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1. Inledning 
 
 
Vi vill i vårt arbete med denna uppsats titta på hur matematikundervisningen 
individanpassas för elever i årskurs 1-6 som har matematiksvårigheter. Vi vill ta reda på 
hur arbetssätten är utformade i den ordinarie matematikundervisningen för att tillgodose 
matematiksvaga elevers behov och förutsättningar. 
 I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994:1), som är en förordning som utfärdats av 
regeringen och som ska följas av alla skolor, står att: 
 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] Hänsyn skall tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 

   (Utbildningsdepartementet, 1994:1, s.6) 
 

 Vi ser både privat och i vårt arbete i skolan elever med matematiksvårigheter. Vårt 
intresse för dessa elever och deras situation har blivit starkare med tiden. Eleverna får 
specialundervisning i matematik i mycket liten omfattning och deras övriga 
matematiklektioner anpassas inte efter deras behov utan de baseras på den övriga 
klassen 
 Matematikintresset hos oss är stort och vi diskuterar ofta didaktik (läran om 
undervisning) och har utbyte av det eftersom vi arbetar i två olika verksamheter, 
förskoleklass och skolår 1-6. Intresset för undervisningsmetoder har vuxit fram under 
vår lärarutbildning på Växjös universitet där vi fått kunskaper om många olika metoder 
bl.a. utifrån Gudrun Malmers bok ”Bra matematik för alla” (2002). 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare identifierar och tillgodoser de behov 
elever med matematiksvårigheter har. 
 För att uppnå vårt syfte kommer vi att inrikta oss på följande frågor: 

• Vilka kriterier kan användas för att bedöma om elever har 
matematiksvårigheter? 

• Hur kan undervisningen för elever med matematiksvårigheter utformas? 
• Hur kan läraren följa upp dessa elever? 

 
 
2.1 Avgränsningar  
 
Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne genom att intervjua åtta stycken lärare för att få 
en bild av hur de i praktiken har möjlighet att anpassa sin undervisning till stöd för 
eleverna med matematiksvårigheter. Vi har gjort intervjuer med lärare i årskurs 1-6. Vi 
har valt bort förskoleklass och högstadiet för att begränsa arbetet.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 
 
3.1 Styrdokument 
 
Det är kommunerna som är huvudmän för förskoleklasserna och grundskolan men 
staten har det yttersta ansvaret.   
            

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.      
                                                                 (Utbildningsdepartementet, 1985 1 kap.2 §)    
                                                              

I skollagen 4 kap. 1 § står också:  
 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 
den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till 
grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet.        
                                                                              (Utbildningsdepartementet, 1985 4 kap.1 §) 
 

3.1.1 Lpo 94 
 

 I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994: 1) betonar man vikten av att det är elevens 
behov och förutsättningar som bestämmer hur undervisningen ska se ut. Undervisningen 
kommer därmed att se olika ut eftersom behoven och förutsättningarna hos eleverna 
skiftar. Strävans- och uppnående målen i Lpo94 och i kursplanerna (Skolverket, 2000) 
kan man nå på olika sätt. Det viktigaste är att varje elev har möjlighet att nå dem. Finns 
det några som helst hinder i form av inlärningssvårigheter så har skolan ett särskilt 
ansvar just för dessa elever. Det är viktigt att eleven känner att den respekteras utifrån 
sina behov och för det arbete den utför. Skolan ska präglas av gemenskap så eleven 
känner trygghet och vilja och lust att lära. Tillsammans med hemmen har skolan ett stort 
ansvar för att eleven ska känna sig trygg och få bra självförtroende. Skolan ska arbeta 
utifrån att varje elev ska göra framsteg och känna att den lyckas. Känner eleven det så 
kommer den att utvecklas och känna tillfredsställelse. (Skolverket, 2000, 
Utbildningsdepartementet 1994: 1) 
 Alla har ansvar för elevens skolgång. Med alla menas staten, kommunen, rektorn, 
läraren, föräldern och sist men inte minst eleven själv. Skolan har vissa strävansmål och 
i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994:1) står det att skolan strävar efter att varje 
elev ska utveckla nyfikenhet, lust att lära och utveckla sitt eget sätt att lära. Skolan har 
ansvar för att varje elev tar ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. I Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994:1) finns även en mer kunskapsrelaterad ansvarsdel för 
skolan. Här står nämligen att:  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och        
      tankar i tal och skrift, 
• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet 

                                      (Utbildningsdepartementet, 1994:1, 2:2 Kunskaper: Mål att uppnå i grundskolan) 
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 Lärare har ansvar för elevens skolgång och ska tänka på individen i första hand. 
Varje elev har rätt till anpassad undervisning. Den ska vara anpassad så att den utgår 
från elevens behov, erfarenhet och förutsättning. Läraren måste se till att eleven får 
stimulans att själv tillägna sig kunskap, ge den redskap att själv skapa och använda olika 
sätt att arbeta på. Eleven måste få prova olika arbetssätt och arbetsformer. För att känna 
trygghet behöver eleven lärarens hjälp att planera och utvärdera undervisningen. 
Läraren har ett särskilt stort ansvar för de elever som behöver extra stöd i 
undervisningen. Stödet kan vara att handleda och stimulera till kunskap. Men det är inte  
bara lärare som arbetar i skolan, därför är det viktigt att påtala att alla som arbetar i 
skolan ska hjälpa elever som behöver särskilt stöd. (Utbildningsdepartementet, 1994: 1) 
  
3.1.2 Kursplaner 
 
Skolan ska arbeta mot de mål som finns uppsatta i kursplanerna (Skolverket, 2000).   
  

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 
ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i 
enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen.      
                                          (Skolverket, 2006  http://www.skolverket.se/sb/d/1294 ) 
 

 Det är regeringen som bestämmer kursplanen (Skolverket, 2000) för grundskolan. 
Här beskrivs de mål som varje ämne ska bedriva undervisning mot samt de mål som 
varje elev ska ha nått upp till när de lämnar grundskolan. De utgör det lägsta betyget 
vilket är godkänt. Till årskurs fem finns mål inlagda för att kunna stämma av elevens 
kunskapsutveckling. Resultaten utifrån denna avstämning utgör en grund för bedömning 
av åtgärder. 
 Det grundläggande för matematikämnet är att eleven ska ha fått sådana kunskaper att 
hon klarar sig i det dagliga livet. I detta ingår att kunna följa beslutsprocessen i 
samhället, tolka all den information som ges i olika medier. (Skolverket, 2000)    
  
 
3.1.2.1 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Det finns mål som eleverna ska ha nått till årskurs fem. De ska ha taluppfattning som 
omfattar naturliga tal och enkla bråk- och decimaltal. De ska kunna använda de fyra 
räknesätten, hitta mönster och bestämma ett obekant tal i ett likhetsförhållande (t.ex. 
4+?=7). Dessutom ska de kunna huvudräkning och använda sig av miniräknare. 
(Skolverket, 2000)  
 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för 
att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.                                                     
(Skolverket, 2000 s.28) 
 

I kursplanen (Skolverket, 2000) finns även bedömning i ämnet som skolan måste 
beakta. En elev ska kunna använda sin matematikkunskap men även utveckla den i olika 
situationer både i skolan och i samhället. Eleven ska framstå som en självständig individ 
med grunder som kreativitet, klarhet, noggrannhet och färdighet. Vidare måste den 
kunna få ner det konkreta, sina tankar, till det abstrakta symbolspråket som utgör 
matematiken. Eleven ska ha tillämpat sådan kunskap så att den kan föra matematiska 
resonemang. Den måste kunna lyssna till andras förklaringar och argument och sedan 
följa och pröva det. Den ska också ha tillämpat ett kritiskt tänkande för att självständigt 
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kunna ta ställning till olika problem eller lösningar som dyker upp i olika sammanhang. 
Matematik som kultur är något som ska komma eleven till del. Den ska ha upptäckt det 
värde som matematiken har utgjort kulturellt, men den ska även se dess värde i andra 
skolämnen, i vardagen och i samhället och framför allt i möten och samtal med andra 
människor. (Skolverket, 2000) 
 
3.1.3 Utvecklingssamtal – IUP – åtgärdsprogram 
 
Till underlag för utvecklingssamtal ska läraren skriftligt dokumentera eleven 
kontinuerligt. Det kan ske genom portfolioarbete, skriva loggböcker och att eleven 
utvärderar sitt lärande. Det här ger eleven en bild av sig själv och sina framsteg. I 
dokumentation och uppföljning ska läraren vid utvecklingssamtalen föra eleven framåt i 
sin kunskaps- och sociala utvecklingen. Läraren ska utgå från kursplanens mål 
(Skolverket 2000) och utvärdera elevens kunskap. Utvärderingen ska var både muntlig 
och skriftlig och underrättas föräldrar och elev. Den ska också framföras till rektor. Vill 
föräldern ha kontinuerlig kontakt för att se sitt barns utveckling ska läraren stå till tjänst 
med det. (Utbildningsdepartementet, 1994:1 2:7 Riktlinjer: Läraren skall, Skolverket, 
2005)  
 Från och med första januari 2006 är skolan ålagd att upprätta Individuella 
Utvecklings Planer (IUP) (Skolverket, 2005). I grundskoleförordningens 7 kap. 2§ 
(Utbildnings- och kulturdepartementet, 1994 : 1194) står bl.a. att de insatser som behövs 
sättas in för att eleven ska nå de nationella målen ska dokumenteras i de individuella 
utvecklingsplanerna. Det man kommer fram till i samband med utvecklingssamtalen ska 
jämföras med hur elevens utveckling står i förhållande till målen.  I de individuella 
utvecklingsplanerna (Skolverket, 2005) ska det positiva hos eleven lyftas fram. Elevens 
starka sidor och intressen ska framgå. Man ska ta fram en målsättning som är relevant 
för eleven och det ska framgå hur eleven når dessa mål. I kommentarerna till de 
allmänna råden om utvecklingsplanernas innehåll (Skolverket, 2005) står att: 
 

Alla människor kan utvecklas och växa. Resultaten från forskning visar entydigt att höga 
och positiva förväntningar har stor betydelse för elevers framgång i skolarbetet. Det är 
därför viktigt att insatser och förändringar planeras och beskrivs på sådant sätt att elevens 
självuppfattning och självtillit bevaras och stärks.  

                                                                                                   (Skolverket, 2005 s.14) 
 
 För de eleverna med behov av särskilt har rektorn ett särskilt ansvar. För att dessa 
elever ska få den hjälp och det stöd som de har rätt till, ska rektorn se till att 
elevvårdsverksamheten fungerar och undervisningen utformas så att eleven kan 
utvecklas efter sin förmåga. Där läraren bedömer att eleven behöver hjälp i sin 
utveckling ska rektorn se till att resurserna fördelas till förmån för dessa elever och att 
stöd sätts in. Det är också rektorn som har yttersta ansvaret vad det gäller kontakten 
med hemmen då problem och svårigheter uppstår. I Grundskoleförordningens 5 kap.1 § 
(Utbildnings- och kulturdepartementet, 1994) kan man utläsa rektorns ansvar då det gäller 
upprättandet av åtgärdsprogram, där står:  
 

5 kap. Särskilda stödinsatser 
1 § I 4 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd skall ges 
till elever som har svårigheter i skolarbetet.(…) Om det genom uppgifter från skolans 
personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven 
behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. 
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Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av 
programmet. 

                                                                              (Utbildnings - och kulturdepartementet, 1994  5 kap. 1 §) 
 
 
3.2 Matematiksvårigheter 
 
När har eleven svårigheter? Malmer (2002) definierar det så att inlärningssvårigheter 
har en elev då den inte når de mål som styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 
1994:1, Skolverket, 2000)  har ställt upp. Hon menar att ”det är viktigt att alla elever får 
möjlighet att nå så långt som deras förutsättningar medger” (s.81). Bland annat behöver 
elever med matematiska svårigheter mycket tid för att ta till sig kunskap. 
Matematiksvårigheter är ett vitt begrepp som det inte har forskats så mycket om. I 
boken ”Att räkna med barn” skriver Ljungblad (1999) om en studie som har gjorts i 
USA och Israel där det visade sig att över 6 % av eleverna i grundskolan hade 
matematiksvårigheter.  

 Vårt samhälle är ett högteknologiskt samhälle vilket innebär att individen måste ha 
kunskaper i både språk, data och matematik. 
 

 Svårigheter i matematik och/eller svenska handlar inte bara begränsat om dessa 
ämnen. I själva verket handlar det om något så väsentligt som livskvalité. Det har 
också i högsta grad ett avgörande inflytande på självkänslan och på det framtida 
yrkesvalet.                                                                          (Malmer 2002 s.7) 

  
Att ha svårigheter i matematik behöver inte enbart betyda att individen har problem med 
siffror och matematiska begrepp. Enligt Adler (2005), Ljungblad (1999), Magne (1998), 
Malmer (2002) och Skolverket ( 2001-2002) finns det många olika termer för olika 
sorters matematiska svårigheter. 
 Dyskalkyli Denna term är omstridd både vad det gäller själva ordets grundmening 
och dess egentliga innebörd. Den är inte vetenskapligt befäst. Därför väljer bl.a. Gudrun 
Malmer (2002), Anne-Louise Ljungblad (1999) och Olof Magne (1998) att inte använda 
sig av denna term eller att använda den med en viss försiktighet. Bo Adler (2005) är den 
som använder dyskalkyli signifikant för speciella matematiksvårigheter. Dyskalkyli ska 
ses som en beskrivning av nuläget och maximalt ett år framåt. Denna diagnos liksom 
andra bedömningar och utredningar ska vara aktuella, alltså bör man ompröva dessa 
med jämna mellanrum. Individen mognar och kan arbeta sig igenom svårigheterna. 
 ICD-10 (Ett klassifikationssystem vid diagnoser av olika störningar som kräver olika 
behandlingar och som är utgivet av WHO (Siffran 10 betecknar den 10: e utgåvan)) har 
följande beskrivning av denna diagnos: 
 

Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk 
utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheter innefattar bristande förmåga att 
behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare 
än de mer abstrakta matematiska färdigheter i algebra, trigonometri, geometri och komplexa 
beräkningar. 
                                                                                                                                (Adler, 2005 s.93) 

 
 I ICD-10: s riktlinjer, som man kan läsa om i Adlers bok ”Vad är dyskalkyli” (Adler, 
2005) står det ”att individens räknesvårigheter skall var väsentligt lägre än vad som kan 
förväntas utifrån ålder, generell intelligens och skolnivå” (s.93). 
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Denna diagnos innebär att eleven befinner sig inom de normala gränserna för läs- och 
stavningsförmåga. Svårigheterna får inte bero på pedagogiska brister, syn- hörsel och 
neurologiska skador eller neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Svårigheterna kan 
vara av olika karaktär såsom brister i förståelsen för olika begrepp vid räkneoperationer, 
för matematiska uttryck eller tecken. Det kan också vara att ha bristande förmåga att 
känna igen siffersymbolerna, utföra vanliga räkneoperationer, ställa upp tal och veta om 
talet är relevant till räkneuppgiften. Att veta var decimaltecknet skall vara, vilka 
symboler som skall användas vid räkneuppgifter, veta hur talen ställs upp och 
multiplikationstabellen är problematiskt för elever som har dyskalkyli. De har också 
svårt att planera, både sin vardag och själva räknandet. I matematiken visar det sig att 
eleven tappar bort sig i räkneuppgiften och i vilken ordning talen ska räknas. Detta 
beskrivs i Adlers (2005) bok ”Vad är dyskalkyli” och utgår från ICD-10:s definition av 
denna räknesvårighet som de benämner ” specifik räknesvårighet” (s.93).  
 DSM IV, en motsvarighet till ICD-10, är utvecklat av amerikanska psykiatriker och 
har en liknande beskrivning av dyskalkyli. De menar att ”Störningen skall i betydande 
grad störa skolarbete eller andra aktiviteter som kräver räkneförmåga” (Adler, 2005 
s.94). Dyskalkyli påverkar individen på ett psykiskt plan med bristande självkänsla och 
självförtroende som kan leda vidare till självmordstankar. (Adler, 2005) 
 Ett drag i denna diagnos är ojämnheten i kunskapen. Det eleven kan ena dagen är 
borta nästa dag. Dyskalkylektiker är väl fungerande barn med hög utvecklings -förmåga 
men de är ojämna i sina kunskaper. De har svårt att tänka logiskt, planera och utföra 
enkla räkneoperationer (Ljungblad, 1999, Malmer, 2002) Svårigheter som har 
dyskalkylektiska drag uppkommer vid möten med matematik. Blir dessa möten negativa 
skapas känslomässiga störningar vilka medför blockeringar vid inlärning. Detta måste 
tas i beaktning vid diagnostiseringar. (Malmer, 2002) 
 Dyslexi Svårigheterna är av språklig karaktär (Ljungblad, 1999). Om eleven har 
dyslexi får det stora konsekvenser i t.ex. matematiska texttal. Eleven har svårt att förstå 
texten den har inget flyt i läsningen. Det kan också innebära att eleven vänder och 
avbildar symbolerna fel. Svårigheterna ligger även i att snabbt kunna plocka fram 
sifferbegreppen. Eleven har inte automatiserat sifferbetydelsen och hur den utför 
räkneoperationer. Dessa barn räknar ofta och långt upp i åldrarna på fingrarna. Både 
Ann-Louise Ljungblad (1999) och Gudrun Malmer (2002) skriver om olika faktorer 
som påverkar utvecklingen. Den språkliga kompetensen är en avgörande punkt i 
matematiken. Har eleven ett dåligt ordförråd får den också svårt med matematiska 
begrepp.  
 I Skolverkets rapport (Skolverket 2001-2002) ”Lusten att lära” tar de fasta på att den 
matematiska förståelsen hänger samman med språket. Eleven är beroende av läraren då 
den har svårt att själv söka kunskap och även då det gäller att få struktur på sitt arbete. 
Dessa elever har ofta en dålig självbild vilket missgynnar alla skolämnen. Har eleven 
svårigheter i att skriva så missgynnas även matematiken. Symboler som finns i svenska 
och matematik skapar osäkerhet hos eleverna. Visuellt påverkas det då eleven måste 
hålla kvar bilden av räkneuppgiften och bilden av siffran, hur den är avbildad. 
Förväxlingar sker mellan siffersymboler och andra likartade symboler. Auditivt finns en 
svaghet att hålla kvar intrycket av siffror som ligger nära varandra, som t.ex. 17 och 70.  
Att räkna med uppställda tal som för eleverna innebär att de måste arbeta från höger till 
vänster strider mot läsriktningen, där de läser från vänster till höger. Det här medför 
problem för dem.(Malmer, 2002) 
 Akalkyli Personer som har denna diagnos har ofta någon form av förvärvad 
hjärnskada. Elever som har fått en sådan diagnos har matematiska svårigheter av 
mycket svår karaktär. De kan inte använda sig av siffror, räknetal och andra former som 
är ett måste för att kunna utföra räkneoperationer. De kan inte omsätta konkret 
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matematik till abstrakt med andra ord så är eleven totalt oförmögen att räkna. (Adler, 
2005) 
 Allmänna matematiksvårigheter De uppvisar ofta en lägre allmän begåvningsnivå 
men deras prestationer är jämna. De har inte bara problem i matematiken utan även 
inom andra områden. Dessa elever arbetar långsamt så de behöver mycket tid. (Adler, 
2005, Ljungblad, 1999) Ljungblad (1999) påvisar också att dessa barn har svårt att 
koncentrera sig. 
 Pseudodyskalkyli  Dessa svårigheter finns i elevens tankar om sig själv. Den tror inte 
att den kan klara av matematiken, eleven blockerar sig och kan inte ta emot eller visa 
sin kunskap. Bilden av denna elev blir att den har matematiska svårigheter men det 
största problemet ligger i att den är rädd att misslyckas. Problemet måste lösas på ett 
känslomässigt plan genom enskilda samtal eller med hjälp av skolans kurator och 
psykolog. Orsakerna till svårigheterna kan ligga långt tillbaka i barndomen om barnet 
upplevt misslyckanden och den ser sig själv som obegåvad och ”dum”.(Adler, 2005, 
Ljungblad, 1999) 
 Olof Magne (1998) skriver mycket om faktorer som skapar svårigheter för eleven i 
matematik. Han tar upp affektiva faktorer som stress, avsky, ilska, ängslan och ångest. 
Uthållighet, att orka sitta en hel lektion och arbeta koncentrerat, uppmärksamhet, en 
kortare men intensivare form av ansträngning, är av sådan karaktär att de behövs för att 
man ska lyckas i matematik. Motivation är en stark drivkraft som driver eleven framåt, 
saknas den får det konsekvenser för bl.a. matematiken menar både Ljungblad (1999) 
och Magne (1998). 
 
 
3.3 Arbetssätt i matematikundervisningen för elever med matematiksvårigheter 
 
Om vi tittar historiskt på arbetssätt så skriver Malmer (2002) om den monografiska 
metoden som lanserades av en räknemetodiker vid namn Grube, som levde i slutet av 
1800-talet. Denna metod var en holistisk metod som lät alla fyra räknesätten samspela 
med varandra. När barnen gjorde egna räknehändelser använde de sig av alla 
räknesätten och detta helt spontant utan påverkan från läraren. Läraren benämner inte 
heller de olika räknesätten i det som Gudrun Malmer (2002) kallar 
handlingsmatematiken. I handlingsmatematiken tar man tillvara barnens vardags -
upplevelser, vad de har upplevt genom sina handlingar i vardagslivet.  När läraren sedan 
inför symboler då synliggörs de olika räknesätten. (Bergius & Emanuelsson, 2000 
s.150, Malmer, 2002) 
 För att barn med matematiksvårigheter ska kunna utvecklas måste skoldagen och 
undervisningen vara strukturerad. Som pedagog är det viktigt att lära känna barnen och 
hitta deras starka sidor. Genom att samtala med dem kan läraren göra dem matematiskt 
medvetna, hitta strategier och hjälpa dem att förstå sina problem. Att arbeta praktiskt 
och låta barnen ta den tid de behöver för sin inlärning ökar dessutom deras motivation. 
Barn med svårigheter behöver få gå vidare även om deras matematiska grund inte är 
automatiserad. (Ljungblad, 1999) Även Johnsen/Høines (1990) anser att det är viktigare 
att ta reda på om eleven vet hur den använder ett specifikt räknesätt och när den 
använder det istället för att, som hon skriver, poängtera vikten av ”rätt tal på rätt plats” 
(s.173). Eleven har mer nytta av att veta hur den tar reda på, använder lämplig teknik 
och hur den kan tänka. 
 Först och främst måste du som pedagog ta reda på vilka svårigheter som eleven har. I 
boken ”Att räkna med barn” (Ljungblad, 1999) beskriver Ljungblad ingen särskild 
metod i sin undervisning utan försöker istället förstå hur barnet tänker. På det viset 
hittar hon metoder så att barnet kan ta till sig kunskap. Detta beskriver Magne (1998) 
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som en profileringsmetodik. I denna metodik sätter läraren individuella mål för varje 
elev. Lärarens uppgift är att ge eleven stöd just i det som eleven är i behov av att lära 
sig. Den utgår från elevens kunskap som den redan besitter och utnyttjar dess starka 
sidor. (Magne, 1998) 
 Malmer (2002) tillämpar en undervisningsstrategi som representeras av sex olika 
inlärningsnivåer.  

 Huvudräkning med överslagsräkning är ett lättare sätt att räkna för elever med 
matematiksvårigheter. Det innebär att eleven räknar talen i läsriktningen i motsats till 
uppställda tal i läroböckerna där siffrorna måste ställas upp på exakt rätt sätt under 
varandra och sedan görs uträkningen från höger till vänster. Ett bra hjälpmedel för dessa 
elever är miniräknaren tillsammans med kunskap om överslagsräkning. 
Överslagsräkningen har betydelse då eleven ska få förståelse för rimligheten i 
uträkningen (Malmer, 2002) 
 LTG - metoden (Leimar, 1974) som utarbetades av Ulrika Leimar ingår i ämnet 
svenska. LTG står för ”Lärande på Talets Grund”. Grunden ligger i att man bygger upp 
texter utifrån barnens iakttagelser och erfarenheter. Läraren bearbetar elevernas talade 
språk i riktning mot det skrivna språket och sedan arbetar eleverna utifrån denna text. 
De går i minsta detalj in i texten. Detta gör att eleverna får ökad förståelse språket och 
ljud/bokstav och känner att texten betyder något för dem.(Leimar, 1974) 
Motsvarigheten i matematiken är MTG som betyder ”Matematik på Talets Grund”. 
Detta arbetssätt förordar på samma sätt helhetssynen där läraren bryter ner helheten till 
sin minsta del. Här är innehållet viktigare än formen och läraren utgår från barnens 
vardag.(Malmer, 2002) 
 Att prata matematik är ett honnörsord inom detta ämne. Det är genom språket eleven 
utvecklar sina matematiska begrepp. (Malmer, 2002) 
 Eleven ska i dag vara mer delaktig i sitt lärande och successivt ta mer ansvar för sin 
inlärning. Detta är svårt för många elever men framförallt för dem med 
matematiksvårigheter. Läraren kan emellertid inte frånsäga sig sitt ansvar som lärare 
därför har Malmer (2002) tagit fram fyra principer som läraren ska använda sig av: 

1. Läraren ska lägga fram en plan för arbetet. 
2. Hänsyn och respekt ska prägla arbetsmiljön i klassrummet.  
3. Eleven ska utveckla sitt ansvarstagande för sin inlärning med läraren som 

handledare och stöd. 
4. Kontinuerlig utvärdering av lärandet i gemenskap med eleven ska påvisa 

gemensamt ansvar.  
 Både arbetsformer och svårighetsgrader måste varieras i undervisningen för att möta 
alla elever utifrån deras behov och erfarenhet. I en klass förekommer det en väldigt stor 
spridning av utvecklingsnivåer därför ska undervisningen vara individanpassad trots att 
klassen inte är åldersblandad. (Malmer, 2002) 

1 Tänka – Tala Läraren utgår från elevens erfarenheter i dess vardag 
2 Göra - Pröva Läraren använder sig av laborativa arbetssätt. 
3 Synliggöra Eleven välja hur den vill framföra sina tankar. Det moment 

eleven har valt att arbeta med fördjupas i denna nivå. 
Motivationen är här en stark kraft. 

4 Förstå - Formulera Eleven ska t.ex. skriva räknehändelser för att formulera de 
begrepp den lärt sig med abstrakta symboler 

5 Tillämpning Eleven ska använda sin nya kunskap i andra situationer. 
Problemlösningar är ett bra arbetssätt. 

6 Kommunikation Eleven använder sin matematiska kunskap i andra ämnen 
t.ex. genom temaarbeten. 
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3.4 Dokumentation och uppföljning 
  
Portfolio är en väl etablerad dokumentationsmetod.  
 

Portfolio är en form av pedagogisk dokumentation som är lärarledd och elevaktiv, positiv 
och meningsfull och som syftar till att beskriva och tydliggöra vad och hur eleven tänker 
kring det egna lärandet och vilket stöd som behövs.  
                                                                                                               (Ellmin, 2000 s.27) 
 

 I portfolion menar Ellmin att alla ska se elevens utveckling. Med alla menas eleven, 
föräldrar och skolan.  Här ska eleven samla sina arbeten, välja ut det som de tycker är 
det bästa, fundera och skriva ner varför den valt just detta arbete. I och med att den ska 
vara lärarledd leder det till diskussioner som gör eleven aktiv i sitt lärande och sin ut -
värdering. Det finns tre hållpunkter med portfolio, det är att reflektera, värdera och 
planera. Med andra ord så tittar eleven bakåt i tiden, på nutiden och till sist in i fram - 
tiden. Detta ska utgöra en grund för de kommande utvecklingssamtalen.(Ellmin, 2000) 
 Ellmin (2000) symboliserar portfolio som ett träd där stammen utgör det 
gemensamma och varje blad är en portfolio för varje elev och lärare. Ellmin har använt 
sig av ordet STAM för att symbolisera portfolions fyra övergripande syften.  

• Synliggöra elevens utveckling genom att samla material från resultat och 
lärande. 

• Tydliggöra vad eleven vill lära sig, vad den har för mål och visa på elevens 
starka och svaga sidor. 

• Ansvariggöra både eleven och de vuxna som finns i elevens närhet, för att 
eleven ska få kvalitet i sitt lärande. 

• Medvetandegöra eleven och de vuxna omkring den hur eleven tänker och lär 
och stärka den i detta. 

Utifrån stammen går det större grenar och från dessa mindre kvistar som sedan mynnar 
ut i ett lövverk. Grenarna får symbolisera de olika arbetssätt och arbetsformer som 
skolan använder sig av. Kvistarna är delmålen och lövverket är de arbeten som eleven 
har utfört.(Ellmin, 2000) 
 PRIM gruppen är den grupp som bl.a. utarbetar de nationella proven. Den benämns 
som ”forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens” och är kopplad till 
Lärarhögskolan i Stockholm. De har följt ett nordiskt projekt som syftade till att göra 
matematiken meningsfull för alla elever. Detta projekt startade i Norge och där satte 
gruppen upp fyra syften med projektet. Det var att eleven skulle se sitt eget lärande och 
värdera sin utveckling, eleven skulle fokusera sig på vad den kan och vad den kan lära 
sig. Det var även att eleven måste tro på sin kompetens och veta hur den 
fortsättningsvis planerar sitt arbete och det sista syftet var att eleverna skulle vara med 
och utforma ett bedömningsverktyg. (PRIM -gruppen 2005) 
 I Sverige startade PRIM - gruppen projektet ”Min egen matematik”. På PRIM-
gruppens hemsida (http://www1.lhs.se/prim/matematik/nordlab.html) står det att i detta 
projekt ska eleverna bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande 
och öka intresset för matematik. I projektet har Botkyrka- och Nacka kommun ingått. 
Några av deras skolor arbetade med portfölj/portfolio. Skolorna arbetade mycket med 
att låta eleverna göra egna värderingar av sina arbeten. Det material eleverna samlade i 
sina portföljer skulle också användas vid bedömningar. I dessa portföljer skulle det 
finnas en innehållsförteckning, skolans gemensamma grundsyn för matematik och 
skolans delmål i matematik.  
Eleverna kunde också ha med olika arbeten som dels var styrda (bilaga 1) och andra 
arbeten som de själva fick konstruera (bilaga 2). Det kunde också finnas med arbeten 
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som eleven var särskilt nöjd med och egna värderingar av arbetet (bilaga 3) samt en 
utvärdering av helheten tillsammans med lärare och förälder. Reflektioner från lärare 
som arbetat i detta projekt har varit att skolorna måste låta portfolio vara en långsam 
metod så till vida att de låter detta följa eleven genom många skolår. Att arbeta med 
portfolio innebär att läraren måste få tid till dialog med varje enskild elev. (PRIM –
gruppen, 2005) 
 Årskiftet 2006 infördes en ny lag (Skolverket, 2005) som innebär att alla elever ska 
ha en egen utvecklingsplan. Den kallas för Individuell Utvecklings Plan (IUP). En 
sådan ska innehålla uppgifter som stärker eleven och utgår från dess starka sidor och 
intressen utifrån det eleven, läraren och föräldern kommer fram till vid 
utvecklingssamtalet. Den ska innehålla de mål som eleven ska nå upp till och är 
realistiska för just den. Målen ska vara både kortsiktiga och långsiktiga och dessutom 
ska det framgå hur eleven kan nå dem. En betydande poäng i denna plan är att hjälpa 
eleven känna att dess arbete är betydelsefullt, begripligt och hanterbart. Det som skrivs 
här och som är en förändring eller någon annan form av insats ska beskrivas på sådant 
sätt att elevens självförtroende på sitt lärande stärks. (Skolverket, 2005) 
 
 
3.5 Åtgärdsprogram 
  
Åtgärdsprogrammet har funnits sedan 1974. Idén med det var att komma bort från att 
eleverna med svårigheter enbart fick stöd i undervisning och färdighetsträning. Istället 
skulle stödet utgå från hela elevens situation där skolans personal, föräldrar och eleven 
var lika delaktiga. (Skolverket 2003) Kraven på stöd till elever med svårigheter har 
ökat. Adler betonar i sin bok ”Vad är dyskalkyli?” (2005) att redan i Lgr 80 kunde man 
utläsa skolans särskilda ansvar för elever med svårigheter:   
   

Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns aktuella 
förutsättningar. Ett särskilt ansvar har skolan för elever med svårigheter. Diskussioner 
inom arbetslaget eller i elevvårdskonferenser kring en elevs problem skall utmynna i ett 
åtgärdsprogram.  
                                                                                                 (Adler, 2005 s.105. ) 
 

I Lpo 94 kan man se att kraven har ökat.  
 

 Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.       

                                                                                                      (Utbildningsdepartementet, 1994:1  s.6) 
 
Här har också rektorn ett särskilt ansvar nämligen att: 
 

”- undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda 
stöd och den hjälp de behöver, 
[…] 
-resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 
utveckling som läraren gör,”                                                                                                                                         

                                                                    (Utbildningsdepartementet, 1994:1  s.19) 
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 Åtgärdsprogram är ett pedagogiskt verktyg men tyvärr används det inte som det är 
menat till. På en del skolor finns det utarbetade rutiner för det, men på andra har läraren 
åtgärdsprogrammen i huvudet och inte nerskrivet. Det är viktigt att en ordentlig 
utredning är gjord för att åtgärdsprogrammen ska vara effektiva. I programmet ska det 
framgå vilka mål som ska uppnås och hur man går tillväga. Metoderna som föreslås att 
används ska stimulera barn att tänka och öva på egen hand eller i grupp. (Ljungblad, 
1999, Adler, 2005, Skolverket, 2001, Skolverket, 2003)  
 Ett åtgärdsprogram (bilaga 4) ska skrivas om lärare, förälder eller eleven själv är 
oroad över dess utveckling och situation. Programmet ska utgå från det läraren vet om 
eleven och dennes skolsituation. Starka sidor och svårigheter ska tas fram, för att ringa 
in problemet. Det ska också framgå vilka behov eleven har och tydligt stå vilka mål 
eleven ska uppnå. Dessa mål ska brytas ner i delmål. En analys ska göras av vilka 
arbetssätt och vilka arbetsformer som är lämpliga för eleven. Planering av lång- och 
kortsiktiga mål uppdelade i delmål och en tidsplan ska finna med. Metoder för 
genomförandet och vilka resurser som ska användas, hur långa och ofta stödinsatserna 
ska vara, måste finnas med. Där ska också stå vem som ansvarar för vad, det ska finnas 
en huvudansvarig som ser till att en utvärdering sker. (Adler, 2005, Skolverket, 2003) 
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4 Metod 
 

I denna undersökning använder vi oss av kvalitativa intervjuer med inslag av 
strukturerade frågeställningar. Johansson och Svedner (2001) beskriver den 
strukturerade intervjun som strikt i sitt sätt att användas eftersom frågeområdena och 
frågorna är bestämda i förväg men svaren är öppna. Vid den här intervjuformen brukar 
det för det mesta enbart skrivas anteckningar. De kvalitativa intervjuerna kännetecknas 
av att det endast är frågeområden som är bestämt. Frågorna varieras sedan beroende på 
hur den som intervjuas svarar och vad den vill ta upp. Självklart ska den som intervjuar 
hålla sig inom de bestämda områdena men syftet är att få så uttömmande svar som 
möjligt. Här använder man sig lämpligast av bandspelare för att den intervjuades svar 
skall komma bäst till sin rätt.  
 De intervjuer som vi spelade in på bandspelare transkriberades i samtliga frågor. Vi 
använde oss också av dessa frågor till två skriftliga intervjuer där vi inte var personligt 
närvarande. 
 
 
4.1 Urval 
 
Vi valde att intervjua fyra lärare som arbetade i årskurs 1-3 och fyra som arbetade inom 
spannet av årskurs 4-6. Lärare som arbetade med specialundervisning valdes inte 
eftersom syftet med vår undersökning var att se hur den ordinarie 
matematikundervisningen anpassades för eleverna med matematiksvårigheter. Vi 
kontaktade många skolor i närliggande kommuner och efterfrågade lärare som kunde 
tänkas vara med i vår undersökning. En förfrågan skickades ut via e-post och sedan 
kontaktades de lärare, som var intresserade, per telefon. Det var svårt att få lärare som 
hade möjlighet att ställa upp men vi fick svar från fyra lärare i åk.1-3 och lika många 
lärare i åk.4-6 från olika skolor varav en friskola. Lärarna var placerade i fem olika 
kommuner. 
 I två av de åtta planerade intervjuerna fick vi använda oss av skriftliga intervjuer utan 
dialog då två lärare sent lämnade återbud. Vi hade alltför kort tid kvar att hinna få tag i 
lärare som kunde ersätta de planerade intervjuerna. 
 
  
4.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Intervjuerna (bilaga 5) började med lite allmänna frågor om personen i fråga, hur 
gammal den var, hur länge den arbetat och vad som gjorde att den valt just detta yrke. 
Detta skapade en mer avslappnad situation och du lärde känna personen ifråga lite mer. 
Vi frågade hur deras skola var utifrån elev- och personalhänseende. Vi ställde frågor om 
hur deras klass såg ut ifråga om storlek, gruppsammansättning, barn med 
matematiksvårigheter men också om hur skolan i övrigt såg ut med personaltäthet och 
yrkeskategorier. Sedan kom vi in på de frågor som utgick från syftet i vår undersökning. 
Dessa följde våra frågeställningar om hur lärarna såg att en elev hade 
matematiksvårigheter, hur och om de anpassade undervisningen och hur de följde upp 
dessa elever. 
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4.3 Procedur  
 
Samtidigt som vi skickade ut förfrågan till skolorna informerade vi i e-post meddelandet 
att vi skulle göra en undersökning som skulle resultera i en c-uppsats i ämnet 
”Matematiksvårigheter – anpassad undervisning”. Vi informerade redan där att vi skulle 
göra bandupptagningar och att de hade möjligheter att avböja men också att få den 
transkriberade intervjun nerskriven och godkänd innan vi använde oss av den i 
undersökningen. De som vi sedan kontaktade fick ytterligare information om varför och 
hur vi skulle utföra intervjuerna. 
 Eftersom vi valde att enbart intervjua åtta lärare var det viktigt att intervjuerna gav så 
mycket som möjligt och därför valde vi kvalitativa intervjuer. Våra frågor följde 
linjerna i våra frågeställningar men frågorna i sig var mer karaktäristiska en strukturerad 
intervju. Vi valde detta för att få så pass likvärdiga intervjuer då undersökningsområdet 
är ganska snävt. Vi utförde intervjuerna med hjälp av bandspelare för att kunna 
koncentrera oss på den vi intervjuade för få mer dialog i svaren. I kvalitativa intervjuer 
får man också fram personernas personliga ställningstagande. (Johansson, Svedner, 
2001) Intervjuerna gjorde vi dagtid på respektive skola och tog ungefär en timma per 
lärare. Vi väljer att inte ta med intervjuerna ordagrant utan enbart det som är av intresse 
för vår undersökning. 
 
4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
 
När vi bearbetade våra intervjusvar så sammanställde vi dem utifrån intervjufrågorna. 
De första frågorna låter vi utgöra presentationen av de lärare som vi intervjuade. 
 För att få så stort intervjuunderlag som möjligt skall man vara ute i god tid och detta 
blev den svagaste länken i vår datainsamling. Vi var alldeles för sent ute med förfrågan 
om att få göra intervjuer till de olika skolorna. Kontentan av detta blev att vi i två av de 
åtta planerade kvalitativa intervjuerna fick använda oss av nedskrivna svar utan någon 
som helst dialog mellan oss och lärarna. Det var två sjukdomsfall som medförde detta 
men om vi haft mer tid på oss så hade vi hunnit få tag i lärare att intervjua istället för att 
få svaren nedskrivna. Denna period på skolåret är en hektisk tid för lärarna. Dels ligger 
påsklovet under två av dessa veckor (beroende på olika kommuner) och många av 
lärarna har fullt upp med utvecklingssamtal och med dem mycket arbete. Detta sker 
också p.g.a. våra egna arbeten då det var svårt att ta ledigt på kort varsel. I och med 
detta kan man säga att vår undersöknings reliabilitet blev lägre än vad vi från början 
hade för avsikt. Med reliabilitet menas noggrannhet och tillförlitligheten vid mätning. 
(Ejvegård 2003, Johansson & Svedner 2001) 
 Eftersom vi skickade ut förfrågan slumpmässigt fick vi många exempel på olika sätt 
att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd. 
 Våra intervjufrågor är välskrivna och genomtänkta utifrån syftet. Vi undersökte det 
vi avsåg att undersöka så validiteten blev hög. Eftersom vi delade upp antalet lärare och 
intervjuade fyra var, blev inte reliabiliteten lika hög som om vi genomfört alla 
intervjuerna tillsammans. De lärare som vi intervjuade fick samma frågor vilket 
påverkade reliabiliteten positivt. Metoden är tillförlitlig för vi använde oss av säkra 
källor som läroplaner och kursplaner när vi genomförde analysen av de svar vi fick. 
 Resultatet är inte generaliserbart då vi intervjuar ett fåtal lärare och därför blev heller 
inte tillförlitligheten hög.  
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5. Resultat 
 
5.1 Intervjuer 
 
Vi har sammanställt lärarnas svar på intervjufrågorna för att tydliggöra undersökningen. 
Lärarna representerade följande klasser: 

• Lärare A har arbetat i sex år och är nyutbildad lärare i svenska och matematik 
från årskurs 1 till årskurs 5. Jobbar i en åk.1 

• Lärare B är utbildad 1-7 lärare med sv/so och musik som ämnen. Hon har arbetat 
i tolv år som lärare och har nu en åk 1-2. 

• Läraren C har arbetat i nio år och är utbildad 1-5 lärare i matematik och svenska 
och arbetar i en åk. 2-3.  

• Läraren D har arbetat i tjugo år och är utbildad Montessorilärare för åldrarna 0-9 
år och har nu en åk 2-3. 

• Läraren E har arbetat i tolv år och är utbildad 1-7 lärare i sv/so och arbetar i en 
åk.4-6.  

• Lärare F har nio år och är ma/no lärare i de yngre årskurserna och arbetat som 
klasslärare i en årskurs 4. 

• Läraren G har arbetat i tjugofem år och är utbildad mellanstadielärare, har 
arbetat nitton år som B-formslärare. Har matte, no, musik och bild i åk. 6. 
Klassen delas också av en 1-7 lärare som undervisar i sv/so och engelska.  

• Lärare H har arbetat i åtta år och är utbildad 1-7 lärare med sv/so som sina 
ämnen. Har nu en åk.6 

  
5.1.1 Finns det elever i klassen som har matematiksvårigheter? 
 
Lärare A, B, C och D anser inte att de har elever med matematiksvårigheter men i de 
övriga klasserna finns det enstaka elever med dessa svårigheter. 
 
5.1.2. Hur bedömer ni att en elev har matematiska svårigheter? 
 
Elever bedöms genom diagnostisering och observationer när han/hon arbetar. Lärarna 
tittar också på tidigare kunskaper och den matematisk utveckling hos eleven. Genom 
matematiksamtal och matematiksamlingar upptäcks vissa svårigheter. Det är när elever 
inte hänger med i undervisningen och de behöver mer tid och hjälp än övriga elever som 
lärarna bedömer att de har svårigheter. Lärare E anser att elever som har svårt att se 
talmönster, problem med positionssystemet, talens värde, lästal, problem med 
uppställningar o.s.v. har matematiksvårigheter. Om inte förr så upptäcks elevens 
problem vid de nationella proven i åk. 5 anser lärare H 
 
5.1.3. Vad är det första man gör när man anar att en elev har problem med 
matematiken? 
 

– Jag tänker efter om det är jag som pedagog som har orsakat svårigheterna, har jag gett 
eleven alla verktyg som passar henne/honom?  
                                                                        Lärare B 
   

 Lärarna ser till att de får tid att prata med eleven för att ringa in problemet och 
försöka förstå hur den tänker. Lärare A, B, C, D och F låter eleverna få fler uppgifter att 
arbeta med på sin nivå och få mer tid på sig. Uppgifterna får inte vara för svåra för då är 
risken stor att de backar anser den som arbetar Montessoriinriktat. Den läraren låter 
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också eleverna arbeta mycket laborativt tills de känner sig säker på det de håller på med. 
Detta sätt att tänka finns också hos lärarna A, B och C. Alla låter eleverna vara kvar i sin 
klass i detta skede. För att se vad problemet är tar lärare H en direkt kontakt med 
specialläraren för att hon ska kunna testa eleven i fråga. Är svårigheterna allvarliga 
kopplas specialläraren in. 
 
5.1.4. Använder ni er av något diagnosmaterial? I så fall vilket? 
 
Lärare A, B, C, E, F, G och H nämner att de använder Skolverkets nationella prov för 
skolår 2 eller 5. Lärare B och D ”kartlägger” sina elever med hjälp av checklistor som 
de själva har arbetat fram och dessa utgår från kursplanens strävans- och uppnående 
mål. Lärarna A, B, C, E, F och G använder sig först och främst av diagnosmaterial som 
finns kopplat till boken men gör även egna utifrån andra läromedel och material. Ingen 
lärare vi intervjuat köper in något särskilt diagnosmaterial.  
 
5.1.5. Vilken undervisning får dessa elever? 
 
På denna fråga fick många olika svar.  

• Extra stöd i klassrummet 
• Extra timmar hos specialläraren vid behov. 
• Arbeta i egen takt med mycket laborativt material 
• Att arbeta med sinnena, känna, se, lyssna och göra. 
• Repetitionsuppgifter inom de områden som eleven har svårt i men de arbetar i 

sin klass 
• Punktinsatser från klassläraren både för enskilda elever men även för mindre 

grupper. Dessa insatser sker koncentrerat under en kort period. 
• Grupptimmar 
• Har matematikundervisningen enbart hos speciallärare i små grupper 

 
5.1.6. Har de särskilda böcker? Vilka? 
 
Ingen av lärarna använder sig av särskilda böcker till de eleverna med svårigheter. 
Lärare A, B, C, D och F arbetar med laborativt material men alla anpassar materialet de 
har och komplettera med diverse stenciler på aktuellt område. Lärare E, F och H 
använder sig av läromedel med flera nivåer till varje avsnitt. De som har svårt får där 
börja med den enklaste nivån. 
 
5.1.7. Har de särskild undervisning? På vilket sätt? 
 
Lärare B och F arbetar i arbetslag på sådant sätt att de kan använda sina resurser där de 
bäst behövs bl.a. till punktinsatser. En lärare tar hand om en liten grupp som behöver 
extra hjälp och den andra tar hand om de övriga eleverna. Lärare G gör eget material 
som de får arbeta med hemma under kanske tre veckor. Denna lärare har också två 
elever som enbart har matematik hos speciallärare, de ingår i en liten ”svag” grupp som 
hon uttrycker det. Här ser hon ett problem och det är att:  
 

– Har du en gång platsat in i en svag grupp så kommer du aldrig därifrån. Du blir fast i 
att få mycket hjälp och att ligga på en nivå som är under den vanliga nivån. 
                                                                           Lärare G 
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5.1.8. Har de hjälpmedel? Vilka? 
 
Ingen lärare har något särskilt hjälpmedel som enbart är för de eleverna med 
matematiksvårigheter. Lärare A, B, C, D och F har laborativt material i klassrummen 
som t.ex. multilinkklossar, pengar, klockor, timglas, stenar, klossar men i varierande 
utsträckning vad det gäller mängd och arbetsmoment. I Montessoriklassen har de ett 
material som heter banken där de tränar tiotalsövergångar. Det förekommer också spel, 
data program, miniräknare.  
    
5.1.9. Dokumenteras alla elevers arbeten? Hur? 
 
Lärare A, B, C, E och F nämnde att de använder sig av IUP (Individuell Utvecklings 
Plan) där de skriver anteckningar utifrån utvecklingssamtalen. Om det finns större 
behov t.ex. när eleverna inte når målen skrivs åtgärdsprogram. Lärarna för egna 
anteckningar. Lärare A, C, D och E använder sig av portfoliometoden som synliggör 
elevens utveckling. 
 
5.1.10. Dokumenterar man elever i behov av särskilt stöd på något annat sätt? Hur? 
 
Om det upptäcks att eleven inte kommer att nå de uppsatta målen för sin ålder upprättas 
åtgärdsprogram. Det görs i samråd med elev, föräldrar, klasslärare och ev. 
skolsköterska/psykolog. Det dokumenteras också i IUP i de fall där de används. 
 
5.1.11. Hur följs denna dokumentation upp? Av vem?  
 

Det är klasslärare eller mentor som ansvarar för att dokumentationen blir gjord och följs 
upp efter en bestämd tid. Är problemet av större art och åtgärdsprogram skrivits deltar 
även rektor. Uppföljningen sker genom samtal med elev, förälder, klasslärare och 
speciallärare och tillsammans skrivs nya mål. Samtal om elevens lärande kan också ske 
mellan klasslärare och speciallärare flera gånger per termin. 
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6 Analys 
 
 
6.1 Vilka kriterier kan användas för att bedöma om elever har 
matematiksvårigheter? 
 
För att veta vad eleven ska kunna i ämnet måste undervisningen bedrivas så att den 
strävar mot de mål som finns nedskrivna i kursplanerna (Skolverket, 2002). För att 
kunna stämma av elevens kunskapsutveckling mot årskurs nio finns det mål som 
eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs fem. Resultatet av elevens 
kunskapsutveckling vid denna avstämningspunkt ska utgöra bedömning av åtgärder. Ett 
av uppnåendemålen i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994:1) som eleven ska nå 
innan den lämnar grundskolan är att ”eleven behärskar grundläggande matematiskt 
tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet" (s.12). I årskurs två görs diagnostiska 
proven och i årskurs fem är det nationella prov som genomförs. Dessa har utarbetats av 
PRIM- gruppen på uppdrag av Skolverket. Resultaten av proven ska ligga till grund för 
bedömning av elevens kunskap och kompetens i matematik, svenska och 
engelska.(PRIM-gruppen, 2005) Det som framkom var att tre av lärarna genomförde de 
diagnostiska proven för åk.2 och tre av lärarna använde sig av de nationella proven 
kopplade till årskurs 5. 
 I våra intervjuer visar det sig att tre lärare anser att eleverna har 
matematiksvårigheter när de inte kan följa med i undervisningen i klassrummet. Alla 
lärare ser att tidsaspekten resulterar i matematiksvårigheter då elever med problem 
behöver mycket mer tid i sitt lärande. Att tiden är en faktor till att problem uppstår kan 
man även läsa hos Malmer (2002) och Ljungblad (1999). Elever som har svårigheter 
med positionssystem och uppställningar, att förstå lästal, att se talmönster, och har en 
svag taluppfattning får svårt att nå de mål som finns uppsatta för årskurs fem. Detta 
kommenterar en av lärarna som en orsak till svårigheter. I uppnåendemålen (Skolverket, 
2002) för den årskursen står det att eleven ska ha en grundläggande taluppfattning, de 
ska kunna de fyra räknesätten, hitta mönster och kunna bestämma ett obekant tal i 
likhetsformen. Ljungblad (1999) skriver om svårigheter som är av språklig karaktär 
t.ex. dyslexi som visar sig genom att eleven får problem att lösa lästtal. 
 En av lärarna kunde inte mäta en elevs kunskaper då den inte deltog aktivt i 
matematikundervisningen. Att få andra uppgifter som utgick ifrån elevens troliga 
kunskapsnivå ville den inte ta emot. Den ville inte vara annorlunda och vägrade också 
specialundervisning helt och hållet. I detta skede har denna elev blockerat sig då den 
inte alls ville delta i undervisningen. Det här stämmer väl in på beskrivningen av en 
person som har pseudodyskalkyli (Ljungblad, 1999,  Adler, 2005)  
 
 
6.2 Hur kan undervisningen för elever med matematiksvårigheter utformas? 
 
I våra intervjuer har vi fått många exempel på hur lärare kan bedriva 
matematikundervisning. För de eleverna med matematiksvårigheter ser läraren till att 
de får extra stöd i klassrummet av klassläraren och/eller specialläraren men även att de 
får arbeta i sin egen takt. Genom att samtala med eleverna gör läraren dem matematiskt 
medvetna. Detta hjälper dem att hitta strategier och att förstå sina svårigheter men även 
läraren får förståelse för hur barnet tänker. (Ljungblad, 1999) Fem lärare ser till att det 
finns tillgång till mycket laborativt material i klassrummet. En som förespråkar det är 
även Gudrun Malmer (2002). I hennes undervisningsstrategi med de sex olika 
inlärningsnivåerna framkommer detta i nivån Göra - Pröva. Här ska läraren använda sig 
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av laborativa arbetssätt men innan dess måste läraren utgå från nivå ett som heter Tänka 
- Tala och som relaterar till elevens erfarenheter i vardagen. Sedan följer denna strategi 
ytterligare fyra nivåer som är: Synliggöra, Förstå - Formulera, Tillämpa och 
Kommunicera.(Malmer, 2002) 
 Att repetera de områden i matematiken som eleven har svårt med praktiseras av två 
lärare som vi intervjuat. Detta är lite motstridigt mot vad Magne (1998) beskriver i sin 
profileringsmetodik där läraren visserligen ska stötta eleven i det som den har behov av 
att lära men läraren ska utgå från den kunskap som eleven redan har. Barn behöver 
också få gå vidare även om deras matematiska grund inte är automatiserad (Ljungblad, 
1999) Att sätta in stöd under kortare perioder betecknas som punktinsatser. Det gör fyra 
lärare för att ge eleverna en ”skjuts” så att de kommer vidare i sitt lärande.  
 Genom att lägga in grupptimmar i schemat får man mer tid till alla elever men 
framför allt till dem som har matematiksvårigheter. Detta praktiseras av tre lärare. För 
de som har större svårigheter är specialundervisning i små grupper det enda alternativet. 
Till sist har vi exempel på undervisning som använder elevens sinnen i lärandet. Här 
använder eleven hela kroppen genom att känna, se, lyssna och röra sig för att ta till sig 
kunskap. Exempel på sådan undervisning framkom från två lärare. 
  
 
6.3 Hur kan man följa upp dessa elever? 
 
Det finns flera sätt att dokumentera och följa upp eleverna på. Det framkom i våra 
intervjuer. En Individuell Utvecklings Plan (Skolverket, 2005), IUP, ska alla elever ha 
fr.o.m. första januari 2006. Denna plan arbetar fem lärare med. Detta är en lag som alla 
skolor i hela landet ska följa.(Skolverket, 2005) Planen ska innehålla uppgifter som 
stärker eleven och utgår från dess starka sidor och intresse. För att veta att eleven är på 
rätt väg ska IUP: n också innehålla de mål, enligt kursplanen (Skolverket, 2000) och 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994:1), som är realistiska för eleven att nå upp till. 
Hälften av lärarna använder sig av portfolio som är en metod att dokumentera och följa 
upp eleverna. I denna ska eleven, föräldern och skolan se elevens utveckling.(Ellmin, 
2000)  
 Genom diagnoser och observationer kartlägger lärare barnens kunskaper utifrån de 
mål som finns uppsatta i kursplanerna (Skolverket, 2000). Åtgärdsprogram är ett sätt att 
dokumentera och följa upp elever som inte når målen eller som behöver stöd i sin 
undervisning. Detta använder sig alla lärare av som vi har intervjuat. Programmet ska 
bygga på elevens hela skolsituation och all personal, föräldrar och eleven ska vara lika 
delaktiga vid upprättande och utvärdering. Det ska vara tidsbestämt med lång- och 
kortsiktiga mål uppdelade i delmål (Skolverket, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

7. Diskussion 
 
Det finns relativt mycket litteratur som tar upp hur man kan bedriva undervisning med 
hänsyn till individen men vi har inte någon större vetskap om hur det ser ut ute i 
skolorna.  
 Genom vår studie får vi reda på hur lärare arbetar med elever som har 
matematiksvårigheter. Vi intervjuar åtta lärare i olika årskurser i vår undersökning för 
att skaffa oss kunskap om hur deras undervisning ser ut, hur de bedömer att en elev har 
matematiksvårigheter och hur de dokumenterar och följer upp elever med 
matematiksvårigheter. I undersökningen framkommer det att det ser väldigt olika ut på 
de olika skolorna beroende på form av klass, skola och självfallet på den lärare som 
undervisar. 
  De lärare som har åldersblandade klasser visar sig ha lättare att se elever utifrån 
deras kunskapsnivå och anpassar undervisningen efter deras behov. Det hävdar vi är en 
anledningen till att de inte har några elever med matematiksvårigheter. När vi funderar 
på varför det förhåller sig så, kan vi tänka oss att dessa lärare redan vet att eleverna är 
på olika nivåer och utgår därifrån, de tänker individanpassat. Lärarna som arbetar med 
de yngre eleverna använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning. Det 
finns alltid plockmaterial att tillgå och det är inte konstigt att använda det för det finns 
alltid med i matematikundervisningen. Ett arbetssätt som vi anser gynna både elev och 
undervisning är att arbeta med sinnena vilket de gör i de lägre åldrarna. 
  I de åldershomogena klasserna, där alla eleverna är i samma åldersgrupp, kan 
eleverna trots detta vara på väldigt olika nivåer i sin kunskapsutveckling. Tre av dessa 
lärare arbetar mer utifrån att alla elever är på samma nivå. Repetitioner av de områden 
som eleven har svårt med förekom hos dessa tre lärare men även hos den som har en 
åk.4-6. Detta arbetssätt tilltalar inte oss för vi tror inte att elever blir stärkta i att upprepa 
det som de finner svårt. Vi menar att de kan utveckla sina kunskaper, även om de inte är 
riktigt befästa, om de får gå vidare. 
 På frågan hur de bedömer att en elev har matematiksvårigheter fick vi svaren att de 
behöver mer tid på sig, de kan inte följa undervisningen i klassrummet och att de helt 
enkelt blockerar sig och inte klarar av att ta till sig kunskap. Tiden har stor betydelse för 
dessa elever vilket vi håller med om och som också går att läsa i litteraturen. Denna 
aspekt är inte ett problem i klasserna med yngre elever. Vi är övertygade om att det 
beror på elevernas ålder men även arbetssättet som de yngre elevernas lärare arbetar på. 
En elev som har kommit till det stadiet att den blockerar sig har kanske inte 
matematiksvårigheter utan det kan vara ett ständigt misslyckande som har gjort att den 
inte kan ta emot eller visa sin kunskap.  
 Nästa kriterium är att de inte kan följa med i undervisningen i klassrummet. De lärare 
som tycker att det var en anledning till att eleven har matematiksvårigheter tror vi inte 
utgår från elevens erfarenhet, behov och förutsättningar. Ljungblad (1999) skriver att 
det är viktigt att lära känna barnen och hitta deras starka sidor och det menar vi är en 
lärares ansvar att göra. Alla lärare som arbetar med de yngre eleverna utgår mer från 
elevens behov och individanpassar undervisningen men en lärare i en åk.4 arbetar också 
på detta sätt.  
 Tre av de lärare som arbetar i klasser från åk.4 och uppåt använder sig inte av 
plockmaterial som hjälpmedel i undervisningen. Och vi ställer oss frågan: - Varför 
tappar lärare detta arbetssätt ju äldre eleverna blir? Det vi lärt oss utifrån teorin är att 
elever med matematiksvårigheter behöver få laborera för att befästa sin kunskap. Vi ser 
det som en nackdel att de laborativa materialen får mindre betydelse ju äldre eleverna 
blir.  
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 När det gäller uppföljning och dokumentation använder inte alla lärare sig av IUP 
trots att det är lag på att skriva en sådan plan fr.o.m. årsskiftet 2006. Vi tror att de se 
vinsten med att använda sig av IUP men att det kommer att ta lite tid innan det är 
inarbetat. Många lärare dokumentera sina elever på något annat sätt vilket vi tror bidrar 
till att man inte anammat denna lag ännu. Ett sätt som lärare dokumenterar på är genom 
portfolio. Där kommer elevens utveckling tydligt fram, tycker vi. Portfolio är ett mer 
levande sätt att dokumentera på och eleverna är mer delaktiga i detta. Ett annat sätt som 
vi tycker verkar vara trevligt att dokumentera på, är den kartläggningsbok som en lärare 
gjorde själv till varje elev. De blev så personliga. 
 I fyra klasser anser lärarna att de inte har elever med matematiksvårigheter och detta 
blev ett dilemma till en början. Då vi diskuterade resultaten kontra teorin tycker vi att vi 
kom fram till en realistisk slutsats. Vi tror att de lärare som arbetar med de yngre 
åldrarna tänker mer individuellt ifråga om elevens kunskapsnivå.  
 Slutsatser som vi har gjort i vår undersökning är att det bemötande som elever med 
matematiksvårigheter får beror mycket på hur lärare tänker och arbetar. Vi kategoriserar 
lärarna vi intervjuat i två grupper. Dels de lärare som arbetar med de yngre eleverna 
vilka individanpassar undervisningen och använder sig av konkret material. Dels de 
lärare som arbetar med de äldre eleverna och som inte individanpassar undervisningen 
och heller inte har konkret material i sin undervisning. Det finns ett undantag i vår 
undersökning, det är lärare som arbetar i en åk.4. Den använder samma arbetssätt som 
lärarna för de yngre eleverna.  
 Vi har också sett två olika organisationsformer, åldersblandat och homogent. Lärare 
som arbetar i åldersblandade klasser med yngre elever har lättare att se elevernas behov 
och stöttar dem innan de får svårigheter. De anpassar undervisningen utifrån elevens 
behov och ser till att de får tid att arbeta i sin egen takt. I deras undervisning ingår alltid 
en stor mängd olika plockmaterial som eleverna använder för att befästa sin kunskap. 
De lärare som arbetar i en klass där alla elever är i samma åldersgrupp uppfattar vi, har 
svårare att bemöta elever med matematiksvårigheter. De menar att elever med 
matematiksvårigheter behöver stöd av speciallärare då de inte hinner med i 
klassrumsundervisningen. Även här avviker läraren som har en homogen åk.4. 
 Malmer (2002) har tagit fram fyra principer som lärare ska använda sig av. Det är att 
planlägga arbetet tillsammans med eleven, se till att det är lugn och ro i klassrummet, 
handleda eleven så att den lär sig att ta ansvar för sin utveckling samt att utvärdera 
elevens lärande tillsammans med den. Då det i läroplanen, Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994:1), betonas vikten av att det är elevens behov och 
förutsättningar som bestämmer hur undervisningen ska se ut vill vi att fler lärare 
anammar Malmers (2002) fyra principer. 
 Vi skulle vilja fortsätta denna studie med att studera material och fördjupa oss i 
arbetssätt som är individanpassade. Detta för att kunna möta de elever vi själva kanske 
får, efter denna utbildning, på ett så bra sätt som möjligt. 
 Vi tycker att vi har fått svar på våra frågeställningar och att syftet med uppsatsen är 
uppnått.  
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Vår studie har enbart intervjuer av lärare i den empiriska delen. Detta val gör vi då vårt 
syfte är att ta reda på hur lärarna bedömer att en elev har matematiksvårigheter. Vi söker 
också svar på hur de anpassar sin undervisning utifrån dessa elever och vidare hur de 
dokumenterar och följer upp dem. Frågorna är många till antalet och ganska detaljerade 
och därmed ökar risken att intervjuerna skall bli mer strukturella till sin utformning än 
vad vi från början har tänkt oss. Vi anser dock att intervjuerna får en kvalitativ karaktär 
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då vi i många intervjuer mer lyssnar på vad den intervjuade säger och berättar än strikt 
håller oss till frågorna. Svaren vi får belyser väl våra frågeställningar utifrån syftet. 
Validiteten är hög eftersom vi undersöker det vi avser att göra och har säkra källor som 
läroplan och kursplan.  
 Vi har för få intervjuer med i undersökningen för att generaliserbarheten ska vara 
tillförlitlig. För att få en hög reliabilitet skulle vi ha gjort intervjuerna med lärarna 
tillsammans och inte som vi gjorde, intervjua fyra var. Intervjuerna gjordes under dagtid 
på respektive lärares skola och spelades in på band. 
 Från början hade vi tänkt oss att göra observationer av undervisningssituationer. 
Detta ansågs inte av handledarna som någon säker metod att få se den verkliga 
undervisningen. Vi skulle ha påverkat undervisningen med vår blotta närvaro vilket 
hade visat sig i våra resultat. Vi saknar denna del av undersökningen, dels att vi inte fick 
se undervisningen i praktiken och det hade också varit intressant att få se material, 
böcker o.d. 
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Bilaga 1 
 
Talundersökning  
 
Eleven väljer ut ett tal tillsammans med läraren.  
Läraren kan också bestämma vilket tal eleven ska undersöka beroende på 
vilken nivå och taluppfattning eleven har.  
 
I detta exempel använder vi talet 16.  
– Rita hur talet kan se ut med pengar (kanske på två olika sätt)  
– Rita talet i tiotal och ental.  
– Rita lika många saker.  
– Vad är hälften resp. dubbelt av talet?  
– Skriv andra utsagor (namn) för talet t.ex. 10 + 6, 20 - 4, 8 x 2 o s v.  
 
 
Man gör naturligtvis flera exempel på varje räknesätt.  
 
 
Beroende på nivå kan man välja vilka räknesätt man vill ta itu med och hur 
många exempel man vill ha på varje räknesätt.  
 
– Gör andra räkneexempel där talet ingår t.ex.  
16 + 4 = 20, 16 / 2= 8, 16 - 10 = 6, 16 x 2 = 32 o s v.  
Även här justerar man naturligtvis uppgiften till rätt nivå.  
 

– Är talet udda eller jämnt?  
 

Detta kan varieras nästan i det oändliga, från talet 1 upp  
till talet 1000 och med nya saker att göra allteftersom den  
matematiska nivån stiger.  
 
 
Pengar, tiotal/ental, hälften respektive dubbelt och olika  
räkneexempel finns dock alltid med i undersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bilaga 3 
 
Utvärdering                      Datum                                        Namn:  
 
 1. Vilka mål satte du i området tal och räkning?  
  
  
 2. Hur lyckades du med din planering?  
 
 
 3. Har du nått de mål du har satt?  
 
 
 4. Hur bedömer du själv din egen arbetsinsats?  

a) Läxor  
 
 
b) Skriftligt lektionsarbete  
 
c) Muntligt lektionsarbete  
 
 

5. Vad är viktigt för dig nu när du ska planera ett nytt arbetsområde?  
 
 
6. Vilka är dina nya mål, vad vill du uppnå?  
 
 
7. Tre saker som kan hjälpa dig att nå målen är:  
a)  
 
b)  
 
c)  
 
8. Vad kan hindra dig från att nå målen?  
 
 
 
9. Jag skulle kunna komma över svårigheterna med att nå mina mål genom 

att:  
   
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4                                                                                      

ÅTGÄRDSPROGRAM 
 
Namn____________________________________________________________ 
 
Datum______________ 

 
Medverkande vid planering av åtgärdsprogrammet___________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Positiva egenskaper________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Aktuell situation__________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Mål ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Åtgärder skolan___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Åtgärder hemmet__________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Åtgärder eleven___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Uppföljning och utvärdering__________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Datum för uppföljning och utvärdering___________________________________________________ 
 
 
Vi har tagit del av åtgärdsprogrammet  ___________________________________________________ 

                                                              Vårdnadshavare Huvudansvarig



 
 
 
Detta ska åtgärdsprogrammet innehålla: 
 
Åtgärdsprogrammet utarbetas i samråd med personal, vårdnadshavare och 
eventuellt extern stödperson. 
 

• Elevens situation 
 
 Behov av stöd 
 Självtillit 
 Starka och svaga sidor 
 
 

• Mål 
 
 Vad vill vi uppnå? 
 Eventuella delmål, kortsiktigt, långsiktigt 
 

• Åtgärder 
 
 Medel – vad kan vi arbeta med? 
 Metoder – hur kan vi arbeta? 
 Tid – hur länge? Hur ofta? 
 Huvudansvarig för åtgärderna 
 Följande personer delges besluten 
 

• Utvärdering 
 
 Tidpunkt 
 Huvudsansvarig för utvärderingen 
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Bilaga 5 
Intervju frågor 

 
 

1. Vill du berätta lite om dig själv, vad du heter, hur gammal du är, vilken proffesion 
du har och hur länge du har arbetat inom yrket.  

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

 
 
3. Hur ser din klass ut?  
     Pojkar - flickor, barn med invandrarbakgrund, socialt, antal. 
 
4. Hur stor är personaltätheten på er skola? 

 
5. Vilka yrkeskategorier finns det anställda? 
 
6. Vem har det pedagogiska ansvaret? 
 
7. Finns det elever i klassen som har matematiksvårigheter? 
 
8. Hur bedömer ni att en elev har matematiska svårigheter? 
 
9. Vad är det första man gör när man anar att en elev har problem med matematiken? 
 
10. Använder ni er av något diagnosmaterial? I så fall vilket? 
 
11. Vilken undervisning får dessa elever? 
 
12. Har de särskilda böcker? Vilka? 
 
13. Har de särskild undervisning? På vilket sätt? 
 
14. Har de hjälpmedel? Vilka? 

 
15. Dokumenteras alla elevers arbeten? Hur? 

 
16. Dokumenterar man elever i behov av särskilt stöd på något annat sätt? Hur? 
 
17. Hur följs denna dokumentation upp? Av vem? 
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