever eleverna som 
väldigt svårt, det är inte det att de inte kan växla mellan bråkform, procentform eller 
decimalform. Problemet ligger snarare i att kunna förlänga och förkorta ett bråktal. När A 
arbetar med bråk brukar han använda sig av laborativt material. När det gäller procentform 
menar A att problemen oftast ligger i att eleverna har svårt att förstå att mängden som 
procenttalet motsvarar beror på hur stor mängden är från början. De vill gärna veta att t.ex. 20 
% är så här mycket. När dessa problem uppstår brukar A visa många exempel för att de ska få 
en bild av vad procent är. 
 A menar även att man inte kan kräva att alla elever ska förstå vad de gör utan man får nöja 
sig med att lära dem det mekaniska mönstret. ”Vi gör så här och så här när det här problemet 
dyker upp”. A anser att det, för vissa, räcker med att lära sig ett mekaniskt mönster för att 
klara sina matematiska vardagsproblem som kan uppstå i livet. 
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Speciallärare B 
På B:s skola arbetar de med både segregerad och integrerad undervisningsform när det gäller 
specialundervisningen. 
 

[…]det finns klasser som vi går ut i där vi tycker att nivån är sådär och 
vi tycker att väldigt många behöver en liten knuff och då går någon av 
oss ut och hjälper till. Vi har varit ute rätt mycket, i sexor och sjuor 
framförallt. 

Speciallärare B 
 
När det gäller enskilda elever så förekommer det att en del elever får stanna kvar i sin 
ordinarie klass och arbeta med liknande uppgifter som den övriga klassen, men på en 
betydligt enklare nivå. För dessa elever har de en lärobok som till utseendet liknar den 
ordinarie läroboken. Eleverna tycker att det är bra att boken liknar den ordinarie läroboken för 
då är det ingen som direkt märker att de arbetar på enklare nivå. 
 B arbetar även med elever som frivilligt söker sig till specialundervisningen under sina 
arbetspass. Arbetspassen är en lektion per vecka där eleverna själva får välja vilket ämne de 
behöver och vill arbeta med. För dessa elever är problemen oftast ganska små dvs. de har 
missat någon liten del i ett moment, det räcker oftast att backa, repetera och sedan kan de 
själva. 
 På frågan om B arbetar efter någon speciell metod svarar B: 
 

Jag kommer ursprungligen från mellanstadiet och mina metoder 
bygger väldigt mycket på egen erfarenhet plus att jag har läst 
specialpedagogik och skrivit en uppsats om det. Jag har även läst 
mycket teori om hur man ser på barn som har problem med 
matematik. Så man gör sina iakttagelser när man jobbar och på så sätt 
bygger man vidare. 

Speciallärare B 
 
Vidare säger B att mycket tankar plockas från Gudrun Malmer, t.ex. kreativ matte som är 
uppbyggt efter ett system där eleven utgår från sina egna tankar. Det bygger på att de ska utgå 
från sitt eget tänkande och därifrån bygga vidare. Det gäller att inte göra matematik till något 
konstigt och abstrakt utan de ska veta vad de gör. 
 
Speciallärare C 
C arbetar med både integrerad och segregerad undervisningsform men den segregerade 
formen är den som dominerar. Den segregerade undervisningen sker vanligtvis i grupper om 
fem elever i taget. Enligt C är det relativt vanligt att eleverna kommer och får hjälp under 
kortare perioder.  

 
Det finns de som kommer hit väldigt kort tid. T.ex. en elev som kom 
hit, som tyckte det var väldigt svårt med ekvationer, som var här i 40 
minuter och sedan fattade han och jag har inte sett honom mer. Det 
var han själv som ville komma. 

Speciallärare C 
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De metoder som C använder sig av grundar sig mycket på egna erfarenheter. C nämner även 
andra metoder, t.ex. datorprogram, olika former av tabellträning, laborativt material samt 
olika diagnosmaterial. Datorprogrammet C nämner, heter Matteknep ett och två. I 
programmet kan man lägga in individuella program och listor på vad de ska arbeta med. 
C nämner även att det är viktigt att få eleverna att trivas när de kommer dit 
 

Sedan plockar vi med material också det beror lite på var eleven är 
någonstans, en del tycker att det är jätteroligt. Centikuber använder jag 
rätt mycket. Vi försöker göra det på elevernas villkor så långt det går 
för de ska ju känna sig nöjda när de kommer hit. Många tycker att det 
är jobbigt att gå hit. Man får lämna klassen och det är rätt intensivt här 
inne.  

Speciallärare C 
 
Speciallärare D och E 
På den skola som D och E arbetar på har det diskuterats mycket om segregerad/integrerad 
undervisning. D säger att: 
 

Grundtanken är att eleven ska få vara kvar i den ordinarie 
undervisningen om möjligt. Strävar efter en integrerad undervisning 
även för dem som har lite svårigheter. Men om de har grava 
matematiksvårigheter måste man nästan ta ut dem. 

 Speciallärare D 
 
De menar att blandade grupper är det bästa men att man inte kan generalisera. Vissa arbetar 
bäst i klassrummet medan andra måste vara i separat rum för att kunna koncentrera sig. E har 
sett nackdelar med att särskilja eleverna för mycket i undervisningen. Eleverna kan stämpla 
sig själva som dumma då de får undervisning utanför det ordinarie klassrummet. 
 De har ingen speciell metod som de använder sig av utan de går mycket efter sina egna 
erfarenheter. En metod de nämner och använder sig mycket av är att arbeta med laborativt 
material. Här menar E att det kan vara svårt att välja ett material som passar den elevens nivå 
och behov. 
 E anser även att det är viktigt för en del elever att arbeta med sina läs- och skrivsvårigheter. 
 

En del får även jobba med sina läs- och skrivsvårigheter, vilket behövs 
även för elever med sådana svårigheter för att även komma framåt i 
matten. 

Speciallärare E 
 
 D anser att mycket av arbetet med eleverna går ut på att sitta ner med dem i lugn och ro 
och förklara för dem, att bygga en relation till dem så att de kan känna att de kan berätta vad 
det är de inte förstå. En del elever behöver hjälp med att strukturera sitt arbete på grund av 
koncentrationssvårigheter. För andra elever är det självförtroendet och då går arbetet mycket 
ut på att ”peppa” dem som har dåligt självförtroende. 
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Speciallärare F 
Speciallärare F använder sig av både segregerad och integrerad undervisningsform. F ser ett 
problem med att eleverna kommer från en segregerad till en integrerad undervisningsform. 
 

Ser ett problem med att en elev t ex kommer från den segregerade 
undervisningen in i den ordinarie då den jobbar med ”sina” utformade 
uppgifter – eleven kan få svårt att hänga med. 

Speciallärare F 
 
Även F:s metoder grundar sig mycket på egna erfarenheter vilket F har byggt upp under sina 
tjugoåtta år som lärare. F säger att han läst böcker om matematiksvårigheter och hämtat 
inspiration från dessa, men några specifika metoder används inte. 
 F lägger mycket tid på att tala matematik med sina elever. Försöker att få 
eleverna till att förstå att matematik inte enbart är att sitta och räkna mekaniskt 
utan att man även måste ha en förståelse för det man gör.   
 
5.3.2 Sammanfattning 
 Arbetet med elever som visar på matematiksvårigheter börjar alltid, enligt samtliga 
speciallärare, med en ordentlig kartläggning av orsakerna till elevernas svårigheter. 
Kartläggningen sker genom olika former av diagnoser samt observationer där man tar reda på 
vad eleven behärskar och vad det är som brister. Vid kartläggning av elever framkommer det 
ofta att det brister i elevens självförtroende och motivation. Detta medför till stor del att 
speciallärarnas tid upptas av att stärka elevernas självförtroende och motivera dem till att 
arbeta. 
 Genomgående för undersökningen var att arbetet med eleverna inte bygger på några 
speciella vedertagna metoder utan det sker med utgångspunkt från egna samlade erfarenheter. 
Vad det gäller metoder som speciallärarna använder sig av är det mycket varierade för 
samtliga. Att jobba laborativt är något som alla speciallärarna har gemensamt, de använder 
olika matematikspel, datorprogram, t ex Matteknep ett och två, där man kan lägga in 
individuella program som styr vad de ska jobba med, m.m.  
I undervisningen påpekar speciallärarna svårigheter med vissa elever som inte talar om vad de 
tycker är svårt. Arbetet med dessa elever bygger mycket på att skapa en relation till eleverna 
för att få dem att öppna sig och tala om vad de behöver hjälp med.  
En sak som togs upp under våra intervjuer var huruvida specialundervisningen skulle 
bedrivas, dvs. om den skulle vara integrerad eller segregerad. Det framgick vissa skillnader 
där en del speciallärare ”plockar” ut eleverna till hundra procent medan andra hade elever hos 
sig vid enstaka tillfällen eller vid en kortare eller längre tid. Sammanfattningsvis menar de att 
de föredrar en integrerad modell men att detta inte passar alla elever utan man måste utgå från 
elevens förutsättningar och behov.  
 Enligt speciallärarna går deras arbete med dessa elever oftast ut på att förklara de saker 
eleven har problem med på ett annat sätt än vad den ordinarie läraren gör, dvs. att de 
konkretiserar problemen på ett annat sätt eller nivå. De menar att den ordinarie/traditionella 
undervisningen långtifrån passar alla elever.  
 
5.3.3 Analys 
Genomgående för undersökningen var att arbetet med eleverna inte bygger på några speciella 
vedertagna metoder utan det sker med utgångspunkt från egna samlade erfarenheter. 
Arbetet med elever som visar på matematiksvårigheter börjar alltid, enligt samtliga 
speciallärare, med en ordentlig kartläggning av orsakerna till elevernas svårigheter. 
Kartläggningen sker genom olika former av diagnoser samt observationer där man tar reda på 
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vad eleven behärskar och vad det är som brister. Denna kartläggning har stora likheter med 
Malmers, som menar att en kartläggning av elevers situation måste innehålla ett 
helhetsperspektiv (Malmer, 2002). Det är vid denna kartläggning mycket viktigt att ta reda på 
följande: 
 

- begrepp/metoder eleven behärskar och kan använda 
- elevens tankegång, handling och uttryck med hjälp av material/språk 
- elevens inställning till matematik samt uppfattning av sin egen roll 

 
Malmer, 2002 

 
 Vid kartläggning av elever framkommer det ofta att det brister i elevens självförtroende 
och motivation. Detta medför till stor del att speciallärarnas tid upptas av att stärka elevernas 
självförtroende och motivera dem till att arbeta. Det kan kopplas till Magnes (1998) teori om 
de olika vägar pedagoger och elever måste gå i sitt lärande. Ett tillvägagångssätt Magne 
skriver om, individualisering och självaktivering, säger att motivationen hos elever oftast är 
otillräcklig. En ökning av motivationen sker bäst genom att eleven aktiverar sig själv vilket 
medför att eleven ökar sin självkänsla, studievilja och arbetsmoral. Detta kan uppnås genom 
ett individualiserat skolarbete där man ser på elevens intresse, ambition och förmåga (Magne, 
1998). 
 Vad det gäller metoder som speciallärarna använder sig av är det mycket varierade för 
samtliga. Att jobba laborativt är något som alla speciallärarna har gemensamt, de använder 
olika matematikspel, datorprogram, t ex Matteknep ett och två, där man kan lägga in 
individuella program som styr vad de ska jobba med, m.m. En av speciallärarna använde 
dessutom ett datorstött program som tränar upp arbetsminnet. Magne (1998) talar om olika 
tillvägagångssätt i undervisningen, där han bl.a. tar upp något som han kallar intensivmetodik. 
Inom denna kategori tar han upp betydelsen av materialintensiv undervisningsform, vilket 
innebär att man utnyttjar flera olika sorters läromedelsmaterial i undervisningen (Magne, 
1998).  Datorprogrammet har ingen direkt koppling till matematiksvårigheter utan tränar upp 
arbetsminnet rent allmänt. Specialläraren ansåg dock att det var ett bra hjälpmedel för vissa 
elever som hade svårigheter i matematik. Ett annat material som används av flera 
speciallärare är centikuber. Magne (1998) anser att genom laborativt arbete utvecklas de olika 
sinnena hos eleven och att man kan förbättra problemlösning och begreppsbildning genom att 
variera läromedel och aktiviteter (Magne 1998). 
 Arbetet med eleverna som visar på svårigheter, har oftast sin grund i speciallärarnas egna 
erfarenheter. De flesta säger att mycket av deras undervisningsmetoder bygger på vad de 
själva har sett fungerar hos eleverna med olika svårigheter i matematik. Men en del säger 
även att de hämtat inspiration från kända författare inom ämnet som Gudrun Malmer, Ann-
Louise Ljungblad m.fl. 
 I undervisningen påpekar speciallärarna svårigheter med vissa elever som inte talar om vad 
de tycker är svårt. Arbetet med dessa elever bygger mycket på att skapa en relation till 
eleverna för att få dem att öppna sig och tala om vad de behöver hjälp med. Dessa elever 
behöver arbeta i en bra miljö där de får tid på sig att utvecklas (Ljungblad, 2001). 
 Speciallärarna tar även upp den grupp elever som har svårt att tänka abstrakt. Ljungblad 
(2001) säger att många av dessa elever har svårigheter med att ta sig in i matematikens värld 
på ett enkelt sätt, det känns bara abstrakt för dem. Dessa elever behöver tid på sig för 
matematiska samtal och Ljungblad menar att om man ger dessa elever en god didaktisk miljö 
och extra hjälp, så kommer de att prestera på en likartad nivå som sina klasskamrater 
(Ljungblad, 2001). 
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 Något annat som togs upp under våra intervjuer var huruvida specialundervisningen skulle 
bedrivas, dvs. om den skulle vara integrerad eller segregerad. Då vi intervjuade speciallärarna 
framgick det skillnader mellan speciallärarna när det gäller integrerad och segregerad 
undervisning av specialpedagogik. En av speciallärarna i undersökningen ”plockar” ut 
eleverna till hundra procent från den ordinarie undervisningen, då han menar att det inte finns 
resurser för att bedriva verksamheten på något annat sätt. Den segregerande 
specialundervisningen får ses som den dominerande metoden, dock strävar de flesta mot en 
integrerad undervisning. En av speciallärarna försökte gå ut i klassrummen när de märkte att 
ett flertal i klassen hade problem med samma moment. Speciallärarna berättar att de 
diskuterat mycket i skolan huruvida undervisningen, med elever som visar på svårigheter, ska 
bedrivas. Men alla talar om en strävan för en integrerad undervisning, men det är dock inte 
möjligt i alla fall. Enligt speciallärare E arbetar vissa elever bäst i klassrummet medan andra 
måste vara i separat rum för att kunna koncentrera sig. E menar att det finns nackdelar med att 
särskilja eleverna för mycket i undervisningen, eleverna kan stämpla sig själva som dumma 
då de får undervisning utanför det ordinarie klassrummet. Enligt Engström (1999) bör man 
tänka på att det finns en naturlig variation av elevers kunskapsnivå, på individnivå, som 
skolan måste klara av att hantera. Engström (1999) menar att det råder en skillnad i hur snabbt 
elever arbetar. En del elever arbetar snabbt medan det finns andra som tar lång tid på sig, en 
del elever lär sig nya saker utan ansträngning medan andra får kämpa hårt med att lära sig 
samma sak (Engström, 1999). 
 Då speciallärarna arbetar med segregerad undervisning, dvs. eleven har ”plockats” ut från 
den ordinarie undervisningen, sker detta oftast i små grupper med blandade klasser och 
årskurser. Detta upplever några av informanterna som problematiskt då undervisningen måste 
ske på många olika nivåer och moment samtidigt. Sammanfattningsvis menar de att de 
föredrar en integrerad modell men att detta inte passar alla elever utan man måste utgå från 
elevens förutsättningar och behov. Lpo94 säger att skolan måste ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar och behov, de har också ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd.  
 Vidare säger speciallärarna att vissa elever måste skiljas ut från den ordinarie 
undervisningen för att de överhuvudtaget ska kunna prestera något. För dessa elever så är det 
ofta koncentrationen som är det stora problemet, men även de som har svårigheter med 
motivationen kan behöva skiljas ut. De menar att den elev som har problem med motivationen 
har lätt för att komma undan i det ordinarie klassrummet där det ofta är upp emot 25 elever 
samtidigt. Magne (1998) säger att man även måste se motivationen som en viktig aspekt när 
det gäller arbetet hos elever med matematiksvårigheter. Enligt Magne (1998) så är motivation 
viljan att nå ett handlingsmål. Han säger även att ansträngning är den strävan för att nå 
motivationens syfte (Magne, 1998). En av speciallärarna nämner även att det finns elever som 
befinner sig på sådan ”låg nivå” att det inte går att ha dem kvar i klassrummet, de blir bara ett 
störande moment på grund av att de inte får tillräckligt med hjälp. De anser även att elever 
med ”grava matematiksvårigheter” kan behöva plockas ut från den ordinarie undervisningen. 
Enligt samtliga speciallärare förkommer ofta att elever får specialundervisning under kortare 
perioder. Orsakerna till problemen kan även där vara av varierande slag, t.ex. att de har missat 
enstaka moment i undervisningen eller en mindre del i ett moment. Momenten som dessa 
elever vanligtvis har problem med är bråk och procent, men även andra brister kan 
förekomma. Enligt speciallärare C kan dessa perioders längd variera från några månader ner 
till endast något enstaka lektionspass. 
 Enligt speciallärarna går deras arbete med dessa elever oftast ut på att förklara de saker 
eleven har problem med på ett annat sätt än vad den ordinarie läraren gör, dvs. att 
konkretisera problemen på ett annat sätt. De menar att den ordinarie/traditionella 
undervisningen långtifrån passar alla elever. Det är ett måste att individualisera 
undervisningen hos dessa elever, var och en för sig, eftersom varje elev tänker på sitt sätt. Det 
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gäller därför att utforma undervisningsmaterialet samt undervisningsmetoden efter varje 
enskild elev. Magne (1998) anser att eleven kan förbättra sin problemlösning och 
begreppsbildning genom att läraren försöker stimulera olika sinnemodaliteter, färdigheter, 
motivation m.m. Detta kan uppnås genom att variera aktiviteter och läromedel (Magne, 1998). 
Vidare säger Lpo94 att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen, vilket medför att undervisningen aldrig kan 
utformas lika för alla. 
 Att dessa extra stödinsatser är vanliga och nödvändiga råder det ingen tvekan om, men när 
det gäller att ”plocka” ut eleverna så råder det delade meningar om vilka som ska ta del av 
specialundervisningen, vilka insatser som bör göras, hur bör de utformats och under hur lång 
tid eleven ska få stöd m.m. (Holmberg, m.fl. 2005) 
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6 Diskussion  
I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera tankar kring arbetet. Vi kommer att reflektera 
kring resultat, metod, konsekvenser för undervisningen samt framtida forskning. 
 
Vi har i detta arbete undersökt hur sex speciallärare/-pedagoger identifierar elever som visar 
på matematiksvårigheter, hur speciallärare ser på orsakerna till svårigheterna samt hur arbetet 
bedrivs med elever som visar på matematiksvårigheter. Det finns mycket litteratur som 
behandlar området matematiksvårigheter men det är, både enligt litteraturen samt de 
speciallärare vi intervjuat, ett mycket stort och komplext begreppsområde som inte kan 
förklaras på ett par rader. 
 Att endast intervjua sex personer kan ses som lite och vi kan därmed inte generalisera vårt 
resultat av denna undersökning. De skolor som våra informanter representerar visar endast på 
arbetssätt från fem olika skolor placerade i tre olika kommuner. Vi anser även att man får ta 
hänsyn till att en skola inte alltid representerar hela kommunen. 
Större delen av de speciallärare vi intervjuat saknade speciallärarexamen, de hade endast läst 
delar i utbildningen och hade därmed endast en lärarexamen. Flera speciallärare hade dock en 
vilja/önskan att vidareutbilda sig för att få en djupare kunskap inom ämnet och för att djupare 
kunna gå in och analysera elevens svårigheter. 
 Vi anser att vi fått möjligheten, genom detta examensarbete, att berika våra kunskaper 
inom området matematiksvårigheter och vi kan nu gå ut i arbetslivet med en större kunskap 
om elever som visar på matematiksvårigheter. Vi hoppas även att detta arbete skapat ett 
intresse hos andra lärarstudenter, lärare, speciallärare/-pedagoger att fortsätta forska inom 
ämnet. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
6.1.1 Diskussion av fråga 1 
Resultatet av vår undersökning visar på att identifieringen av elever med 
matematiksvårigheter, på de senare åren (högstadiet), huvudsakligen sker genom en s.k. 
”överlämningskonferens”. Denna konferens innebär att lärarna från de tidiga åren 
(mellanstadiet) sitter tillsammans med elevernas blivande lärare samt de involverade 
speciallärarna/-pedagogerna och diskuterar de elever som har matematiksvårigheter. Denna 
metod anser vi vara bra för de nya lärarna som ska ta emot eleverna, de får en tidig överblick 
av vilka elever som behöver extra hjälp i undervisningen. Med den informationen, anser vi, att 
läraren och specialläraren får det mycket lättare för att planera undervisningen i god tid, vem 
som behöver specialundervisning samt hur många. Ett problem, som vissa speciallärare tog 
upp, var att alla elever med matematiksvårigheter inte blivit uppmärksammade under de 
tidigare åren i skolan och detta kan medföra att elever med svårigheter upptäcks för sent. Vi 
anser att ”överlämningen” bör vara mycket klar och tydlig när det gäller de elever som visar 
på svårigheter.  
 Undersökningen visade även på att ”klassläraren” har en viktig roll när det gäller 
identifikation av elever som visar på matematiksvårigheter. Detta eftersom alla elever inte blir 
identifierade på de tidigare åren, enligt speciallärarna. Orsaken till att elever inte blir 
identifierade kan bero på att många elever är bra på att dölja sina svårigheter i matematik. 
Enligt vår åsikt, även informanters, ser vi en stor vikt i att lärarna och speciallärarna/-
pedagogerna verkligen observerar eleverna och genomför diagnoser regelbundet. Detta för att 
se om alla elever följer med i matematikundervisningen och har tagit till sig den 
begreppsbildning/-förståelse som är nödvändig för vidare matematisk förståelse. Vi menar, 
som Malmer (2002), att kontinuerliga observationer bör genomsyra undervisningen för att 
kunna fånga upp elevers starka och svaga sidor. Under intervjuerna med informanterna 
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talades det ganska ytligt om de diagnoser som används. Vi fick inte se några diagnoser som 
exempel på hur de var utformade, detta vore en intressant forskningsstudie att genomföra 
både för oss själva samt andra lärare och speciallärare/-pedagoger som läser detta arbete. 
 En annan problematik som flera speciallärare ansåg vara stor, var att många elevers 
matematiksvårigheter är svåra att identifiera. De menar att många elever är mycket duktiga på 
att dölja sina problem. Detta är något vi läst om i litteraturen, inför vår undersökning, men 
inte observerat under våra VFU-perioder ute på olika skolor. Enligt flera av speciallärarna så 
är detta ett stort problem vilket vi inte hade någon uppfattning om. Vi har inte trott att detta 
var något större problem i skolan, inte av den graden som vissa speciallärare utrycker sig. 
 Vi hade genom denna undersökning hoppats på att få större insikt i hur elever med 
matematiksvårigheter identifieras men vi har nu förstått att detta är mycket mer komplext och 
brett område än vad vi först insett. En fråga vi har ställt till både informanterna och oss själva 
är vilken undervisningsmetod för specialpedagogiken som är den bästa. Segregerad eller 
integrerad specialundervisning? Vi har efter denna undersökning konstatera att det finns inget 
rakt svar på denna fråga eftersom eleverna ute på skolorna skiljer sig mycket, enligt vår egen 
mening. Vi anser att frågan endast kan besvaras utifrån varje enskild elev. 
  
6.1.2 Diskussion av fråga 2 
När det gäller orsakerna, enligt Engströms förklaringsmodell, till elevernas matematik-
svårigheter hade vi förväntat oss djupare kunskaper från speciallärarnas sida inom området. 
Som utgångspunkt till orsakerna till elevers svårigheter i matematik har vi använt oss av Arne 
Engströms (1999) förklaringsmodell.  Engstöm delar upp orsakerna i fyra olika kategorier; 
medicinska och neurologiska, psykologiska, sociologiska och didaktiska. Dessa 
”förklaringskategorier” framgick i intervjuerna av en mycket mindre skala än vad vi hade 
förväntat oss. Den dominerande orsaken till elevers svårigheter i matematik var, enligt 
speciallärarna, psykologiska orsaker då vi utgår från Engströms (1999) förklaringsmodell. 
 Vi blev förvånade över att endast en av sex speciallärare vi intervjuat nämnde medicinska 
orsaker som en förklaring till elevens svårigheter i matematik. Speciallärare E som tog upp 
den medicinska orsaken påpekade att denna orsak är ovanlig hos de elever som har 
svårigheter i matematik, men nämner bara att det förekommer. Detta är även något som 
Engstöm (1999) säger, i sin bok Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. En 
introduktion. Vi har inte själva träffat på några elever i denna kategori under våra VFU-
perioder och hade därför hoppats på en utökad kunskap inom området i och med denna 
undersökning. Som vi tolkar undersökningen blir dessa elever identifierade tidigt under 
skoltiden och är oftast placerade inom särskolan. 
 Från undersökningen framgår det även hur stor betydelse elevens omgivning (föräldrar, 
syskon, nära släktingar och vänner) har för deras inställning till matematik och deras 
svårigheter inom ämnet. Föräldrar förklarar ofta sina barns svårigheter med att de själva hade 
svårt för matematik i skolan och därför är det inget konstigt att deras barn också har det. Att 
svårigheter i matematik skulle vara något ärftligt hittar vi inget direkt stöd för i litteraturen. 
Frågan man då kan ställa sig är, kan verkligen andra människors inställning verkligen påverka 
en elev så mycket som det framgår i undersökningen? Vet föräldrarna verkligen hur mycket 
deras inställning till matematik påverkar deras barn? Vi tror inte att de inser det, men det 
tydliggör vikten av att informera föräldrar, och andra i elevens närhet, om att deras inställning 
till matematik har stor betydelse för hur deras barn ska klara av matematiken i skolan. 
 Ytterligare två orsaker, till elevers matematiksvårigheter, som nämndes var bristande 
motivation och bristande självförtroende. Att bristande motivation är en orsak till 
matematiksvårigheter var något vi hade tänkt oss innan undersökningen påbörjades. Men att 
dåligt självförtroende skulle vara en orsak av den mängd som framgått i undersökningen var 
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något nytt för oss. Vad är det som gör att dessa elever har så dåligt självförtroende när det 
gäller matematik? När har detta börjat under deras skoltid? 
 Att elever saknar stöd hemifrån när det gäller skolarbetet var ytterligare en sak som 
nämndes, dvs. de får ingen hjälp med läxor eller att ingen ”pressar” dem att göra sina läxor. 
Frågan man kan ställa sig; är det en skola för alla eller på lika villkor när elever genom läxor 
ska införskaffa kunskaper men saknar hjälp i hemmet? Vi ser dock en möjlig orsak till att 
elever inte får hjälp hemifrån. Det kan bero på, enligt vår mening, de stora förändringar i 
dagens samhälle där många föräldrar inte tar sitt ansvar i att uppfostra sina barn. Vi anser 
även att många föräldrar tar barnet för givet och tror att allt löser sig själv, vilket det inte gör. 
  
6.1.3 Diskussion av fråga 3 
När det gäller speciallärarnas arbetsmetoder som de använder sig av när de arbetar med elever 
som visar på matematiksvårigheter, rör det sig om metoder som vi sett tidigare. D.v.s. att de 
arbetar med matematikspel, dataprogram, enklare arbetsuppgifter (stenciler) m.m. Vi frågade 
dock om de använder sig av specifika metoder hämtade från andra forskare eller 
specialpedagoger, men de gick för det mesta på sina egna erfarenheter. Erfarenheter är något 
som vi ser mycket positivt på när det gäller att arbeta med elever som visar på 
matematiksvårigheter. Det är inte alltid specifika angivna metoder fungerar och har man då 
under en längre tid arbetat med olika metoder, som man själv skapat, blir detta ett mycket 
givande komplement till den fortsatta undervisningen. Men vad gör då en speciallärare som 
inte har många års erfarenhet? Speciallärarna anser att deras arbetssätt fungerar och det är 
inget som vi tvivlar på men vi anser att man bör skaffa sig ett större utbud av arbetsmetoder 
för att kunna stimulera och hjälpa eleverna till att öka sin förståelse i matematiken. 

Segregerad eller integrerad specialundervisning? Detta är en fråga som vi ställt 
respondenterna under våra intervjuer och vi hade här förväntat oss ett större resonemang kring 
segregerad/integrerad undervisningsform inom specialpedagogiken. En fråga vi har ställt till 
både informanterna och oss själva är vilken undervisningsmetod för specialpedagogiken som 
är den bästa. Segregerad eller integrerad specialundervisning? Vi kan i vår undersökning 
konstatera att det råder delade meningar gällande vilken specialpedagogisk undervisningsform 
som ska bedrivas. Det finns dock inget entydigt svar på denna fråga eftersom eleverna ute på 
skolorna skiljer sig mycket, enligt vår egen mening. Vi anser att frågan endast kan besvaras 
utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov. 
 Enligt många av de speciallärare som ingick i undersökningen uppgick en stor del av deras 
tid till att få eleverna att öppna sig och våga; tala matematik, ställa frågor, tala om vad de har 
svårt med, d.v.s. stärka deras självförtroende. Även att höja elevers motivation var en stor del 
i deras arbete. Detta är något som vi anser kan förbättras genom att föräldrarna i hemmet 
hjälper till och diskuterar matematik i vardagen. Vi tror att det är bra/viktigt som 
speciallärare/-pedagog att tillsammans med föräldrarna diskutera elevens ”situation”. Genom 
att stötta eleven även i hemmet och diskutera matematik, koppla till vardagen, så tror vi att 
elevens svårigheter och begreppsbildning förbättras.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka matematiksvårigheter ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv. Genom att välja kvalitativa semistrukturerade intervjuer anser 
vi att syftet är besvarat och att rätt metod valts. Valet av bandade semistrukturerade intervjuer 
har gjort att viktiga åsikter och värderingar har framkommit som troligtvis inte hade 
framkommit vid en strukturerad intervju. Att banda intervjuerna gjorde att vi på ett mer 
koncentrerat sätt kunde lyssna av informanternas svar och därmed ställa relevanta följdfrågor.  
 Antalet informanter, sex, visade sig vara ett lagom antal arbetsmässigt då det låg mycket 
arbete i att transkribera och analysera intervjuerna. När det gäller generaliserbarheten får 
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antalet informanter ses som för litet för att ge en hög tillförlitlighet, dvs. vi anser inte att vi har 
nått en hög reliabilitet i vår undersökning. 
För att få en bättre reliabilitet borde vi ha gjort samtliga sex intervjuer tillsammans istället för 
endast en. Detta blev dock svårt eftersom informanterna hörde av sig sent och då vi skulle 
utföra intervjuerna så var det knappt med tid. Även den geografiska placeringen av våra hem 
medförde svårigheter att genomföra intervjuerna tillsammans.   
 Validitet berör frågan om man mäter eller identifierar eller det man säger sig göra, dvs. 
undersöks verkligen det som undersökningen avser att undersöka (Bryman 2002). 
Undersökningen ger ett resultat som visar hur man arbetar på den specifika skolan. Resultatet 
ger ingen generell validitet för identifiering av hur man ser på orsaker till eller hur man 
arbetar med elever som visar på matematiksvårigheter. Detta medför att arbetets undersökning 
får en begränsad generaliserbarhet. 
 Samtliga intervjuer genomfördes på plats och lokal som informanterna själva valde vilket 
vi anser skapade en trygghet hos informanten. En del av våra informanter verkade hämmade 
av att samtalet spelades in, vilket kan vara orsaken till att tiden för intervjuerna varierade 
mellan 30 – 60 minuter. Valet av den miljö/plats som en del av informanterna valde, i två av 
fallen, medförde att det kom in andra personer i lokalen under intervjun och störde samtalet. 
Detta medförde att samtalet kom av sig och informanten tappade ”tråden” och därmed är det 
möjligt att en del viktig information undgicks. I detta fall så kunde vi ha styrt valet av plats för 
intervjun, men då kan man fråga sig om intervjun hållit samma kvalité om informanten känt 
sig obekväm i miljön. 
 Vi har båda tidigare genomfört semistrukturerade intervjuer men vi har ingen större 
erfarenhet av det, vilket medförde att vår intervjuteknik inte var bra under den första 
intervjun. Vi såg dock båda en förbättring, vad det gäller intervjuteknik, för varje 
intervjutillfälle. Den bristfälliga intervjutekniken kan ha medfört att vi inte ställde de rätta 
eller relevanta följdfrågorna under de första intervjuerna. 
 Det var inga svårigheter att få våra informanter att ställa upp på våra intervjuer. 
Svårigheten låg snarare i att få dem att svara på våra utskick (bilaga 1), dvs. vi fick söka 
kontakt ett flertal gånger för varje intervju innan vi fick ett svar från dem att de ville ställa upp 
på intervjun och bestämma tid och plats. 
 Grundtanken för undersökningen var att intervjua både specialpedagoger och speciallärare 
som arbetar med elever som visar på matematiksvårigheter. Det visade sig dock att i två av de 
tre kommuner, där vi genomförde vår undersökning, arbetade inte specialpedagogerna med 
undervisning, vilket var en utgångspunkt i vårt arbete. Detta gjorde att vi fick ändra inriktning 
under arbetets gång till att endast gälla speciallärare, förutom när det gäller identifikationen av 
elever med matematiksvårigheter där specialpedagogerna är av betydelse. 
 
6.3 Slutdiskussion 
 I vår undersökning har vi kommit fram till att delar av resultaten kommer att påverka 
undervisningen i vår framtida yrkesroll. Vi anser att vi kommer ha en stor användning av 
detta arbete som blivande matematiklärare. Examensarbetet har gett oss en större insikt i 
matematikens specialpedagogik vad det gäller identifiering av, orsaker till och arbetsmetoder 
beträffande elevers matematiksvårigheter. 
 Det mest tankeväckande av resultaten i vårt arbete är föräldrarnas påverkan på sina barn. 
Vi anser att det ligger stor vikt i att kommunicera mellan alla parter för elevens bästa, dvs. att 
göra föräldrarna medvetna om att de har en stor påverkan på sina barn och att elever med 
svårigheter i skolan behöver uppmuntran och få feedback från sina föräldrar. Föräldrarna 
måste göra sig medvetna om att stötta barnet och inte föra över deras svårigheter på barnet 
som om det vore ”genetiskt”. Ett annat resultat vi reagerade på var att elever, enligt 
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informanterna, var duktiga på att dölja sina brister/svårigheter. Hur är det möjligt att genomgå 
flera års skolgång utan att någon lärare upptäcker ens brister eller svårigheter i matematik? 
 Detta är några tankar vi fått under arbetets gång, och vi hoppas att andra kan dra nytta av 
detta examensarbete till att arbeta vidare på de tankar och frågeställningar som belysts i 
arbetet.
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8 Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Till dig som är special- pedagog/lärare på x skolan i x kommun 
- förfrågan om medverkan i en undersökning 
 
 
Hur identifierar specialpedagoger elever med matematiksvårigheter? Hur ser 
specialpedagoger på orsaker till matematiksvårigheter? Hur arbetar specialpedagoger med 
elever som visar på matematiksvårigheter? Vi kan tänka oss att det råder mer eller mindre 
variation vad det gäller specialpedagogers arbete med elever som visar på 
matematiksvårigheter. Att få en kunskap inom detta ser vi som en väsentlig kompetens som 
blivande matematiklärare. 
 
I ett projekt som ska resultera i examensarbete i lärarutbildningen ska vi undersöka detta, och 
därför vänder vi oss till dig. Kan vi få intervjua dig om ditt arbete med elever med 
matematiksvårigheter? Vi planerar att intervjua 6-8 lärare. Urvalet är slumpmässigt bland 
special- pedagog/lärare på de skolor där vi genomför vårt projekt. Ingen blir tillfrågad av 
något annat skäl än att man tillhör denna grupp av lärare/pedagoger och därmed ha antas ha 
erfarenhet och kunskaper att dela med sig av. 
 
Vi räknar med att intervjun tar maximalt en timme, och för att inte missa någon information 
bandas den. Om du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är du i din fulla rätt 
att göra så utan att motivera varför. Några namn eller annan data som kan identifiera personer 
ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. 
 
Vi som ska göra den här studien går sista året på lärarutbildningen och vårt examensarbete ska 
publiceras i början av juni. Arbetet görs under handledning. Om du är intresserad, skickar vi 
gärna ett exemplar till dig när det är klart, eller ett mail med länk till den elektroniska 
publiceringen. 
 
Det är förstås frivilligt att delta. Någon av oss kommer att ringa, eller personligen kontakta er, 
om ett par dagar för att höra om du vill bli en av våra informanter. Då berättar vi mer om 
undersökningen. 
 
Växjö 2008-04-17 
 
Per Myhrberg   Emanuel Ågren 
tel. 0372-92056  tel. 0730429556 
      0706492056 
 
Handledare: adjunkt Katrin Lindwall, tel.  0470 - 708 181, katrin.lindwall@vxu.se    
 
 



38 
 

8.2 Bilaga 2 – Intervjumall 
Examensarbetet syftar till att undersöka matematiksvårigheter ur ett  
specialpedagogiskt perspektiv. Vi väljer att angripa detta genom att  
fråga oss hur speciallärare: 
 
• Hur identifierar ni elever som visar på matematiksvårigheter? 

- Används någon speciell metod? 

- Varför denna metod? 

- Sker detta i samråd med ordinarie lärare? 

• Hur ser ni på orsakerna till matematiksvårigheter? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arne Engström skriver i sin bok Specialpedagogiska frågeställningar i matematik  

1. Medicinska/neurologiska – defektorienterad, eleven har en hjärnskada eller annan 
fysik eller psykisk funktionsnedsättning 

2. Psykologiska – förklaringar sökes i bristande ansträngning eller 
koncentrationsvårigheter hos eleven, ångest eller olika kognitiva orsaker 

3. Sociologiska – miljöfaktorer, social deprivation, dvs. eleven kommer från en 
understimulerad miljö, skolsystemet missgynnar barn med t.ex. arbetarklassbakgrund 

4. Didaktiska – felaktig undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning, etc. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Hur arbetar ni med elever som visar på matematiksvårigheter? 

- Integrerad/segregerad undervisning? Varför? 

- Metoder? 
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