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ABSTRAKT 

 

 
Åsa Bergheim 

Matematiksvårigheter 
- Hur lärarna stödjer, identifierar och undervisar elever med matematiksvårigheter 

samt vilken kompetens lärarna anser sig ha inhämtat. 

 

Mathematic problems 
- How the teachers support, identify and teaching pupils with mathematic problems 

and their competence in the area.            
                                    Antal sidor: 42 

 

 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur lärarna stödjer, identifierar och undervisar 

elever med matematiksvårigheter. Den kvalitativa intervjun används som vetenskaplig 

undersökningsmetod och jag väljer att genomföra dessa på lärarnas arbetsplats. 

Intervjuerna genomförs med fyra olika lärare och en specialpedagog, verksamma på 

grundskolor inom Kristianstad kommun.   

En del av lärarna känner att de tycker det är svårt att möta elever med 

matematiksvårigheter och att de inte har tillräckligt med kunskap inom området. De 

anger tidsbrist som en orsak till detta. Undersökningen visar att alla lärarna använder sig 

av diagnostisering av eleverna för att bedöma vilka olika matematikproblem eleverna har. 

Resultatet av intervjuerna visar även att lärarna försöker i den mån de kan låta eleverna 

arbeta i mindre grupper. I vissa fall när lärarna har extra personalhjälp sitter de med bara 

den elev som behöver extra stöd och hjälp. 

 

________________________________________________________________________ 

Sökord: matematiksvårigheter, specialpedagog, matematikdidaktik 
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1. Inledning 
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Jag känner att elever med matematiksvårigheter ligger mig varmt om hjärtat. Mitt intresse 

för detta började för några år sedan när jag fick ett vikariat som specialpedagog på en 

mellanstadieskola. Jag upptäckte då att det var mycket som inte fungerade och lärarna 

hade inte tid att ta hand om alla elever med problem. Jag tycker det är intressant att se hur 

lärarna tar hand om dessa elever med matematiksvårigheter. Hur får lärare den 

kompetens de anser sig behöva? Jag har sett många elever som fått kämpa tillsammans 

med sina föräldrar för att få det stöd som behövs för att kunna få godkänd i matematik. 

Speciellt en kille med både dyslexi och ADHD som jag hjälpte, stöttade och kämpade för 

att han skulle få specialhjälp och som behövde sitta i lugn miljö och få extrahjälp för att 

kunna nå godkänd i matematik. Detta lyckades jag med och killen är väldigt glad för att 

just jag kämpade lite extra för att hjälpa honom. Detta har gjort att jag känner extra för att 

studera just detta med matematiksvårigheter.  

 

I grundskolans kursplan för matematik står det under mål som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret: ”Eleven ska ha förvärvat sådana kunskaper som behövs för 

att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i 

hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.”  

 

Jag kommer i uppsatsen att undersöka hur lärarna stödjer och undervisar elever med 

matematiksvårigheter samt att se vilken kompetens lärarna har för att kunna möta dessa 

elever.  

 

2. Syfte och problemformulering 
 

2:1 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att se hur lärarna som jag intervjuar identifierar, stödjer och 

undervisar elever med matematiksvårigheter. Mitt syfte är även att se vilken kompetens 

lärarna anser sig ha inhämtat. 
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2:2 Problemformulering 

Hur identifierar, stödjer och undervisar lärarna elever med matematiksvårigheter? 

Vilken kompetens har lärarna för att möta elever med matematiksvårigheter? 

 

3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Vad styrdokumenten säger 
 

Elever med behov av särskilt stöd och elever med särskilda behov tas upp i Lpo94 under 

avsnittet Skolans värdegrund och uppgifter. Där står det bl a: 

”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att 

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

svårigheter att nå målen för undervisningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika 

för alla.” (Malmer 1999). 

 

I Mål och riktlinjer I Lpo94 sägs bl a att ”alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som 

behöver särskilt stöd och att läraren skall:” 

• Utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

• Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. (Malmer, 

1999). 

 

I Grundskoleförordningen står också följande viktiga formulering: 

 

• Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas av 

berörd skolpersonal. Vid utarbetandet av programmet bör skolpersonalen samråda 

med eleven och elevens vårdnadshavare.(Malmer, 1999). 

 

”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbete.” (Skollagen kap.§ 1 ). 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen.” (Lpo94, Skolans värdegrund och uppdrag). 
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3.2 Olika teorier om yttre påverkan 

 

Många elever saknar tillfredsställande matematisk kompetens och 

problemlösningsförmåga när de lämnar skolan. Orsaker kan vara brist på stöd och 

stimulans i undervisningen där man kanske gått för fort fram eller arbetet varit 

ostrukturerat. Läraren har en avgörande betydelse för hur elevernas intresse och 

kunnande kommer att utvecklas. (NCM; Sterner, 2004) 

 

Det finns många olika teorier om matematiksvårigheter och jag har valt att ta upp några 

av dem här. 

Enligt Malmer (1999) menar Hoines att ett av de viktigaste argumenten bakom 

matematiksvårigheter är att påverka till en undervisning där man anser att den svage 

eleven kommer att ha större möjligheter.  

Malmer (1999) menar att man ska sträva efter att ha en undervisning där den svage 

eleven kanske inte fungerar som en svag elev. Det är viktigt att den svage eleven ska få 

uppleva vilken triumf det är att komma på och uppleva det som vi kallar för att äga 

kunskap. Detta betyder mycket för eleven.  

 

I Gudrun Malmers bok ”Bra matematik för alla” står det att 

”Många elever får ingen hjälp alls, vilket gör att de lämnar skolan med ytterst bristfälliga 

kunskaper och därmed svårt handikappade.” Det ökade antalet elever i klasserna och 

reducerade speciallärarinsatser bidrar till detta. I ett längre perspektiv kan detta få 

katastrofala konsekvenser. Problemen växer och blir både svårare och dyrare att åtgärda. 

Malmer (1999) menar att orsaken till stor del ligger i brister på det didaktiska området 

eftersom eleven många gånger inte får det stöd och den tid som krävs för att grundlägga 

god tal uppfattning. Orsaken kan enligt Malmer (1999) även ligga i att eleven har läs- och 

skrivsvårigheter som inverkar negativt på den matematiska utvecklingen eftersom språket 

och symbolerna utgör en viktig del av matematiken.  

Malmer (1999) menar att det finns olika faktorer som kan påverka svårigheter. Här 

kommer några av de faktorer som Malmer anser kan vara orsaker till 

matematiksvårigheter hos elever. 
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Primära faktorer 
 

1. Kognitiv utveckling. 

2. Språklig kompetens. De barn som har ett väl utvecklat språk har de bästa 

förutsättningar för en effektiv inlärning, medan de med ett bristfälligt ordförråd 

ofta får stora svårigheter med den grundläggande begreppsbildningen. 

3. Neuropsykiatriska problem. Elever med stora koncentrationssvårigheter och 

bristande uppmärksamhet, ofta i förening med hyperaktivitet, kräver stora insatser 

från skolan sida. Det är viktigt att lyfta fram de biologiska orsakerna till allvarliga 

psykologiska avvikelser hos barn. 

4. Dyskalkyli. Gudrun menar att dyskalkyli inte endast kan anses vara genetiskt 

betingat utan kan även uppstå som en konsekvens av traumatiska möten med 

matematiskt stoff och inlärningssituationer. Detta skapar emotionella störningar 

som blockerar inlärning. 
 

Sekundära faktorer 
1. Elever med dyslektiska besvär: - svårighet att skriva 

                                                                 - svårighet att läsa 

 

Malmer (1999) menar att en orsak till att alltför många elever får matematiksvårigheter är 

olämplig pedagogik. Detta kan bero på att undervisningen läggs på en för dessa elever 

alltför hög abstraktionsnivå och det kan också bero på att de inte får den tid de behöver 

för att tillägna sig de grundläggande begreppen.  

 

Ann-Louise Ljungblad (1999) skriver att ett av skolans största problem inom 

matematikundervisningen är att lärarna inte är tillräckligt bra på att skilja på de olika 

matematiksvårigheterna. Detta kan då medföra att det inte blir så lätt att hitta bra 

didaktiska vägar ut ur svårigheterna. Ljungblad (1999) poängterar att en dålig självkänsla 

också kan vara en bidragande orsak till ett barns matematiksvårigheter.  

Olof Magne (1998) framhåller att byte av lärare, frånvaro och bristfällig kontakt mellan 

skolans stadier också kan vara en bidragande orsak till en elevs matematiksvårigheter. 
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Magne (1998) har sammanfattat vad som är känt kring barn i behov av särskilt stöd i 

matematik: 

• Två tredjedelar av eleverna med matematiksvårigheter är pojkar. 

• Eleverna uppvisar en verbal och matematisk förmåga under genomsnittet. 

• Arbetsförmågan ligger under genomsnittet på grund av koncentrationssvårigheter. 

• Hälften av eleverna med matematiksvårigheter har också särskilda 

utbildningsbehov i svenska. 

• Eleverna kan ha känslomässiga störningar som yttrar sig i oro och dålig självbild. 

• Abstraktionsförmågan är nedsatt. 

 

Björn Adler (2001) anser att en elev med matematiksvårigheter ofta har problem med: 

• Avläsning och läsning 

Kännetecknas exempelvis av svårigheter med rätt användning av räknesymboler vid de 

fyra räknesätten, läsriktning då tal avläses och avläsning av värdet på två- eller 

flersiffriga tal. 

• Skrivande 

Detta kan innebära svårigheter med att skriva siffror på rätt håll samt minnas hur siffror 

och räknesymboler skrivs. 

• Förståelse 

Svårigheter med att till exempel förstå tid, vikt, riktning, innebörd av räknesymboler, 

antalsbegrepp och talbegrepp. 

• Talserien och sifferfakta 

Detta kan exempelvis handla om svårigheter med att sortera tal efter storlek, svagt minne 

vid inlärning av multiplikationstabellerna, huvudräkning på grund av otillräckligheter i 

arbetsminnet, räkning baklänges samt enkla räkneoperationer. 

 

• Komplext tänkande och flexibilitet 

Kännetecknas av svårigheter med att använda korrekt strategi vid problemlösning, hålla 

en ”röd tråd” vid matematiska uträkningar, planera hur en uppgift ska lösas samt göra 

rimlighetsbedömningar. 
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Enligt Malmer menar Elisabeth Klewborn att det i skolans organisation finns två 

grundläggande problem som direkt får konsekvenser för elevernas matematikutveckling: 

1. Bristande helhetssyn. 

2. Störande stadieövergångar. 

 

Enligt Malmer (1999) lyfter Klewborn fram tidsperspektivet. Begreppsbildning och 

utveckling av det logiska tänkandet tar tid. Lärarna försöker ofta förkorta den tiden 

genom att ge eleverna modeller att använda i matematiken. 

Det bristande helhetsgreppet får ytterligare konsekvenser när eleverna får problem i 

matematik på mellan- och högstadiet eftersom lärarna där ofta inte vet hur grunderna 

läggs. Det är då svårt att reparera de luckor som finns. Risken finns då att man skapar 

rutiner som många gånger leder till rätt svar men också till en avsaknad av matematisk 

förståelse.  

 

Engström (1999) hävdar att det inte finns en förklaringsgrund till matematiksvårigheter 

eftersom fenomenet är så komplext. Orsakerna till att en elev hamnar i 

matematiksvårigheter har enligt Engström (1999) följande förklaringsgrunder i 

forskningen: 

• Medicinska/neurologiska – eleven lider av en hjärnskada eller annan fysisk eller 

psykisk nedsättning. 

• Psykologiska – Eleven kan visa upp tecken på koncentrationssvårigheter, 

otillräckligt engagemang, ångest samt kognitiva brister. 

• Sociologiska - Elevens sociala bakgrund samt miljöfaktor kan påverka den 

matematiska förmågan. 

• Didaktiska - Undervisningens planering och utförande kan missgynna elevens 

matematiska utveckling. 

 

Anledningen till att det blir mer allmänna problem i matematiken i slutet på grundskolan 

menar Adler (2001) är att eleven blockerar sig känslomässigt men att de även får 

kunskapsluckor. 

Pseudo-dyskalkyli är en stor grupp där svårigheterna främst kan härledas ur 

känslomässiga blockeringar. Elever som egentligen har tankemässiga, kognitiva resurser 



 
 

 

 
11

får problem. De kan ha tillägnat sig ideen att de absolut inte kan bli duktiga eller 

framgångsrika i ämnet. Denna tanke kan vara så djupt förankrad att den även inrymmer 

idéer om att inte vara tillräckligt begåvad. (Adler 2001). Detta är beskrivet under 3.3.   

 

I denna grupp finns en övervikt av flickor och de har oftast problem med matematiken 

främst p.g.a. känslomässiga blockeringar. I dessa fall brukar man hjälpa elever med 

enskilda samtal med läraren i stället för specialundervisning. Eller kan elever i vissa fall 

få hjälp även av kurator eller skolans psykolog för att närma sig och bearbeta de 

känslomässiga låsningarna. (Adler 2001). 

Ibland kan orsaken till blockeringarna finnas i tidiga upplevelser av misslyckande som 

man efterhand blivit rädd för att återuppta. 

 

När det gäller elever med stora svårigheter i matematik lyfter Magne (1999) fram 

begreppet dysmatematik som forskningsbegrepp.  Fyra huvudgrupper med olika symtom 

framträder som de mest frekventa bland elever som har stora svårigheter i sin 

matematikutveckling. 

1. Olika former av inlärningssvårigheter som låg intelligens, låg abstraktionsnivå 

och en låg inlärningskapacitet. 

2. Reducerad uthållighet eller viljekraft såsom dagdrömmeri. 

3. Specifik ångest inför matematik eller speciellt ogillande av matematik 

4. Rastlöshet, hyperaktivitet, instabilitet eller reducerad koncentration 

 

Magne menar alltså att både sociala och emotionella villkor spelar stor roll. 

 

3.3 Olika former av matematiksvårigheter 
 

Björn Adler (2001) talar om 4 olika former av matematiksvårigheter. 

1. Akalkyli 

2. Dyskalkyli 

3. Allmänna matematiksvårigheter 

4. Pseudo-dyskalkyli 

Dyskalkyli, akalkyli och pseudo-dyskalkyli är alla tre klassade som specifika 
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matematiksvårigheter. 

 

Det som utmärker dyskalkyli från andra matematiksvårigheter är att det handlar om 

specifika svårigheter inom vissa områden av matematiken. (Adler 2001). 

Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi. 

Dyskalkyli är en term som brukar användas som beteckning på problem med att lära sig 

matematik, främst grundläggande aritmetik. De är i regel normalbegåvade men de 

uppvisar ofta en ojämnhet i sina prestationer på begåvningstest. De har oftast problem 

med olika tankeprocesser. 

Det är inte ovanligt att barnet får svårt att lära sig klockan, problem med tidsuppfattning, 

planering och att komma ihåg och hålla överenskommelser. 

”Ett barn med stora specifika matematiksvårigheter har sällan enbart svårigheter på 

matematiklektionerna utan i många situationer varje dag. ” (Ljungblad 1999 s. 97). 

 

Om man får problem med de fyra räknesätten så påverkar detta indirekt även den högre 

matematiken. De grundläggande svårigheterna kan handla om att tillräckligt snabbt få 

fram sifferfakta. Det tar helt enkelt mycket längre tid att räkna ut de olika 

räkneoperationerna. 

Det är viktigt att komma ihåg att många personer med dyskalkyli mycket väl klarar av att 

lösa svårare uppgifter i matte men de kan ha svårt med att snabbt räkna ut själva 

räkneoperationerna. Därför är det viktigt att ge elever med dyskalkyli uppgifter på rätt 

nivå. Blir det för låg nivå kan det upplevas kränkande och det kan i sin tur bidra till att 

barnet till slut ger upp och detta är enligt Björn Adler ett vanligt händelseförlopp.  
 

Med akalkyli menas med en oförmåga att utföra matematiska beräkningar med tal och 

siffror samt en svårighet att använda grundläggande matematiska symboler. Oförmågan 

kopplas oftast till en påvisbar hjärnskada. 

Problemen visar sig i att barnet trots massiv övning inte kan lära sig grundläggande 

principer för räknandet.  

Problemen kan visa sig i oförmåga att lära sig talserien 1-10 eller utföra enkla additioner 

tex. 4  + 2. 

Ljungblad (1999) menar att dessa elever inte på något sätt ska underskattas eftersom de 
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kan ha högre intelligenskvot än snittet för sin ålder. Elever med akalkyli har ”ett stort 

behov av att få rätt, individuellt och fint bemötande”. (Ljungblad 1999 s. 60). 

 

Allmänna matematiksvårigheter är kopplade till att barnet uppvisar generella problem 

med lärandet. All inlärning tar då längre tid än normalt och eleven hjälper man då bäst 

genom att man arbetar i ett långsammare tempo och även med ett förenklat 

undervisningsmaterial. 

På begåvningstest brukar elever med mer allmänna svårigheter prestera lite lågt men 

samtidigt med ett ganska jämnt resultat.  Dessa barn är jämna i sina svårigheter, även från 

en dag till en annan. (Adler 1996). 

Elever med allmänna matematiksvårigheter har ”mycket olika och varierande svårigheter 

av både språklig och matematisk natur”. (Ljungblad  2003 s. 40).  

 

3.4  Pedagogiska insatser  
 

Det är av stor betydelse att först ha utrett på vilken nivå eleven befinner sig och vad 

eleven faktiskt redan kan. Arne Engström (1999) poängterar att det är viktigt att 

uppmärksamma problemen tidigt för att eleven ska ges lämpliga stödåtgärder. Enligt 

Adler (2001) är det svårare att finna grunden till barnets problematik desto äldre barnet är 

vid bedömning och utredning. Adler (1996) anser även att elever i specifika 

matematiksvårigheter kan utveckla mer allmänna problem med lärandet om inte rätt hjälp 

sätts in i tid. 

”För att en lärare skall kunna möta dessa elever och deras olika reaktioner och samtidigt 

finna lämpliga former för att hjälpa eleverna, krävs gedigna matematiska kunskaper, 

speciellt när det gäller de elementära momenten.” (Malmer, Adler 1996). 

Det krävs också goda kunskaper om barns inlärningsbetingelser. Det är viktigt att vi som 

lärare försöker förstå det individuella sätt eleven reagerar på menar Malmer, Adler 

(1996) vidare. 

 

Magne (1998) menar att lärande av matematik är en annan sak än den systematiska 

matematik som återfinns i läroböckerna. Därför krävs det att elevens beteende och attityd 

i andra skolämnen undersöks. Motivationen och känslorna inför ämnet har stor inverkan 
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på elevens tillägnande av matematikkunskaper. 

 

Det är viktigt vid en kartläggning av en elevs situation att man anlägger ett 

helhetsperspektiv. Vilket för Malmer (1996) innebär att det är 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 1996).  

 

En väl utformad undervisning omfattar kontinuerliga elevobservationer och ger därmed 

också information om hur elevens situation utvecklar sig. Det är av stor betydelse att 

fånga upp och utveckla elevernas starka sidor menar Malmer (1996). Lärarens stimulans 

och uppmuntran betyder i dessa fall mycket. 

Så långt som möjligt ska vi försöka förhindra att blockeringar och hämningar 

undergräver elevernas självförtroende. Malmer menar att många misslyckanden i 

matematik beror på att undervisningen alltför tidigt inriktar sig på den formella 

redovisningen som lätt kan uppfattas som det väsentliga. Då får eleverna inte tid nog att 

ge de grundläggande begreppen ett befäst innehåll före symbolformerna.  

Malmer (1996) tror att en undervisning som medvetet observerar och tar hänsyn till olika 

elevers varierande förutsättningar och reaktioner är en bra undervisning för alla elever.  

 

Malmer (1999) tar upp i sin bok att för att kunna nå ett harmoniskt förhållande som 

gagnar all inlärning måste lärare och elev kunna mötas i tanke och språk. 

Undervisningens innehåll måste kunna avpassas efter elevernas förutsättningar, där 

hänsyn skall tas till både psykiska och sociala samband. Läraren måste vara flexibel och 

ha beredskap att variera svårighetsgrad och representationssätt och för att detta ska kunna 

fungera krävs gedigna kunskaper. 

Det finns enligt Malmer (1999) vissa grundläggande principer som man som lärare kan 

försöka ta hänsyn till då det gäller samspelet mellan lärare och elev: 

 

1. Det är lärarens ansvar att planlägga arbetet så att det skapas bästa möjliga miljö för 
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lärande. 

2. Arbetsklimatet skapas i samverkan mellan lärare och elever. Det bör präglas av 

hänsyn och respekt.  

3. Elevens ansvarstagande för den egna inlärningen måste successivt utökas.  

4. Återkommande utvärderingar och diskussioner mellan lärare och elever. 

 
Det är viktigt att kunskapsprocessen har sin utgångspunkt i den konkreta situationen och 

att denna då upplevs som meningsfull för eleven menar Malmer. 

 

Dokumentation och observation av elevens utveckling anser Ljungblad (1999) är viktigt 

för att kunna planera en lämplig undervisning. ”Inte minst är det av stor betydelse att 

fånga upp och utveckla elevens starka sidor. ” (Malmer 1999 s.215) 

 

Adler (2001) menar att de hjälpinsatser som erbjud en elev med svårigheter i matematik 

ska vara av sådan karaktär att det som eleven verkligen behöver öva också övas. Det är 

av betydelse att veta vad eleven bör träna mindre samt mer på för att insatserna ska ge 

resultat och därför är det viktigt at denne görs medveten om sin betydelse för 

utvecklingen. 

 

Magne (1998) skriver att undervisningen bör fokuseras på aktivt upptäckande med 

konkret material samt problemlösning. Det enformiga övandet i böckerna byts ut mot ett 

kreativt sätt att upptäcka matematiken. Öppna frågor med flera tänkbara lösningar 

utvecklar taluppfattningen precis som samtal och diskussioner (Malmer 1999). Malmer 

menar också att eleverna många gånger arbetar med sådant i matematiken som de inte har 

någon verklighetsförankring till språkligt eller erfarenhetsmässigt, vilket är ödesdigert för 

deras matematiska utveckling och logiska tänkande. Det är viktigt att i undervisningen se 

till elevernas olika förutsättningar. Laborativa uppgifter är bra för eleverna menar 

Malmer eftersom det konkreta kopplas ihop med det abstrakta.  

 

Ljungblad (1999) anser att dagens lärare är bra på att individualisera för de barn som har 

allmänna matematiksvårigheter och de flesta är duktiga på att anpassa undervisningen 

efter dessa elevers behov.  
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Ljungblad (1999) tar upp några faktorer som kan underlätta och hjälpa de elever som har 

allmänna matematiksvårigheter: 

 

• En del har långsammare tempo och behöver arbeta i sin egen takt. 

• Repetition är viktigt för dessa elever. 

• Eleverna behöver ibland höra genomgångar flera gånger och de kan behöva få 

instruktioner i lugn och ro. 

• Flera av eleverna har dyslexi och kan då behöva få uppgifterna upplästa för sig. 

Det finns också matematikböcker som är inlästa på band. 

• Bra om man kan arbeta laborativt. Underlättar arbete mycket. 

• Viktigt att kunna stötta och uppmuntra eleverna. De kan lätt tappa motivationen 

och har ofta en svag självkänsla så det är viktigt att man är positiv och inte ger 

negativ kritik. 

• Eleverna i denna grupp känner att ofta att nya saker är svåra och det kan ta tid 

innan de förstår vad de gör. De behöver ofta göra en sak under en längre tid så att 

de känner att de behärskar den innan de är beredda att börja något nytt. 

 

3.5 Bedömning av matematiksvårigheter 
 

Diagnostisering av barn i matematiksvårigheter har enligt Engström (1999) en risk 

eftersom många elever kan bedömas felaktigt. ”Risken är uppenbar att man mäter det 

som är lätt att mäta, och i mindre utsträckning mäter det som är viktigt att mäta”.  

(Engström 1999 s. 27). 

 

 

Magne (1998) menar att diagnostisering handlar om att undersöka det matematiska 

beteendet hos eleven. Diagnostiseringen kan enligt Magne (1998) och Malmer (1999) 

utgå från elevens inlärning och därmed vara pedagogiskt och psykosocialt inriktad. Den 

kan också vara neuropsykologiskt inriktad, men bara om det råder särskilda 

inlärningshinder i regel med terapi av medicinsk karaktär. Neuropsykologisk och 

medicinsk terapi tillgrips menar Magne (1998) endast i vissa fall men bara som tillägg till 
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den övriga undervisningen eftersom eleverna är i behov av inlärning. Adler (2001) anser 

att det vid all diagnostisering bör granskas om det finns en psykisk- eller neurologisk 

sjukdom hos barnet.  

 

Observationer, samtal och prov anser Magne (1998) är viktigt att använda i bedömningen 

av elevens svårigheter. För att upptäcka detaljer i elevens matematikkunskaper och sätta 

det i jämförelse med jämnåriga kamraters prestationer eller för att undersöka elevens 

beteendenivå är prov mycket viktiga. ”De traditionella testen såsom diagnosprov, 

standardprov och psykologiska test, kan vara till nytta för att ge en bredare ram kring 

eleven”. (Magne 1998 s. 126). Material av diagnostisk karaktär kan enligt Malmer (1999) 

vara användbart för att bedöma elevens svårigheter och för att planera undervisningen på 

rätt sätt. Det är viktigt att inta ett helhetsperspektiv av eleven vid kartläggningen då man 

undersöker var denne befinner sig i sin matematiska utveckling.   

 

Det är också viktigt att väga in elevens inställning till matematik i bedömningen. 

Fortlöpande observationer av eleven är nödvändig för att inhämta viktig information 

kring elevens utveckling (Malmer 1999).  

 

En utredning ska enligt Adler (2001) äga rum då eleven inte utvecklas i matematiken 

trots hjälpinsatser. Utredningen är en fördjupad bedömning och kan ge ett klarare 

perspektiv kring vilka elevens inlärningssvårigheter är. För att erbjuda hjälp anpassat 

efter elevens behov kartläggs svårigheter, förmågor och resurser. Utredningen bör ha sin 

utgångspunkt från barnets skola och involvera skolpsykolog och skolläkare. 

Bedömningar och utredningar ska ses som en nulägesbeskrivning av eleven och inte vara 

äldre än ett år. 

 

Specialpedagogen ska aldrig själv ställa en diagnos på barnet, det görs av psykolog och 

läkare (Ljungblad 1999). Är problemen av en mer komplicerad karaktär bör en 

neuropsykologisk utredning genomföras av specialister (Malmer 1999). Kommunen ska 

se till att det finns specialisthjälp att tillgå om elevens svårigheter kräver det (Ljungblad 

1999).  
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3.6  Åtgärder vid matematiksvårigheter 

 

Citat hämtat från Kursplanen i matematik: 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande 

aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Undervisningen i 

matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 

insikter och lösningar på olika problem”. 

 
Det finns säkert många lärare som försöker att förändra undervisningen men ett 

förändringsarbete är beroende av ganska många faktorer menar Malmer (1999). 

Här kommer några av de faktorer Malmer tar upp: 

• Lärare känner sig osäkra och vågar inte lite på sin egen planering utan förlitar sig 

mera på en lärobok och experter. Fortbildning och gruppsamverkan betyder 

mycket. 

• Det krävs en tidskrävande planering för att kunna anpassa sig till elevernas 

varierade förutsättningar. 

• När läraren förändrar undervisningen kan föräldrarna känna sig osäkra. Det är 

nödvändigt att informera föräldrarna inför mer genomgripande förändringar. De 

måste känna sig trygga och delaktiga i sina barns inlärningsprocess. 

• Lärarna får i många fall inte medel att kunna skaffa sig den utrustning de behöver 

för att kunna genomföra förändringar. 

• Lärarens vardag är oftast tyngd av uppgifter som egentligen ligger helt utanför det 

som egentligen har med kunskapsförmedling att göra.  

 

Arbetar man utan en bestämd lärobok så gäller det att man har en klar målsättning med 

sin undervisning och man tvingas då att planera och utvärdera undervisningen noga 

(Malmer 1999). 

Malmer (1999) tar även upp i sin bok ”Bra matematik för alla” att det är omöjligt att låta 

alla elever följa en gemensam lärobok och detta har medfört att det har blivit en 

förändring mot en mera individanpassad undervisning. 

Hon menar också att skall vi kunna genomföra målen enligt Lpo94 med större tonvikt på 
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elevernas aktiva medverkan måste vi förändra undervisningen och därmed ge ökat 

utrymme åt ett laborativt och undersökande arbetssätt.  

 

4. Metod 
 

4.1 Beskrivning av metod 
 

Jag har valt att göra en undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Johansson & 

Svedner (2001) menar att syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att 

ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. Nackdelen med 

kvalitativ intervju är att om man inte tänker sig för kan en kvalitativ intervju glida över i 

en strukturerad intervju. Detta kan inträffa om man inte lyssnar på och försöker förstå vad 

den intervjuade säger. Risken är också att intervjun blir ett helt osystematiskt samtal. 

Alltså är den kvalitativa intervjun en balansgång mellan dessa faror anser Johansson & 

Svedner (2001). 

Forskning med en kvalitativ ansats syftar till att undersöka det vardagligas meningsnivå 

och forskaren söker ta hänsyn till så stor del av sammanhanget som möjligt. Forskningen 

vill förhindra att mening går förlorad (Lantz 1993). 

Frågorna ska vara noggrant formulerade och genomtänkta för att informanten ska ta upp 

det som kan vara till gagn för undersökningen. Beroende på kunskapsläget kan frågorna 

formuleras kvalitativt eller kvantitativt. Frågorna formuleras på det sätt som i stunden 

synes mest lämpligt för att lösa ett problem (Lantz 1993). 

Anledningen till att jag valde att göra intervjuer istället för enkäter var att jag ville ha 

djupare svar vilket jag inte hade kunnat få med enkäter. Jag ville få en personlig kontakt 

och få en möjlighet att komma med följdfrågor under intervjuns gång.  

 

 

Intervjun syftar till att: 

• Förstå meningen med fenomen i relation till respondentens livsvärden. 
• Är deskriptiva. 
• Är fokuserade på bestämda temata. 
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• Är öppna för flertydigheter och förändringar (Lantz 1993) 
 

Lantz menar att samspelet mellan intervjuare och respondent gör det möjligt att nyansera 

svar och att respondenten har utrymme att tillsammans med en intresserad och 

ickevärderande person verbalisera sitt tänkande och söka nyanser och differentieringar. 

 

4.2 Validitet och reliabilitet 
 

Med validitet menas att det man haft för avsikt att undersöka också har undersökts och 

det är viktigt att det stämmer överens med syftet (Trost 2005). Jag anser att min 

undersökning har god validitet eftersom syfte och problemformulering besvaras i 

undersökningen. 

Reliabiliteten innebär att man diskuterar mätnoggrannheten på de intervjumetoder man 

har använt sig av (Johansson & Svedner 2001). Jag har i min undersökning intervjuat 4 

lärare och en specialpedagog. Informanterna har haft samma villkor vid intervjuerna 

vilket gör att undersökningen har god reliabilitet. Antalet informanter som medverkar i 

undersökningen har stor betydelse för datans tillförlitlighet. Ett material med många 

intervjuer kan bli svårt att hantera och därmed utgöra ett hinder för reliabiliteten då det 

handlar om att urskilja betydelsefulla detaljer för undersökningen (Trost 2005). 

Intervjuerna har samlats in på ett likartat sätt och intervjuerna har inte varierat så mycket. 

Frågorna har varit väl genomtänkta och välformulerade för att överensstämma med syftet 

och problemformuleringen. 
 

4.3 Urval 
 

Jag har valt ut 5 olika lärare som jag har kommit i kontakt med under mina år som aktiv 

lärare. De var positivt inställda och ville gärna ställa upp. Intervjuerna kommer att göras 

på 5 olika skolor i Kristianstads kommun och informanterna intervjuades i cirka 40 min 

vardera. Enligt Trost (2005) bör inte kvalitativa intervjuer ha ett stort antal informanter 

eftersom materialet då lätt blir svårhanterligt och oöverskådligt. Den önskade djupgående 

informationen i intervjuerna går därmed förlorad. 
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Jag kommer i fortsättningen att benämna lärarna med olika namn för att det ska bli lättare 

att läsa och förstå.  

 

4.3.1 Beskrivning av intervjupersonerna 
 

Anna är utbildad mellanstadielärare och har varit verksam i 22 år. Hon arbetar idag på en 

F-9 skola. 

  

Per är utbildad folkskollärare och har varit verksam i 36 år och jobbar idag på en F-6 

skola. Han är lärare i år 3-4.  

 

Karin är utbildad mellanstadielärare och har varit verksam i 18 år. Hon arbetar idag på en 

liten byskola som klasslärare i år 3-5. 

 

Johanna är utbildad 1-7 lärare. Hon har varit verksam lärare i 8 år. Hon arbetar idag som 

klasslärare i år 1-2 på en mellanstor skola i Kristianstad kommun. 

 

Frida är utbildad specialpedagog och hon har varit verksam i 10 år som specialpedagog. 

 

4.4 Genomförande och bearbetning 
 

Intervjuerna jag tänkte göra började med att jag tog kontakt med informanterna i god tid. 

De tre lärarna tog jag kontakt med via telefon och de fick då en förfrågan om att 

medverka i min undersökning om hur lärarna stödjer och undervisar elever med 

matematiksvårigheter Specialpedagogen tog jag personlig kontakt med på skolan. 

Samtliga var positivt inställda till undersökningen och tackade ja till förfrågan och tid för 

intervjun bestämdes. Varje informant fick information om sin anonymitet i 

undersökningen samt vilket syfte intervjun hade.  

 

Jag gjorde en intervjuguide med hänsyn till syfte och problemformulering i god tid innan 
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genomförandet. För att uppnå god kvalite på intervjuerna lämnade jag personligen ut 

intervjuguiden till varje informant ungefär en vecka innan intervjutillfället. Detta tyckte 

informanterna var mycket positivt att de fick förbereda sig inför intervjutillfället. 

 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats i deras respektive arbetsrum. Det  

fungerade mycket bra och vi fick sitta lugnt och ostört utan att elever eller personal 

störde intervjun. Samtliga informanter var väl förberedda inför intervjutillfället och de 

hade lagt ner tid på att skriva ner långa svar på frågorna. Intervjuerna inleddes med 

allmänna frågor omkring informanternas erfarenhetsbakgrunder för att så naturligt som 

möjligt komma fram till området för intervjun. Intervjuguiden jag lämnat ut innan var ett 

stöd under intervjuns gång och jag kände att jag kunde vara lite spontanare i 

intervjuandet. ”Präglas intervjusituationen av tillit finns förutsättningar för uppriktiga och 

ärliga svar och därmed att den intervjuade vågar visa upp sina synsätt- även om han tror 

att det strider mot intervjuarens.” (Johansson & Svedner 2001 s. 27). Jag avrundade 

intervjuerna med att fråga om de hade något ytterligare att tillägga innan bandspelaren 

stängdes av och sedan tackade jag för visat intresse. Intervjuerna pågick i cirka 40 

minuter och jag upplevde att det var precis lagom. 

 

Jag använde bandspelare under samtliga intervjuer. En nackdel tycker jag är att 

ljudkvaliten ibland kan vara dålig vilket innebär att intervjuaren måste spola fram och 

tillbaka och lyssna om igen. Trost (2005) framhåller att fördelarna med bandspelare bland 

annat är att intervjuaren kan lyssna till intervjun upprepade gånger och då lägga märke 

till ordval eller tonfall.  

När intervjuerna genomförts började transkriberingen av dem. Den tog lång tid och 

intervjumaterialet blev rikt på information vilket är grundläggande för resultatets kvalite. 

  

 

 

5. Resultat och analys 
 
Samtliga fem informanter är verksamma inom grundskolor i Kristianstad kommun.  Jag 
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kommer här att redovisa för de svar som informanterna gav på intervjuerna.  

Jag kommer att använda mig av de olika frågorna som utgångspunkt. Det blir lättare för 

den som ska läsa att kunna se vad de olika lärarna har svarat fråga för fråga. Jag har valt 

att skriva ner analysen efter varje fråga eftersom jag tror att det blir lättare för den som 

ska läsa arbetet. Namnen på lärarna är fingerade. 

 

5.1 Resultat av intervjufrågor 

 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

 
Anna har jobbat 22 år som mellanstadielärare och Per har varit verksam allra längst. Han 

har varit verksam folkskollärare i 36 år. Karin har jobbat som mellanstadielärare i 18 år 

medan Johanna tog sin examen som lågstadielärare för 10 år sedan. Specialpedagogen 

utbildade sig först till lågstadielärare och sedan läste hon vidare för några år sedan till 

specialpedagog. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att jag har fått en bra spridning på lärarna eftersom alla har varit ute och 

arbetat olika länge. Alla intervjuade arbetar på olika stora skolor och det gör att jag kan 

göra en bra jämförelse. 

 

Hur många år har du undervisat i matematik? 

 
Anna har undervisat i 22 år i matematik och Per har undervisat 36 år. Dessa 2 lärare har 

undervisat lika länge i matematik som de har varit verksamma lärare. Karin har 

undervisat i matematik i 12 år och specialpedagogen Frida har undervisat 10 år i 

matematik innan hon utbildade sig till speciallärare. Johanna har undervisat i matematik i 

8 år. 
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Delanalys 

 

Alla lärarna har varit ute och jobbat med matematik olika länge vilket är bra för 

intervjuernas validitet.  

 

Vilken utbildning har du? 

 
Anna är utbildad mellanstadielärare och Per är utbildad folkskollärare. Karin är utbildad 

mellanstadielärare och specialpedagogen Frida är utbildad lågstadielärare och 

specialpedagog. Johanna är utbildad lågstadielärare. 

 

Delanalys 

 

Alla lärarna har olika utbildningar och det blir då en bra spridning på lärarna. 

 

Hur har du gått tillväga för att skaffa dig den kunskap du behöver? 

 
Anna har gått på föreläsningar som skolan anordnat. Hon har inte hunnit förkovra sig så 

mycket som hon skulle vilja. Hon känner att matematik är ett eftersatt ämne och att man 

behöver lära sig mer om detta för att kunna tillgodose eleverna. 

 

Per har läst in på egen hand det man behöver när man råkar på problem. Läser in det man 

behöver för stunden. Per tycker att man ska tala mycket med sina kollegier och utbyta 

erfarenheter och diskutera problemet tillsammans. Detta gör de på hans skola där han 

arbetar.  

 

Johanna har också hon bara gått någon enstaka kurs som skolan ordnat och hon känner 

att det behövs läggas ner mer tid på att få personal inom skolan att utveckla matematiken 

mer och om matematiksvårigheter. Hon själv hinner inte läsa och ta reda på mer fakta om 

matematiksvårigheter. Tiden räcker inte till. Hon känner att hon inte har tillräckligt med 
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kunskap för att kunna möta de elever som har problem inom matematiken. 

 

Karin känner att hon inte hinner med allt som hon skulle vilja lära sig mer om. Det finns 

inte tillräckligt med tid att lära sig mer om matematiksvårigheter. Ibland har Karin själv 

lånat böcker och läst om ett visst matematikproblem när det dykt upp bland eleverna. 

Karin vill gärna lära sig mer och tycker att detta ämne är intressant. Karin har inte gått 

någon kurs alls som handlar om matematik de senaste åren. 

 

Specialpedagogen Frida har läst mycket på egen hand innan hon började utbilda sig till 

specialpedagog. Hon har ett stort intresse och detta gör att det blir både roligare och 

lättare att hinna med att söka den kunskap man behöver. Frida har läst några 

distanskurser innan hon utbildade sig fullt ut till specialpedagog. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att tre av lärarna som jag intervjuat har försökt att läsa in det de behöver 

på egen hand. De känner ändå att de har för lite tid att lära sig mer om 

matematiksvårigheter. De anger tidsbrist som en viktig orsak till detta. 

 

Har du under din tid som lärare stött på många elever som haft 

problem med matematiken?  

Vilka svårigheter har du stött på? 

 
Anna menar att det säkert är minst ett par stycken i varje klass som har svåra problem 

med matematiken. Hon tycker att det främsta matematikproblemet är läsningen. Kan de 

inte läsa förstår de inte matematikuppgiften. Hon tycker också att ett stort problem inom 

matematiken är att eleverna inte förstår om ett tal är rimligt och de kan då inte knyta an 

det till verkligheten. Många elever har också problem med att förstå vilket räknesätt som 

eftersträvas på de olika sidorna i matematikboken. Ofta räknar barnen med det räknesätt 

som de haft på sidan innan. Vissa elever tycker att tabellerna är jobbiga och då blir även 

divisionen svår och många har problem med att kunna tillägna sig tekniken när man 
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räknar med multiplikation. Eleverna förstår inte vad de gör och de kan inte tekniken.  

 

Per upplever att elever har problem med 10-talsövergångar och subtraktion med lån. 

Många elever har också svårt med tabellerna och division. En stor andel elever upplever 

också att det är svårt att räkna med bråk. Per anser att det eleverna har svårast för är att 

räkna i skala. Just nu har inte Per någon elev i klassen med svåra matematikproblem. Han 

tycker också sig märka att många elever har problem med begreppsbildningen. 

 

Johanna tycker att många elever har problem med läsningen och att det försvårar att man 

förstår matematiken. Hon låter eleverna träna mycket med tal som knyter an till 

verkligheten. Hon tycker att många barn har svårt med detta. Hon upplever också att 

elever i år 1 har problem med att se mönster.  

 

Karin anser att många elever har problem med begreppsbildningen. Ett av de största 

problemen tycker Karin i hennes klass är läs och skrivsvårigheter. Det är viktigt att kunna 

läsa och förstå talen. Hon ser också att många har problem med tabellerna och divisionen 

också. Många elever har svårt med detta. 

 

Specialpedagogen har upptäckt att eleverna oftast saknar grunderna i matematiken och 

förståelsen. Detta är jätteviktiga moment som man behöver och inte får missas, anser 

hon. Hon har också märkt att barn med läs- och skrivsvårigheter kan ha problem i 

matematiken då de har svårt med att få ordning på talen och siffrorna. Specialpedagogen 

menar också att för lite tid till att träna olika moment och dåliga förklaringar kan orsaka 

svårigheter. Det kan också ha betydelse om man byter lärare många gånger. 

Begreppsbildningen har eleverna oftast problem med också tycker specialpedagogen. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att samtliga lärare och specialpedagoger har stött på många elever med 

matematiksvårigheter genom åren. Både Anna och specialpedagogen tycker att många 

elever som har läs – och skrivsvårigheter också har problem med matematiken. Adler 

(2001) menade ju också att barn med matematiksvårigheter har ofta problem med läsning 
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och avläsning, förståelse och skrivande. Detta stämde ju med vad som framkom under 

intervjuerna. Det har också kommit fram under intervjuns gång att några av lärarna 

upplever att många elever har problem med inlärning av tabellerna. En del av lärarna 

tycker också att många elever har problem med begreppsbildningen. 

 

Hur upplever du att det är att jobba med elever som har problem i 

matematiken? 
 

Anna tycker att det är svårt och att hon kan för lite. Hon menar att en bra speciallärare är 

guld värd för arbetet i skolan. Annas stora stöd är specialläraren. 

 

Per tycker att det är lättare att jobba med matematiksvårigheter än att jobba med 

läsningsproblem. 

 

Johanna tycker det är svårt och känner att hon behöver stöd och hjälp av en 

specialpedagog. - Jag kan för lite och har för lite erfarenhet, säger Johanna. 

 

Specialpedagogen Frida tycker att det är stimulerande men samtidigt svårt och hon menar 

också att det är viktigt att samarbetet med läraren fungerar. Både för elevens skull och för 

lärarens. Specialpedagogen tycker det är roligt men att det kräver mycket av en själv. 

Hon ser också att behovet av specialundervisning har ökat under de senare åren. 

 

Karin tycker också att det är svårt att möta de elever med matematikproblem. Hon tycker 

det är viktigt att man ser till varje enskild individ och att man då försöker se vad dessa 

elever behöver för hjälp och stöd. Det är viktigt att man har kontakt med en 

specialpedagog som kan hjälpa och stödja läraren i sitt fortsatta arbete med den elev som 

behöver extra stöd och hjälp. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att de flesta intervjuade tycker att det är svårt att arbeta med elever som 
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har matematiksvårigheter. Samtliga lärare utom en har specialpedagogen som stöd. 

Specialpedagogen anser att det är viktigt att samarbetet med läraren fungerar bra. Detta 

menar också Ljungblad (2003) då hon poängterar att de pedagogiska insatserna bör ske i 

samarbete mellan den ansvarige läraren och specialpedagogen. Samarbete är enligt 

Ljungblad (1999) en förutsättning för att rätt stöd ska erbjudas de elever som är i behov 

av det. 

 

Hur har du kunnat hjälpa dem på det sätt som de behövt? 

 
Anna försöker så ofta det går att dela klassen i små grupper. Hon försöker individanpassa 

lektionerna och hon känner ofta att hon inte kunnat hjälpa alla elever som har behövt 

extra hjälp. Hon känner sig ofta otillräcklig. Hon ser till att eleverna får jobba med det 

som de verkligen behöver träna på i matematiken. Anna vill att lektionerna ska innehålla 

mycket matteprat. 

 

Per försöker sitta med den elev som har problem. Han försöker att få det att fungera med 

mindre grupper. Delar in dem i mindre grupper så fort tillfälle ges p.g.v personaltäthet. 

Det är viktigt att tänka på menar Per att varje elev behöver sitt speciella behov. 

 

Johanna försöker också i den mån det finns utrymme att sätta eleverna i små grupper och 

ibland har hon möjlighet att gå ifrån med den elev som behöver extra hjälp. Det blir oftast 

kortare stunder men hon tycker det är bättre än ingen stund alls. 

 

Karin tycker det är svårt att få möjlighet att sitta med bara en elev. Hon jobbar på en 

byskola och där är det oftast någon som är borta och då måste man hjälpa varandra. 

Pengarna styr också mycket tycker hon eftersom de har fått direktiv att inte sätta in 

vikarie. 

 

Specialpedagogen Frida framhåller att det är hennes uppgift att upptäcka elevens olika 

matematiksvårigheter. Det är också hennes uppgift att kartlägga elevens svårigheter och 

att åtgärda dem med hjälp av ett åtgärdsprogram. Hon menar att det kan ta lång tid att 

upptäcka och lära känna vissa elever. Man måste ha en god människokännedom för att 
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lyckas med inlärningen i matematik Hon tycker det är viktigt att det får lov att ta tid att 

förstå de här eleverna och att det nästan är psykologi det handlar om i många fall. 

Specialpedagogen tycker också att det är viktigt att vi som lärare börjar bygga på barnets 

starka sidor. Viktigt att man låter eleven känna att hon kan för då växer deras 

självförtroende och de lär sig lättare. Hon säger vidare att det är viktigt att man som 

lärare låter eleverna jobba i sin egen takt. Hon menar också att det är viktigt att förklara 

nya moment långsamt och noga första gångerna. Det är jätteviktigt för inlärningen. 

Specialläraren låter eleverna rita för att visa hur de tänker. Hon tycker att det är ett 

utmärkt sätt för eleverna att lösa en uppgift på och då visar de ju hur de tänker när de 

räknar ut en uppgift. Hon menar att bilden är jätteviktig och då kan man samtidigt föra ett 

samtal med eleverna hur de tänkt.  

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att man kan hjälpa eleverna på många sätt. Några av lärarna tyckte det 

var bra att försöka dela in klassen i små grupper, vilket innebär att man delar klassen i 

små grupper och försöker placera ut dessa grupper på olika ställen. Det är bra för då kan 

de sitta och diskutera och få hjälp av varandra Det gäller att vara öppen och se vilket som 

ger bra resultat. Ljungblad (1999) menar att det är väldigt mycket inom 

matematikundervisningen som är psykologi. Precis som specialpedagogen Frida tyckte. 

Ljungblad (1999) menar att vi lärare måste ha en bra människokännedom för att kunna 

lyckas med inlärningen i matematik hos vissa elever. Det kan ta många timmar innan vi 

förstår de här individerna och då måste det få lov att ta lite tid menar Ljungblad. Då växer 

deras självförtroende och de blir säkrare och tryggare individer. Malmer (1999) menar att 

det är bra att ha samverkan mellan elever i varierande gruppstorlek. Att arbeta på detta 

sätt engagerar eleverna. Adler (2001) menar att det är viktigt att vi som lärare bygger på 

barnets starka sidor. Man bör använda sig av pedagogiska och tekniska hjälpmedel för att 

därmed skapa en inlärnings- och undervisningssituation där både läraren och barnet får 

känna sig lyckosamma. Engström (1999) poängterar att styrdokumenten uttrycker en 

strävan efter att skolan ska bli en inkluderande skola där alla elever arbetar i egen takt 

efter sina förutsättningar. 
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Känner du att du har tillräckligt stor kunskap om de olika 

matematiksvårigheter som eleverna kan ha? 

- Varför?/Varför inte? 

 
Anna känner att hon inte har tillräckligt med kunskap om olika matematiksvårigheter och 

det beror på att hon inte haft tid eller ork att utbilda sig och lära sig mer. 

 

Per anser sig ha tillräckligt med kunskap för att han har jobbat länge och sett mycket. 

Han menar att han har lärt sig mycket genom åren. 

 

Johanna tycker inte alls att hon har skaffat sig så stor kunskap som hon skulle vilja. Hon 

känner att hon har jobbat alldeles för kort tid för att kunna ha sett det mesta. Hon tror att 

det beror på att hon inte hinner allt hon skulle vilja och att lärarna på skolan faktiskt inte 

blivit erbjudna att gå någon kurs om just matematiksvårigheter. 

 

Karin känner att hon har lärt sig mycket genom åren och fått många erfarenheter som är 

bra att ha. Hon känner ända att hon behöver mer kunskap för att kunna möta eleverna och 

se vad de behöver för hjälp. Tiden räcker inte alltid till, menar hon. Man vill mer än man 

hinner. 

 

Specialpedagogen Frida har ju gått utbildningen och hon känner att rent didaktiskt och 

kunskapsmässigt har hon tillräckligt med kunskap. Hon vill gärna gå fler specialkurser 

som högskolan anordnar men hon har inte hunnit med detta än. Hon menar att många 

lärare ute på skolorna vill ha ett större utbud från kommunens sida när det gäller 

matematiken. Det har hon märkt när hon är ute och besöker olika skolor. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att en del av lärarna uttrycker att de skulle behöva lära sig mer om 

matematiksvårigheter. Det skulle vara bra om kommunen erbjöd kurser för att få mer 

kunskap om matematiksvårigheter. Specialpedagogen tycker att kommunen erbjuder för 
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lite kurser i matematik. 

 

Vilka metoder använder du för att bedöma om en elev har 

matematiksvårigheter? 
 

Anna försöker hela tiden se vilka elever som behöver extrahjälp under lektionerna. Hon 

använder sig av diagnoser för att se vilka olika problem eleverna har i matematiken. Hon 

tycker det är viktigt att ha ett bra samarbete med föräldrarna och det är viktigt att lyssna 

på föräldrarna om de är bekymrade över sina barn. Specialpedagogen kommer ut och 

hjälper till att ställa en diagnos och hon testar eleverna på olika sätt. Upptäcker man att 

ett barn har stora matematiksvårigheter skrivs det åtgärdsprogram tillsammans med 

specialpedagogen. På den skola Anna jobbar på är de duktiga på att skriva 

åtgärdsprogram. 

 

På den skola där Per arbetar använder man sig av att diagnostisera eleverna för att se 

vilka brister eleverna har. Han har inte sett något papper från kommunen hur vi sak gå 

tillväga. Han vet bara att de diagnostiserar och sedan efter det bedömer han tillsammans 

med specialläraren om ett åtgärdsprogram behövs. Åtgärdsprogram skriver läraren själv 

och lämnar vidare dessa till specialläraren. 

 

Johanna vet att på hennes skola diagnostiserar man eleverna och efter det tar man beslut 

om åtgärdsprogram ska skrivas. Johanna har inte själv skrivit något åtgärdsprogram utan 

specialläraren har hjälpt henne med detta. Hon vet inte egentligen hur man ska vidare 

sedan men tror att det är specialläraren som tar hand om åtgärdsprogrammen och sedan 

bedömer vilka insatser som ska göras. 

 

Karin diagnostiserar sina elever vid olika tillfällen i skolan. Sedan kommer en 

specialpedagog ut till hennes skola och de tillsammans igenom de elever som det visar 

sig behöver hjälp och stöd för att utvecklas bättre och bli säkrare. 

 

Specialpedagogen använder sig av prov i form av diagnostisering för att bedöma en elevs 
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svårigheter i matematik. Hon använder sig av konkret material i bedömningen eftersom 

elevens svårigheter då synliggörs på ett annat sätt än vid prov. Hon använder sig av 

datorprogram, pengar och Cuisenaires färgstavar. Specialpedagogen tycker att 

Skolverkets Analysschema är bra att använda vid bedömning. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att samtliga som jag intervjuat använder sig av prov i sin bedömning av 

elevernas svårigheter och det är någonting som Magne (1998) förespråkar. Han anser att 

traditionella prov är mycket bra att använda i bedömningen av en elevs svårigheter såsom 

standardprov och dignosprov. Material av diagnostisk karaktär kan enligt Magne (1998) 

och Malmer (1999) vara användbart i bedömningen för att ringa in elevens svårigheter. 

Malmer (1999) menar vidare att det är viktigt att först ha utrett på vilken nivå eleven 

befinner sig och vad eleven faktiskt kan. Ljungblad (1999) tar också upp att 

specialpedagogens ansvar främst är att upptäcka då en bedömning bör ske och genomföra 

den, ofta i samarbete med den ansvarige lärare samt upprätta åtgärdsprogram. 

 

Vilka olika metoder använder du för att åtgärda en elevs 

matematiksvårigheter? 
 

Anna använder sig av att diagnostisera eleverna och därefter skriver man åtgärdsprogram 

till de elever som behöver stöd i matematik. Detta åtgärdsprogram skrivs tillsammans 

med specialpedagogen. På lektionerna vill hon gärna att eleverna sitter i mindre grupper 

så ofta det finns möjlighet så att det blir lugnare och de får mer ro att arbeta. 

 

Per tycker att stenhård träning är bra och att man tränar på logiskt tänkande. Det är också 

viktigt med noggrannhet. Det allra viktigaste tycker Per är att man försöker dela eleverna 

i mindre grupper så de kan koncentrera sig bättre och diskutera med varandra. Han 

försöker i den mån han kan sitta med bara en enskild elev. 

 

Johanna tycker det är bra som de gör på hennes skola att de använder sig av att 

diagnostisera eleverna. Det ger mycket och man ser vad de behöver hjälp med. Johanna 
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försöker arbeta laborativt i sin undervisning och mycket praktiska övningar där man 

diskuterar matematik i mindre grupper. Det fungerar utmärkt tycker hon. Föräldrarna är 

också väldigt nöjda med detta arbetssätt. 

 

Karin jobbar tematiskt på sin skola där hon arbetar. Det fungerar mycket bra tycker hon. 

Där får man med att prata och diskutera mycket vilket är bra för de lever med 

matematiksvårigheter. Hon försöker också att dela in eleverna i mindre grupper som de 

arbeta med och att de får jobba med olika uppgifter där man diskuterar mycket. För att 

åtgärda en elevs matematiksvårigheter diagnostiserar Karin sina elever. Då upptäcker hon 

vilka svårigheter eleverna har och då sätta in åtgärder för dessa elever. 

 

Specialpedagogen arbetat mycket med konkret material för att hjälpa och stödja dessa 

elever med matematiksvårigheter. Hon tycker också att man borde ha mer enskild 

undervisning i större omfattning. Hon tycker det är viktigt i sitt arbete som 

specialpedagog att man har en bra föräldrakontakt. Detta betyder mycket för barnet och 

för dennes utveckling.  

 

Delanalys 

 

I resultatet framgår att lärarna använder sig av olika metoder för att möta elever med 

matematiksvårigheter. Det framgår av intervjuerna att man kan arbeta laborativt, 

tematiskt, i mindre grupper, enskilt eller med konkret material. Jag citerar Anna Kruse 

(1909): ”Skulle man icke kunna försöka göra barnen till självständiga upptäckare?” 

”Skulle man icke kunna utbyta det reproduktiva arbetet mot ett mera skapande sådant?” 

Lärarna använder sig också av åtgärdsprogram. Detta tar också Adler (2001) upp att alla 

åtgärder, stödinsatser, för en enskild elev skall sammanfattas i en skriftlig dokumentation 

som kallas åtgärdsprogram. Han menar att ett åtgärdsprogram bör vila på god kunskap 

om eleven själv men även handla om skolsituationen i stort. Engström (1999) menar att 

det inte spelar någon roll om undervisningen av eleven sker utanför eller i klassrummet 

så länge undervisningsmetoderna är av traditionell karaktär. Ljungblad (2003) framhåller 

att det är viktigt med ett fungerande samarbete mellan hem och skola för elevernas 

utveckling. 
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Vilka olika benämningar av matematiksvårigheter känner du till? 
 

Lärarna känner till ordet och benämningen dyskalkyli. Ingen kan komma på något mer. 

Specialläraren känner till alla benämningar och hon vet vad de innebär. 

 

Delanalys 

 

Resultatet visar att lärarna endast har hört ordet dyskalkyli medan specialpedagogen 

känner till de flesta benämningarna. 

 

Hur hinner man som lärare uppdatera sig hela tiden och orkar man 

med att lära sig allt detta? 
 

Anna känner att man inte hinner uppdatera sig hela tiden och att det tar för mycket av sin 

egen ork. Anna önskar att hon kunde arbeta mer tematiskt och att man kanske hade  

som fortbildning på skolan att man hade inriktningen matematik ett helt år. Det vore bra 

att sitta i grupper och samtala matematik. Anna hoppas att det i framtiden kan bli så att 

man har kommit lika långt med matematiken som man har gjort med läsningen. 

 

Per känner att han hinner inte så mycket som han själv skulle vilja. Man orkar helt enkelt 

inte. Per ställde en motfråga ”Behöver man det för att klara jobbet”? 

 

Både Karin och Johanna känner att de inte hinner med att uppdatera sig hela tiden. Det 

finns inte tid till allt anser de. 

 

Specialpedagogen känner också att hon inte alltid hinner uppdatera sig. Det är så många 

elever som kräver tid och engagemang av henne att hon inte alltid orkar med allt hon 

skulle vilja. 

 

Delanalys 
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Resultatet visar att lärarna känner att de inte hinner med att uppdatera sig hela tiden. De 

anger tidsbrist som en orsak. Jag tror detta är ett led i att skolan har gjort indragningar 

och lärarna känner att de inte hinner med allt de skulle vilja. Malmer (1999) tar upp att 

hon menar att det beror på neddragningar inom skolan t ex större klasser med fler elever i 

behov av särskilt stöd och mindre resurser att lärarna inte har tid att hinna med allt de 

skulle vilja. 

 

Hur arbetar skolan du är verksam på generellt med barn med 

matematiksvårigheter? 
 

På Annas skola finns ingen officiell gång. Hon arbetar efter sin metod och hon känner att 

den fungerar bra. Anna vet inte om det finns en officiell gång på skolan som de arbetar 

efter.  

 

Per vet inte heller hur gången är på skolan han arbetar på. Han tror att det är att läraren 

först diagnostiserar eleven. Sedan att man gör åtgärdsprogram tillsammans med 

specialpedagogen. Han har aldrig sett något papper på hur viska gå tillväga eller fått 

någon information. Han vet bara säkert att de diagnostiserar på skolan.  

 

Karin vet inte heller hur gången är på hennes skola där hon arbetar. Hon vet bara att man 

diagnostiserar och sedan kommer specialpedagogen och gör ett åtgärdsprogram 

tillsammans med läraren. Hon har inte fått någon information från skolchefen.  

 

Johanna vet inte riktigt hur man gör. Hon har rådfrågat specialpedagogen innan och då 

fått till svar att vi diagnostiserar eleven först och sedan gör ett åtgärdsprogram 

tillsammans med läraren. 

 

Specialpedagogen vet hur de arbetar på den skola hon arbetar på. Först gör läraren själv 

en diagnos och sedan utifrån det resultatet går läraren sedan vidare med det till 

specialpedagogen. Läraren och specialpedagogen gör ett åtgärdsprogram tillsammans och 
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sedan bedömer specialläraren vilka stödåtgärder som ska göras och hur. Här är 

föräldrakontakten väldigt viktig och nödvändig menar hon vidare. Det är viktigt med ett 

bra samarbete mellan lärare, specialpedagog och föräldrar. Hon tycker också att det är 

viktigt att vara med på utvecklingssamtalen som berör åtgärdsprogrammet. Det är viktigt 

att man på utvecklingssamtalen diskuterar åtgärdsprogrammet så att föräldrarna vet vad 

det handlar om. De ska ju också godkänna och skriva under åtgärdsprogrammet när det är 

klart från läraren och specialpedagogen. 

 
Delanalys 

 

Resultatet visar att några av lärarna inte riktigt vet hur man arbetar generellt med elever 

med matematiksvårigheter på den skola där de arbetar. Resultatet visar att alla lärarna 

använder sig av diagnoser för att kunna bedöma vilka olika svårigheter eleven har i 

matematik. Malmer (1999) menar att skolan måste ha en beredskap att vidta lämpliga och 

nödvändiga åtgärder. Skolan har en skyldighet enligt våra styrdokument. I många fall 

menar Malmer (1999) att man väntar alldeles för länge innan stödåtgärderna sätts in. Man 

bör sätta in stödåtgärder på ett tidigt stadium. Ljungblad (1999) tar också upp att 

specialpedagogens ansvar främst är att upptäcka då en bedömning bör ske och genomföra 

den, ofta i samband med den ansvarige läraren samt upprätta åtgärdsprogram. Adler 

(2001) menar att beslut om särskilt stöd fattas vanligtvis av rektor och gäller bl a beslut 

om stödundervisning samt särskild undervisning. Adler (2001) säger att stödundervisning 

skall ges om det befaras att eleven inte kommer att nå upp till de mål som skall ha 

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

behöver särskilt stöd. 

 

5.2 Slutanalys 
 

Resultatet visar att några av lärarna känner att de har problem med att inhämta mer 

kunskap om matematiksvårigheter. De anger tidsbrist som en orsak till detta. Det visade 

sig också att en del av lärarna känner att de inte har tillräckligt med kunskaper för att 

möta elever med matematiksvårigheter i undervisningen. De anser att utbud av kurser om 
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matematiksvårigheter från kommunens sida borde erbjudas. I undersökningen framgår 

också att lärarna försöker i den mån det finns tillräckligt med personal och tid att låta 

eleverna sitta i smågrupper och arbeta och att också ibland sitta med bara den elev som 

behöver extra stöd och hjälp. Lärarna och specialpedagogen diagnostiserar eleverna för 

att ta reda på vilka svårigheter en elev har i matematik. Därefter skriver lärarna ett 

åtgärdsprogram tillsammans med specialpedagogen. Denna arbetsgång jobbade alla 

lärarna efter. Lärarna jobbade på olika sätt för att kunna möta de elever med 

matematiksvårigheter. Någon jobbade tematiskt och någon arbetade mycket med 

praktiska övningar. Det visade sig också att en lärare tyckte det var bra att jobba 

laborativt. Det är nog viktigt att man anpassar verksamheten efter eleverna och att man 

ser till varje elevs behov.  
 

6. DISKUSSION 
 

6:1 Metoddiskussion 
 

Efter mina teoretiska studier på området matematiksvårigheter har jag dragit slutsatsen 

att litteraturer i ämnet oftast är komplicerad. Den är svår att förstå. Det finns några 

författare som skriver om matematiksvårigheter på ett enkelt sätt t ex Ann-Louise 

Ljungblad och Gudrun Malmer. Jag tycker att det Björn Adler och Olof Magne skriver är 

mer på ett vetenskapligt språk vilket är lite svårare att förstå. Man måste vara insatt i 

ämnet. Efter att ha läst en del litteratur om matematiksvårigheter och genomfört 

intervjuer anser jag att svårigheterna kan vara genetiskt betingade och de kan också bero 

på sociala och pedagogiska orsaker. 
Jag anser mig ha uppnått god validitet och reliabilitet i undersökningen. Antalet 

informanter tycker jag är lagom eftersom det är arbetsamt att utföra transkribering och 

analys själv. Den intervjuguide jag har gjort med hänsyn till problemformulering och 

syfte tycker jag stämmer överens med varandra. Svaren intervjuerna gav blev utförliga 

och intervjuerna var intressanta. Det var bra att jag skickade ut intervjuguiden innan 

eftersom interformanterna fick tid till att reflektera och tänka över möjliga svar. 
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6:2 Slutdiskussion 
 

Min undersökning tyder på att det är svårt för lärarna att hinna med att inhämta den 

kunskap de behöver för att kunna möta olika elever med matematiksvårigheter i 

undervisningen. Jag tror det är viktigt att lärarna får stöd och hjälp att veta var man ska 

vända sig när man behöver hjälp med elever i olika situationer i 

matematikundervisningen. Kommunen måste bli bättre på att informera skolorna och 

tydliggöra för lärare, speciallärare och specialpedagoger vilka kompetenser som finns att 

tillgå då stöd behövs. 

 

I mitt resultat framgår det att specialpedagogen och lärarna märker att det finns ett stort 

behov av specialundervisning. Jag kan efter mina teoretiska studier och intervjuer också 

konstatera att det finns många sätt att hjälpa en elev med matematiksvårigheter. Det som 

jag tycker är bland det viktigaste är att man anpassar åtgärderna till eleven och dennes 

förutsättningar. Jag tycker också det är viktigt att ha ett bra, fungerande samarbete med 

både specialpedagog, lärare, elev och föräldrar. Det är nyckeln till god 

matematikutveckling anser jag. Det är också viktigt att man tar hjälp av 

specialpedagogen och den kunskap den sitter inne med. Jag känner också att det är bra 

om man kan göra eleverna successivt mer medvetna om hur viktig deras egen roll är för 

inlärningsprocessen. Jag tror det är viktigt att få ett ökat elevansvar. Min förhoppning 

med mitt arbete är att verksamma pedagoger ska förstå att det är viktigt att man har ett 

fungerande arbetssätt med elever med matematiksvårigheter. Jag vill avsluta med ett citat 

från Per som jag tycker innefattar det viktigaste ”Det är viktigt att se till varje enskild 

elev och dennes behov av hjälp i matematiken”. (Per). 
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INTERVJUFRÅGOR     Bilaga 1 

 

 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

 

Hur många år har du undervisat i matematik? 
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Vilken utbildning har du? 

 

Hur har du gått tillväga för att uppdatera dig och skaffa den kunskap du behöver? 

T ex fortbildning, läst på egen hand eller att man först när man har en elev med problem 

skaffar sig den kunskap man behöver. 

 

Har du under din tid som verksam lärare stött på många elever som har haft problem med 

matematiken?   

 

Vilka olika matematiksvårigheter har du stött på? 

Ge Exempel på olika matematiksvårigheter. 

 

Hur upplever du att det är att jobba med elever som har problem i matematiken? 

 

Hur har du kunnat hjälpa dem på det sätt som de behövt? 

 

Känner du att du har tillräckligt stor kunskap om de olika matematiksvårigheter som 

eleverna kan ha? 

- Varför?/Varför inte? 

 

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

 

Vilka olika metoder använder du för att åtgärda en elevs matematiksvårigheter? 

 

Vilka olika benämningar av matematiksvårigheter känner du till? 

 

 

Hur hinner man som lärare uppdatera sig hela tiden och orkar man med att lära sig allt 

detta? 

 

Hur arbetar skolan du är verksam på generellt med barn med matematiksvårigheter? 
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