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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka hur specialpedagogers arbete utförs med 

elever som har matematiksvårigheter. Vi har studerat och jämfört hur 

specialpedagogerna arbetar, vilket material de använder sig av samt vad de anser att 

matematiksvårigheterna beror på. Vi har genom intervjuer och litteratur sökt svaren 

på våra frågeställningar. Genom våra intervjuer har vi sett att resultatet av att arbeta 

med konkret material och struktur ger elever med matematiksvårigheter en ökad 

förståelse. Utbildningsnivån på specialpedagogerna har stor betydelse, och 

variationen på utbildningen ute i skolorna är stor. Vi har sett att det finns 

specialpedagoger som anser att dyskalkyli är ett begrepp som förekommer hos 

eleverna, trots att det inte är vetenskapligt. 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva om hur specialpedagoger arbetar med matematiksvårigheter, vilka 

svårigheter det finns samt vilka material som används. Under våra VFU-perioder samt andra 

sammanhang när vi har varit ute i olika skolor har vi fått olika uppfattningar om 

matematiksvårigheter och vad som görs i klassrummen när detta uppdagas i klassrummet. På 

vissa ställen har det inte för oss varit synligt att det görs något konkret när elever har 

svårigheter i matematik. Vi har uppfattat att det fokuseras mer på andra ämnessvårigheter till 

exempel svenskundervisning med läsning och läsförståelse. Vi har endast i enstaka fall sett 

där eleverna får mer adekvat hjälp med matematiksvårigheter. Vi har heller inte fått en bild 

hur det arbetas med detta ämne, vad görs konkret och hur? Vilka material finns och vilka 

använder de sig av? När vi varit ute i skolor har vi upplevt att alla elever arbetar med samma 

material, de som inte förstår får kämpa vidare i samma bok som de övriga i klassen. Det är 

endast de elever som arbetar snabbt och har bra kunskaper som får mer utmanande material. 

 

Undervisningssituationen bör helt naturligt utformas så, att elevernas möjligheter - utifrån 

individuella förutsättningar – tas tillvara.  Detta innebär också att uppläggningen i sig måste 

inrymma rika tillfällen till nya upptäckter och vidgade erfarenheter. En noggrann och 

systematisk planering är speciellt viktig för de svagare eleverna. Här behöver läraren mera 

målmedvetet leda barnen fram till uppgifter, som det har förutsättningar att klara av. I annat 

fall kan redan dåligt självförtroende ytterligare urholkas med kanske svårbotade skador som 

följd. (Malmer, 2002:16) 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att se hur matematikundervisningen ser ut för de elever som har 

svårigheter i ämnet. Vi vill veta hur olika specialpedagoger arbetar med dessa elever och vilka 

material de använder. Vi vill även veta vad specialpedagoger anser att matematiksvårigheter 

beror på.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar specialpedagoger med elever som har svårigheter i matematik?  

 Vilka läromedel och material använder specialpedagogerna sig av?  

 Vad anser specialpedagoger att matematiksvårigheter beror på? 
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3. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel inleder vi med att skriva om Vygotskijs inlärningsteori. Sedan förklarar vi 

begreppen inre och yttre påverkande faktorer vid matematiksvårigheter. Därefter skriver vi 

om elevers matematiska strategier följt av vilka matematiksvårigheter som finns. Kapitlet 

avslutas med vilken roll specialpedagogen har samt vilka material som kan användas.  

3.1 Inre och yttre påverkande faktorer 

Faktorer som blir avgörande för elevens lärande tolkas utifrån olika teorier. En av de teorier 

som skolan använder sig av är Vygotskiljs teori, där eleven ska utmanas. Vi tar i detta stycke 

upp en del av Vygotskijs tankar tolkat av andra aktörer.  

Enligt Lev Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella perspektiv sker ett samarbete mellan vad 

vi tänker och vad vi kommunicerar om. Vygotskij talar om närmsta utvecklingszon vilket 

innebär att var vi befinner oss i lärandet ska ribban ligga ett steg högre än var vi befinner oss. 

Människan ska alltid få utmaning i sitt lärande och det har ingen betydelse över om eleven har 

ett stort kunskapsförråd eller inte så ska eleven alltid få utmanande uppgifter. Detta skriver 

Vygotskij är källan till närmsta utvecklingszonen, eleverna ska kunna utbyta information 

mellan varandra oavsett var de befinner sig i sitt lärande, detta ska ge eleverna en bas av 

kunskap att förlita sig på. Det uppkommer vissa problem när utvärdering av elevernas 

matematikkunskaper ska mätas när arbetet sker ur ett sociokulturellt perspektiv. Det finns tyst 

kunskap som försvinner i en utvärdering i form av ett prov, det vill säga, det som sker mellan 

två eller fler elever i en klassrumssituation då eleverna tillsammans löser en uppgift. När 

eleverna utsätts för en matematikutvärdering av deras kunskaper i form av ett enskilt prov har 

de inte någon att bolla sina tankar med. Det finns de elever som fastnar i rubrikfrågan på 

proven. De blir fokuserade av vad som står i rubriken, till exempel om de ska räkna ut 

realisationspriser och vad varan kostar om den sänks från ett pris till ett annat och frågan är 

vad varans nya pris blir, fastnar de i vad rabatten blir, inte varans nya pris. Detta kan även 

grunda sig i nervositet och stress som utgör en faktor till att eleverna har svårt att klara ett 

enskilt prov i ämnet matematik (Sjöberg, 2006). 

Vygotskij anser att det som sker inne i huvudet alltid har föregåtts av ett skeende utanför 

huvudet i sammanhang med andra. Till exempel anser Strandberg att elever som sitter och 

viskar under lektionen ska få fortsätta, detta är en del i ett större lärande. Det är vad eleverna 

gör som avgör vad de lär sig, och detta tillsammans med andra. En elev som använder 

fingrarna när ett tal räknas ut har sina fingrar som redskap i början och kan så småningom 

släppa detta redskap. Däremot finns redskapet kvar när nästa steg i utvecklingen sker och kan 

då åter igen behöva användas. Detta redskap kan även användas i en kontext med andra. 

Vygotskij anser att lärande sker bäst i en miljö som passar till lärandet. Har eleverna bild är 

det lättare att finna material till att vara kreativ i bildsalen än i det vanliga klassrummet. När 

pedagoger sett och förstått sambandet mellan aktivitet och inre lärande anser Vygotskij att 

detta ger mycket tillbaka för läraren, än om läraren tror att vad elever lär sig beror på vad de 

själva tänker och drar för slutsatser (Strandberg, 2006). 

Ellen Key (1912) skriver: ”Att vid varje steg låta barnet möta livets verkliga erfarenheter och 

aldrig plocka taggarna från dess krusbärsbuskar (Del 2,s. 19)” och Körling (2011) anser att 

detta är vägen till kunskap och inlärning. Det finns inga genvägar och genom Vygotskijs teori 

är det såhär lärandet sker. Det sker en utmaning och utveckling i klassrummet både för 

pedagoger och elever som leder till ett lärande. Det är viktigt att arbeta efter styrdokumenten, 

att pedagogerna vet vad som står i styrdokumenten, att pedagogerna kan förverkliga 
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styrdokumenten i verksamheten i skolan och få eleverna delaktiga. Äger inga diskussioner 

rum i klassrummet sker inget lärande, tänkande måste bli görande, aktivitet. Pedagogen vet 

vad den gör, hur målen för eleven uppnåtts, detta sker genom dokumentation. Pedagogen har 

skaffat sig de redskap som behövs och är förberedd för undervisningssituationen. En relation 

ska byggas upp mellan elev och pedagog. Pedagogen ska ansvarsfullt vägleda och visa eleven 

och detta ska leda till att eleven får självförtroende att själv vara aktör nästa gång. Repetition 

ska ske innan nästa inlärningstillfälle startar och eleven ska bjudas in till ett eget tänkande och 

våga ta steget och göra ett val. Har eleven förstått sammanhanget, har eleven uppmärksammat 

vad som förväntas, ger omvärlden gensvar. Till slut ges eleven erbjudandet att själv göra sina 

val och använda sina strategier till att lyckas med uppgiften (Körling, 2011). 

3.2 Anledningar till matematiksvårigheter 

Anledning eller orsak till att matematiksvårigheter finns eller uppkommer beror på inre och 

yttre faktorer. De yttre påverkas av yttre faktorer, det som påverkar eleven utifrån till exempel 

miljön som eleven befinner sig i. De inre påverkande faktorerna är de som sker inne i eleven 

och med genetisk anknytning (Lundberg & Sterner, 2009:30). 

 

3.2.1 Inre påverkande faktorer 

Den genetiska, där orsaken beror på genetisk sårbarhet, det finns en eller flera störningar i 

hjärnans olika centra till exempel ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) eller andra 

genetiska sjukdomar. ADHD och liknande sjukdomstillstånd ger koncentrationssvårigheter 

som är kopplade till arbetsminnet (Klingberg, 2011:24). Arbetsminnet är det minne som 

används under inlärningstillfället. Till exempel de siffror som ska kommas ihåg under en 

kortare tid när uppgiften löses och det är individuellt hur mycket en människa kan ha i 

arbetsminnet. Arbetsminnet utvecklas från det vi föds, redan i spädbarnsåldern kan det lilla 

barnet uppfatta antal och jämförelser. Har barnet en genetisk störning kan barnet ändå lära sig 

till exempel tal och andra räkneord men dessa ord kan bli ord utan förståelse. Steg för steg i 

talbegreppets utveckling ger barnet en utvecklad förståelse av tal, talordning och tallinjen som 

ger barnet ett utvecklat arbetsminne. Barn med sen språkutveckling, ADHD eller dyslexi kan 

få svårigheter i ett visst stadie i när-arbetsminnet. Det är talen 11-19 som är egna ord som inte 

kopplas ihop med någon annan siffra eller hänga upp på för att bilda förståelse, till exempel 

talet 22 kan kopplas ihop med tjugo och en tvåa men talet elva är bara ett ord som de måste ha 

förståelse för (Lundberg & Sterner, 2009). 

Aspergers syndrom är en autismspektrumstörning som tillhör neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning där även ADHD ingår som visar att bli diagnostiserad med Aspergers 

syndrom inte innebär att det finns matematiska svårigheter. De som har Aspergers syndrom 

kan ha ett väl utvecklat sinne för matematik och Klingberg (2011) beskriver ett fall där pojken 

i fråga har en bild eller känsla kopplad till talen han lärt sig. Detta system använde sig pojken 

av när han använde sitt arbetsminne, han hade en bild kopplat till ett tal och använde dessa 

bilder för att räkna ut talet. Ett bra arbetsminne ger utökade kunskaper i matematik, det har 

tester visat som gjorts med två års mellanrum. Däremot har långtidsminnet, det minnet som 

gör att vi minns kunskap och händelser, inget samband med matematiksvårigheter eller 

läsförmågan (Klingberg, 2011). 

ADHD och dyskalkyli har inte någon samhörighet, däremot är de båda i samsjuklighet, att de 

kan få effekt av andra sjukdomstillstånd men inte med/av varandra. Båda har ett 
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orsakssamband, att de uppkommer och kan försämras på grund av olika orsaker och båda kan 

kopplas till genetiska arv. Däremot är arbetsminnet påverkat i båda tillstånd och det finns 

samband mellan matematiksvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Har en elev ADHD 

får denna elev lättare läs- och skrivsvårigheter eller/och matematiksvårigheter men det är inte 

på grund av sin diagnos utan vad eleven i vissa uppgifter måste kunna ha i arbetsminnet. Det 

har visat sig att elever med ADHD inte misslyckas på aktivitetsnivån, utan det är brist på 

uppmärksamhet, att eleven blir störd av det som sker runtomkring och inte kan ta till sig den 

information som ges och detta stör lärandet. Det är viktigt för de här eleverna att reducera 

informationen till så lite prat runt ämnet, bara ge den exakta informationen för att denna ska 

stanna i arbetsminnet och inte störas av annan verbal information (Lunde, 2011). 

 

3.2.2 Yttre påverkande faktorer 

Matematiska svårigheter uppkommer för en del barn av yttre störningsmoment som 

psykosociala störningar som ger koncentration och uppmärksamhetsstörningar. Dessa 

psykosociala störningar beror på yttre faktorer som barnet utsätts för till exempel hemmiljö 

och uppväxtvillkor. Har eleven en tung psykisk belastning hemifrån till exempel ett pågående 

missbruk i familjen kan eleven ha svårt att ta in vad som lärs ut i skolan. Detta är anledningar 

som skolan kan förbättra för eleven genom att ge eleven hjälp och stöd i de resurser som 

behövs och arbetsmetoder inom matematik i skolan (Lundberg & Sterner, 2009).  

Människans arbetsminne påverkas av stressmoment och visar sig i sämre resultat. Olika 

förväntningar påverkade försökspersonerna, de fick information om de andra deltagarna och 

utifrån denna information presterade de olika. Försökspersonerna kände sig hotade i vissa 

sammanhang och presterade sämre och där de presterade bättre hade de fått information till 

sina egna fördelar. Förväntningarna skapar en stressad situation hos deltagarna vilket leder till 

att arbetsminnet blir sämre och detta resulterade i att matematikprestationerna sjönk 

(Klingberg, 2011) 

I USA har elever fått mer idrott på schemat i skolan för att se om detta ökade kunskapsnivån. 

Eleverna jämförde resultaten med egna tidigare resultat och det visade sig att eleverna 

presterade bättre i skolarbetet då de hade mer fysisk aktivitet. Elever som spelade 

musikinstrument presterar bättre både inom läsning och matematik samt att deras arbetsminne 

och problemlösningsförmåga är bättre. Det har även visat sig att dataspel under ordnade 

former, där föräldrar ansvarar för tiden då spel förekommer ger en mindre men ökande 

förmåga i matematik och läsförståelse, samt att arbetsminnet förbättrades. Elevernas kognitiva 

förmåga utvecklas när de får öva och utmanas i olika aktiviteter där de upprepande gånger 

använder sitt arbetsminne till att minnas och upprepa korta sektioner eller arbetsmoment. Det 

är inte de musikaliska övningarna eller dataspel som utmärker detta, utan upprepande 

övningar där eleven/barnet får använda sitt arbetsminne (Klingberg, 2011). 

3.3 Elevers matematiska strategier 

Sahlin (1997) skriver om elevers matematiksvårigheter och vad som leder till dessa 

svårigheter inom matematiskt tänkande. Hur dessa problem för eleven yttrar sig beror på vad 

som gått fel under elevens inlärning. Vissa elever med matematiska svårigheter som löser 

uppgifterna eller problemen har utarbetat ett felaktigt sätt att ta sig an uppgifterna. Dessa 

elever tänker på ett annorlunda vis och det gäller för pedagogen att ta reda på hur elevens 

tankemönster ser ut. Misslyckande hos eleverna visar sig ofta vara brister i språkutvecklingen, 



11 

de har inte fått tillräcklig med redskap för den egna tankeprocessen. Det finns vissa elever 

som har en diagnos som ger social eller emotionell störning vilket i sin tur leder till 

koncentrationsstörningar, som lett till brister i svenska med svårigheter för läsning och 

läsförståelse, vilket i sin tur ger svårigheter inom matematiken när det kommer läsuppgifter 

och annan problemlösning. Har eleverna dålig läsförståelse förstår de inte uppgiften eller 

fastnar i en detalj vilket ger felaktig uppfattning av uppgiften. Vissa elever har en strategi som 

de löst uppgifter med och fasthåller sedan vid detta sätt att ta sig an andra uppgifter. Elever 

som har brister i sin matematikinlärning, där det visar sig finnas vissa kunskapsområden där 

eleven helt eller delvis saknar kunskap.  

Det har visat sig att när elever får en matematisk uppgift tar de sig an den på olika vis. När 

uppgiften var genomläst startar en del elever genast med sina uträkningar, andra funderar 

längre och ber om vägledning av pedagogen och tar sig sedan an uppgiften. Vissa elever sitter 

länge och funderar och granskar uppgiften och när de har löst problemet blir svaret oftast 

riktigt och sedan finns det de elever som kastar sig över uppgiften och använder sig av den 

strategi de kan. De elever som behöver vägledning klarar ofta uppgiften men hade inte gjort 

det utan hjälp från pedagogen (Sahlin, 1997). 

3.4 Allmänna matematiksvårigheter 

Det är många elever som har allmänna matematiksvårigheter vilket innebär att eleverna har 

svårigheter med olika delar av matematiken och att det är varierande svårigheter som kan bero 

på att de har svårigheter i språket men även matematiska problem som inte har med språket 

att göra. Allmänna matematiksvårigheter är den vanligaste av svårigheter inom matematiken. 

Om en elev har allmänna matematiksvårigheter är eleven oftast svag även i andra teoretiska 

ämnen och sänkt allmänbegåvning är något som oftast är gemensamt för dessa elever. Dessa 

elever behöver ha längre tid på sig för att klara sig. Dessa elever har jämna resultat alla dagar i 

veckan och i alla ämnen. Oftast förstår dessa elever matematiken bäst genom att få 

uppgifterna upplästa för dem och att de får anpassade läromedel för den nivå de ligger på. Det 

är även viktigt att genomgångarna är lugna. Som pedagog kan man planera undervisningen 

för elever i allmänna matematiksvårigheter i förväg vilket man inte kan med elever i specifika 

matematiksvårigheter (Ljungblad, 1999).  

3.5 Specifika matematiksvårigheter 

Specifika matematiksvårigheter innebär att elever har fått någon diagnos för att de inte förstår, 

dessa diagnoser är akalkyli, dyskalkyli och pseudo-dyskalkyli som presenteras under detta 

avsnitt.    

3.5.1 Akalkyli 

Akalkyli innebär att eleverna inte kan utföra några matematiska beräkningar alls. Detta beror 

oftast på en hjärnskada, däremot är det väldigt få som lider av detta (Adler, 2001). Även 

Ljungblad (1999) skriver att akalkyli beror på en hjärnskada som gör att elever inte kan utföra 

några beräkningar.  

3.5.2 Dyskalkyli 

Adler (2001) skriver att det som skiljer dyskalkyli från allmänna matematiksvårigheter är att 

eleverna har problem med vissa delar av matematiken. Dessa delar är de där eleven har gått 
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igenom ett speciellt moment i matematikundervisningen under ena dagen och nästa dag när 

momentet ska repeteras så minns inte eleven detta moment. Trots att eleven kunde det dagen 

innan så finns det inte kvar i elevens minne. Adler (2001) och Butterworth & Yeo (2004) är 

eniga om att dyskalkyli inom matematiken är motsvarigheten till svenskans dyslexi som 

betyder läs- och skrivsvårigheter. Malmer (1996) anser inte att dyskalkyli är något bra 

begrepp att använda då hon tycker att dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter betyder 

samma sak då symptomen skiljer sig mellan de elever som fått diagnosen. Adler (2001) anser 

inte att dyskalkyli har något samband med läs- och skrivsvårigheter medan både Lundberg & 

Sterner (2009) och Malmer (1996) skriver att det finns en koppling mellan dyskalkyli och läs- 

och skrivsvårigheter och är därmed emot vad Adler anser. Dyskalkyli visar sig genom att det 

en elev kan den ena dagen kan vara helt borta nästa dag.  

 

3.5.3 Pseudo-dyskalkyli 

Ljungblad (1999) skriver att elever som lider av pseudo-dyskalkyli har psykosociala 

svårigheter, de blockeras av sina känslor. Dessa elever har oftast inga svårigheter i matematik 

men deras självförtroende är så dåligt att de intalar sig själva att de inte klarar det då de inte 

kan se när de lyckas med något utan ser bara sina misslyckanden. Det är oftast flickor som 

lider av detta och när pedagoger eller annan personal på skolan arbetar med dessa elever kan 

det vara bra att även koppla in BUP, barn och ungdomsspykiatrin, i arbetet.   

3.6  Pedagogers inverkan på skolan över tid 

Över tid har synen på eleverna förändrats. För ungefär 150 år sedan ansågs det att elever som 

inte kunde gå i den vanliga skolan var det något fel på. Dessa elever var de som hade något 

begåvningshandikapp. De elever som var normalbegåvade skulle skyddas från de elever som 

var avvikande. För att skydda de begåvade eleverna drev en del lärare igenom att det skulle 

finnas särskilda skolor för dessa begåvade elever. Det anordnades särskilda skolor för de mer 

begåvade barnen och andra skolor för de barn som inte var så begåvade. Det var lärare som 

ville höja sitt eget anseende som drev igenom startandet av dessa skolor. Pedagoger som 

arbetade på skolor med begåvade barn låg alltså bakom genomförandet av denna segregering 

av barnen. De lärare som drev på segregeringen ville undervisa de duktiga eleverna och på så 

sätt höja sin egen status genom att få bra resultat i undervisningen av sina elever. Segregering 

eller exkludering innebär att en grupp, i detta fall de elever som ansågs vara besvärliga 

uteslöts ur den vanliga skolan. I dagens samhälle sker en integrering där alla elever tas emot, 

att det ska finnas en skola för alla. Men integrering blir inte bra om det inte sker en 

inkludering. Inkludering innebär att skolan erbjuder en likvärdig skolgång för alla elever på 

en individuell nivå. Det sker en exkludering när eleven får gå ifrån sin vanliga klass för att få 

undervisning av specialpedagogen som påverkar elevens bildande av sin identitet (Hjörne & 

Säljö, 2013).  

3.7 Specialpedagogens roll 

Elever som har blivit tilldelade sig en specialpedagog ska arbeta med denne under ungefär en 

halvtimme per dag och detta ska ske med eleven och pedagogen ensamma. Det är inte säkert 

att eleven lär sig mer om tiden är längre eller om det är fler elever med samma pedagog. Att 

eleven inte lär sig mer trots att tiden hos specialpedagogen blir längre kan bero på att eleven 
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inte kan ta in mer information/lärande än vad eleven gör under den effektiva tiden av en 

halvtimme. Det kan leda till fler misslyckanden för eleven, misslyckande som eleven känner 

trots att ökad tid hos specialpedagogen. På grund av att eleven får för stora krav på sig under 

en längre tid. Detta sker även om eleven får hjälp av specialpedagogen enskilt (Adler 2001). 

Även Lundberg & Sterner (2009) skriver att elever med matematiksvårigheter arbetar och lär 

sig effektivast när de får enskild undervisning av specialpedagogen. Att det sker ett mer 

effektivt lärande under tiden eleven är hos specialpedagogen kan bero på att det inte finns så 

många störande moment för eleven. Dessa störande moment för eleven kan vara andra elever 

som denna elev ”måste” ha koll på och kan då inte koncentrera sig på sin egen undervisning. 

3.8 Material och förutsättningar 

Konkret material är viktigt att använda sig av för elever som har svårigheter i matematik. 

Konkret material är material som eleven förstår. Till exempel om eleven räknar ental har 

eleven ett material som visar ett en/ett är en sak tillexempel en kula eller kloss. För att 

materialet ska bli konkret för eleven måste eleven förstå materialet. Eleven måste ha kunskap 

om att siffran ett är antalet ett och att det är en sak, en kloss. För att veta om eleven förstår 

detta konkreta material får eleven visa antalet ett i antal klossar eleven plockar fram och 

siffran ett antingen skriven eller peka på en bild av en etta. Då blir materialet konkret för 

eleven. Konkret material när eleven har denna kunskap blir material som vi mer kan ta och 

laborera med. Till exempel att eleven kan positionssystemet, då kan eleven få i uppgift att 

med hjälp av konkret material i form av klossar räkna ut olika tal till exempel vad fem plus 

fem blir. När eleven blivit mer säker kan pedagogen använda sig av pengar. Detta kräver mer 

av eleven då eleven måste veta att till exempel antalet tio på en tiokrona är tio och inte antalet 

ett bara för att det är endast en peng (McIntosh, 2008). 

Genom att använda sig av konkret material kan många misslyckanden undvikas om dessa 

används direkt när ett nytt område presenteras. En förutsättning för att elever med 

matematiksvårigheter ska lyckas är att arbetstakten sker lugnt och långsamt. Repetitioner av 

det som tidigare gåtts igenom måste ske regelbundet och repetitionerna måste vara 

motiverande och spännande för eleverna. Detta kan göras genom lekar, spel och tävlingar 

(Magne m.fl., 1972).  

Elever som har svårigheter i matematik behöver struktur över arbetet och inte för mycket 

ändringar under de första skolåren. För läraren kan det vara roligt eller utmanande att ändra 

om i arbetet men många elever med svårigheter klarar inte av den förändringen. Det är viktigt 

att mönstret ser ungefär likadant ut den första tiden för att de inte ska bli stressade (Ljungblad, 

1999). Det är även viktigt att eleverna tillsammans med en pedagog planerar arbetet för att 

eleven inte ska känna sig stressad över det, tanken är inte att stressa upp eleverna genom att 

låta dem planera själva. Om pedagogen kan hjälpa dessa elever med detta kan de fokusera på 

matematiken istället för planeringen (Ljungblad, 2003).  

Butterworth (2004) menar att elever har matematiksvårigheter när de har brist i sin förmåga 

att tillgodose sig uppfattningen av tal. Denna typ av matematiksvårigheter, som han benämner 

dyskalkyli, är inte mindre svårigheter i matematisk inlärning. Denna svårighet beror på att 

både långtidsminnet och arbetsminnet är svagt. Hur eleverna uppfattar tal bygger på 

vidareutveckling och förståelse av tal och siffror. Enligt Butterworth, när det uppdagas 

matematiksvårigheter hos elever fungerar det inte med färdighetsträning, utan eleverna 

behöver ett strukturerat program, ett undervisningsprogram. Elever med dyskalkyli lär sig inte 

matematiken genom traditionell undervisning, utan pedagogen bör använda ett konkret 

material för att eleverna ska få bättre förståelse. Materialet bör vara laborativt och pedagogen 
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måste se att eleverna får en förståelse för matematiken och inte enbart lär sig matematiken 

mekaniskt, rabblande utan att eleven får ett matematiskt begrepp och förstår hur uppgifter ska 

lösas. Undervisningen ska bygga på förståelse, vara strukturerad, eleverna ska aktivt deltaga 

och känna positiva känslor till matematiken.  

När elever ska arbeta med till exempel ental finns det flera konkreta material att använda, till 

exempel plastbrickor, centikuber och för yngre elever fungerar dekorationsstenar bra då de är 

lätta att använda, för äldre elever fungerar oftast pengar bäst när de arbetar med ental. Det 

finns cuisenairestavar som är stavar i olika färger som är bra att använda sig av när eleverna 

räknar från ett till tio. Cuisenairestavar är inget bra material att använda om eleven har 

dyskalkyli då det ses som ett för abstrakt arbetssätt och dessa elever behöver ett mer konkret 

material. Tiobasmaterial är ett bra material att använda sig av, även med elever som har 

dyskalkyli. Tiobasmaterial är ett material som representerar talen 1, 10, 100 och 1000 och är 

1cm stavar. Med hjälp av detta material blir det lättare att se hur positionssystemets struktur 

fungerar. Genom att ge elever med dyskalkyli tid att repetera sina färdigheter flertalet gånger 

och pedagogen måste försäkra sig om att eleven innehar kunskapen som bygger på nästa steg i 

matematikinlärningen.  Både arbetsminnet och långtidminnet hos elever med dyskalkyli får 

inte överansträngas, mycket matematisk inlärning ska ske genom dialog, vilket främjar eleven 

att minnas. Lek fungerar bra för att ge en positiv och bestående inlärningsprocess, även med 

inslag av tävling i leken ger eleverna en bättre förutsättning att befästa sina kunskaper. Genom 

att pedagogen ställer frågor till eleven för att se om eleven har nått målet med övningarna och 

kan eleven besvara frågorna är det dags att gå vidare i undervisningen. Det ska vara frågor 

som är relevanta till undervisningen som eleven fått. Visar det sig att eleven har svårigheter 

med svaren gås undervisningsmomentet igenom igen. Viktigt att eleven inte känner en inre 

stress eller en irritation från pedagogens sida, detta påverkar elevens inlärning (Butterworth, 

2004).  
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs val av metod som vi använt oss av i undersökningen. Först presenteras 

urval om vilka som deltagit i vår undersökning följt av vilka metoder vi använt oss av när vi 

samlat in data. Vidare beskriver vi hur vi bearbetat den data vi fått in för att sedan beskriva 

genomförandet. Validitet och reliabilitet beskrivs följt av etiska överväganden. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Urval 

Vi skickade förfrågningar till nio rektorer i kommunen om de hade någon specialpedagog i 

matematik på skolan. Endast fyra av dem hade en specialpedagog i matematik på skolan. De 

fyra specialpedagogerna gav sitt samtycke till att vi kom och intervjuade dem. Vi valde att 

intervjua specialpedagoger på skolor som vi inte redan tidigare varit på för att inte ha några 

förutfattade meningar och egna värderingar om hur de arbetar. Vi har använt oss av 

tillfällighetsurval då vi valde att intervjua de specialpedagoger som gav sitt samtycke till att vi 

kom (Palmér, 2013). Alla fyra specialpedagoger vi intervjuat är kvinnor och arbetar på olika 

stora skolor i en större stad i Sverige.  

Pedagog 1: Har en examen i grundskollärarutbildningen årskurs 1-7 i svenska, 

samhällsorienterande ämnen och idrott. Under ett antal år var hon klasslärare i dessa ämnen. 

När kommunen hade behov av speciallärare utbildade hon sig till specialpedagog och läste 

mer poäng än vad kommunen satt upp som gräns för att bli specialpedagog. Hon läste 30hp 

läs och skriv, 45hp speciallärare och 15hp i matematik. Skolan består av 390 elever som 

består av fyra arbetslag, F-3A, F-3B, 4-6A och 4-6B där det finns en specialpedagog i varje 

arbetslag. 

Pedagog 2: Är i grunden lågstadielärare och utbildade sig senare till specialpedagog genom en 

kurs i matematiklyftet som heter Barn som behöver extra stöd. Hon läste även en som heter 

Barn som behöver utmaningar. Skolan är en F-6 skola med 415 elever där det finns tre 

specialpedagoger.  

Pedagog 3: Är i grunden mellanstadielärare sedan 1972 och har arbetat som det till för 8-9 år 

sedan då kommunen hade en uppdragsutbildning i specialpedagogik som hon gick. Just nu är 

hon specialpedagog 40 % och resten av tiden är hon klasslärare. Hon har specialpedagogik 

med elever i årskurs 1-6 och denna tid delas upp mellan svenska, engelska och matematik. 

Skolan är en F-9 skola och det går 102 elever på låg- och mellanstadiet som alla delar på en 

specialpedagog.  

Pedagog 4: Är i grunden lågstadielärare och arbetade som det i 25år. Hon utbildade sig till 

specialpedagog för 12 år sedan och har sedan dess arbetat som det med årskurs 1-6. Skolan är 

en F-6 skola med 300 elever och har en specialpedagog som har hand om alla årskurser.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Först tänkte vi använda oss av intervjuer och observationer men det fanns ingen möjlighet att 

observera de specialpedagoger vi fick tag på. Vi valde att enbart intervjua dem och utformade 

frågorna efter vad vi ville få fram. Vi utformade intervjufrågorna efter en strukturerad 

intervjuguide, som finns som en bilaga där frågorna var bestämda i förväg. Följdfrågor finns 

inte med i bilaga 1 då det blev olika följdfrågor till olika pedagoger. När vi kom till pedagog 2 

fick vi vara med på en lektion och observera vilket vi inte hade förberett innan. Vi har i vårt 
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arbete inte fått se specialpedagogerna i arbete utan endast fått sagt till oss genom intervjuerna 

hur de arbetar. Att vi inte fått möjlighet att vara med beror på att specialpedagogerna ansåg att 

vår närvaro i deras klassrum skulle påverka eleverna så vi fick inte se hur de arbetar. Vår 

närvaro skulle enligt specialpedagogerna påverka elevernas koncentration på vad de skulle 

fokusera på och specialpedagogerna ansåg att eleverna mer skulle koncentrera sig på vår 

närvaro än sitt eget arbete. Detta hade inte gett oss en rättvis bild av deras arbete. 

4.2.1 Intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att intervjupersonen 

tolkar frågorna själv och sedan ger sin egen syn på det som det frågats om. Följdfrågor är 

något som kvalitativa intervjuer bygger på och det är svårt att formulera dessa innan intervjun 

börjar (Trost, 2005) vilket innebar att vi formulerade dessa efter vad pedagogerna berättade 

för oss.  

 

4.2.2 Strukturerad intervju 

Vi använde oss av en strukturerad intervju som innebär att intervjufrågorna vi ställde till 

pedagogerna såg likadana ut för alla fyra. För att det ska vara en strukturerad intervju är det 

även viktigt att alla intervjufrågorna ställdes i samma ordning (Bryman, 2011). Detta för att vi 

lätt skulle kunna sammanställa svaren och för att kunna jämföra pedagogernas svar. 

4.3 Genomförande 

Vi kontaktade nio rektorer varav fyra av dem hade en specialpedagog på skolan som de 

vidarebefordrade vårt mail till. Dessa fyra specialpedagoger svarade på vårt mail och gav sitt 

samtycke att vi kom och intervjuade dem. Innan vi åkte till de olika skolorna gjorde vi en 

provintervju med en lärare som en av oss haft som handledare under en VFU-period. 

Provintervjun användes inte i vårt arbete. Vi ansåg att intervjun gick bra och bestämde oss för 

att använda oss av de frågor vi hade. När vi gjort provintervjun kontaktade vi 

specialpedagogerna för att boka en tid. Innan vi började intervjua fick specialpedagogerna 

skriva på samtyckekravet som finns som bilaga 2. Alla intervjuerna gjorde vi tillsammans i 

enskilda rum med specialpedagogerna. Dessa rum var deras egna arbetsplatser vilket gav en 

trygghetskänsla för pedagogerna (Bryman, 2011). Vi spelade in intervjuerna med våra 

mobiltelefoner. Intervjun med pedagog 2 fick vi avbryta efter några minuter då hon skulle ha 

specialundervisning i matematik med två elever och den lektionen fick vi oförberett vara med 

på. 

4.4 Bearbetning av data 

Vi har bearbetat vårt empiriska material genom att lyssna igenom intervjuerna som vi spelade 

in för att sedan transkribera det som var viktigt för vår undersökning. De delar av intervjuerna 

vi valde att inte transkribera var när vi tappade ämnet och intervjun gick över till ett samtal 

som inte var relevant för vår undersökning. Därför valde vi att ta bort dessa delar. När vi hade 

transkriberat intervjuerna analyserade vi dessa för att se vad vi fick fram av intervjuerna och 

om vi fick fram det vi ville få fram. Det vi fick fram i våra intervjuer är hur specialpedagoger 

arbetar med elever i matematiksvårigheter och vilka material de använder sig av om de inte 

använder samma läromedel som eleverna som inte går till specialpedagogen använder. Vi fick 

även reda på vilka svårigheter som finns och vad dessa kan bero på. Vi fick även reda på om 
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tystnaden i klassrummet är avgörande för elever i matematiksvårigheter eller om diskussion är 

något som är viktigt. Under resultatdelen valde vi att redovisa de resultat vi fått fram genom 

att dela upp det efter frågorna vi ställde till pedagogerna. I analysdelen utgick vi från våra 

frågeställningar i arbetet.  

4.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet betyder att man mäter det som var avsett att mätas (Trost, 2005). Våra intervjufrågor 

handlade om hur pedagoger arbetar med elever i matematiksvårigheter, vilka 

matematiksvårigheterna är och vilka material de använder sig av. Vi frågade även om 

tystnaden i klassrummet har betydelse för lärandet eller om eleverna lär sig bäst genom 

diskussion. Vi anser att vi fick svar på de frågor vi hade och anser att vårt arbete har god 

validitet. Reliabilitet innebär hur stor tillförlitligheten är för metoden vi valde (Trost, 2005). 

Vi anser att arbetet har god reliabilitet då vi gjorde en provintervju på en verksam 

mellanstadielärare och vi tyckte att hon svarade på de frågor vi hade och hon ansåg att 

frågorna var lätta att tolka. Eftersom vi båda var med på samtliga intervjuer tolkade och 

analyserade vi frågorna och svaren i efterhand och detta anser vi gav en god reliabilitet.  

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav som vi informerade pedagogerna om. Det 

första kravet är informationskravet som innebär att pedagogerna vi valde att intervjua först 

skulle få information om hur genomförandet skulle gå till och att intervjun skulle spelas in. 

Det andra kravet är samtyckekravet som innebär att de deltagande skulle skriva under att de 

ville delta i vår undersökning så länge de själva vill och att de när som helst kan välja att inte 

delta längre. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagares 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att det kommer förstöras när vårt 

arbete är färdigställt. Genom att kalla pedagogerna för pedagog 1, 2, 3 och 4 ökar vi 

konfidentialiteten så ingen kan identifiera pedagogerna vi intervjuat i vårt arbete. Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att allt insamlat material förstörs efter avslutat 

arbete (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7 Metodkritik 

Metoderna vi hade tankar att arbeta med var intervjuer och observationer. Däremot var det 

svårt att få tillfälle till observationer hos de specialpedagoger vi kontaktade. Vi fick endast vid 

ett tillfälle vara med under en lektion och då var vi inte förberedda på det på grund av att vi 

fått tid för en intervju. När vi anlänt till skolan och startat intervjun knackade det på dörren 

och in kom två elever och vi fick närvara under deras matematiklektion hos 

specialpedagogen. Det var intressant men eftersom vi var oförberedda hade vi inga 

observationsscheman eller följdfrågor.  

Intervjuerna vi gjorde avlöpte bra. Alla specialpedagoger var tillmötesgående när vi kom och 

genomförde våra intervjuer. Vi höll oss till frågorna men under något tillfälle flikade vi in 

någon extra fråga och detta mottogs väl. På vissa frågor fick vi någorlunda lika svar, det var 

deras användande av material som visade stora skillnader i arbetssätt. Frågorna vi hade med 

oss gjorde vi och sammanställde utefter vad vi ville ta reda på till vår studie. I efterhand skulle 

vi utformat de frågor som berör varför elever får matematiksvårigheter mer specifikt. Vi fick 
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svar på våra frågor men hade velat titta lite djupare på orsaker och anledningar som kan ge 

dessa svårigheter i matematik. Vi har i efterhand läst mer litteratur, funderat en del och 

kommit fram till att vi skulle haft med någon fråga angående struktur i elevernas vardag. 

Detta tar vi med oss till diskussionen senare i arbetet. 

Samtyckekravet och dess utformande fick vi tips om från en studiekamrat och följde dessa 

råd. Samtyckekravet var enkelt utformat och vi fick inga frågor utöver att det stod att vi skulle 

göra observationer. Anledningen till att det står att vi skulle göra observationer var att vi 

utformade samtyckekravet innan vi hade fått besked om att komma endast på intervjuer. Vi 

informerade berörda personer angående detta innan vi startade intervjuerna. 
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5. Resultat 

I denna studie har vi i resultatdelen valt att ha de frågor som vi ville ha svar på i intervjuerna 

som rubriker. Vi har under varje rubrik sammanfattat svaren vi fått in. Vår tanke var att ha 

både intervjuer och observationer men observationerna uteblev då det inte gavs tillfälle till 

det. Däremot fick vi närvara under ett lektionstillfälle som uppkom under vår intervju. Vi var 

inte förberedda men det var lärorikt att få närvara. Vi fick en inblick i undervisningen hos 

specialpedagogen. Vi kommer att ta upp observationen och vad vi noterade under rubriken 

Diskussion och slutsatser därför kommer ingen redovisning av observationen i resultatet, då 

vi inte har några andra data att jämföra med. I resultatdelen har vi valt att kalla pedagogerna 

för P1, P2, P3 och P4 vid citat. Svaren som vi fått ut av intervjuerna är pedagogernas ord, vi 

har i detta stycke omformulerat och gjort ett sammandrag av vad som framkommit av vad 

pedagogerna svarat på våra intervjufrågor. 

5.1 Svårigheter som visar sig i undervisningen 

Intervjufråga: Vad ser du för svårigheter inom matematik? 

”Elevers svårigheter i matematikundervisningen visar sig på olika vis. De yngre 

eleverna får svårt med positionssystemet, siffrornas position, värde och siffrornas 

förhållande till varandra” (P2) 

”Det är viktigt att gå vidare med talen över tjugo fast att eleverna inte kan talen 

mellan elva och nitton. För de kan kopplas ihop med andra tal till exempel 

tjugotvå och då får eleven en bild som kan kopplas till tjugo och två och förstår 

talet lättare, så gå vidare trots att eleven inte kan till exempel arton” (P4). 

De yngre får även svårigheter med subtraktion, de upplever att addition är enkelt och 

subtraktion är svårt, de har lättare att lägga ihop siffror än att ta bort.  Bland de äldre eleverna 

är det multiplikation och division som ger eleverna problem. De kan inte automatisera 

multiplikationstabellen vilket kan bero på att de har för lite färdighetsträning. 

Multiplikationstabellen är kunskap som måste nötas in. De har svårt att se samband mellan 

räknesätten, att få förståelse för räknesätten, de kan inte se innehållet i divisionen eller 

multiplikationen. Eleverna kopplar inte att multiplikation är upprepad addition. Alltså ser de 

inte kopplingen att om 7 adderas med 7, 7 gånger alltså 7+7+7+7+7+7+7 blir 49. 

Eleverna får problem med enhetsomvandlingar och har svårt att se att millimeter blir 

centimeter, centimeter blir decimeter och likvärdigt med till exempel omvandling från ental 

till tiotal, milliliter till centiliter och så vidare. Detta är exempel på räkneproblem sen 

tillkommer de problem som är kopplade till läs- och skrivuppgifter. Har eleven svårigheter 

med läsning och läsförståelse uppstår problem när eleven får läsuppgifter inom matematiken. 

Eleven vet inte hur talet ska lösas när de inte förstår instruktionerna till uppgifterna. 

 

5.2 Hur svårigheterna yttrar sig 

Intervjufråga: Hur yttrar sig dessa svårigheter? 
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”Svårigheterna yttrar sig genom att eleverna inte vet vad de ska göra under 

lektionen, de förstår inte uppgiften. Fler och fler elever kan inte 

multiplikationstabellen, det tränas för lite både i skolan och i hemmet”(P1) 

Många elever blir ängsliga, de känner att de inte kan.  

”En ängslan, ett undvikande, man känner att man inte kan, då vill man inte” (P3) 

”Jag kan inte. kräver mycket av eleven, måste få eleverna att vilja själv och tro på 

sig själv, många elever har väldigt dåligt självförtroende” (P3) 

Detta skapar en oro och känsla av att inte vara tillräcklig och duktig. Vissa blir stökiga och 

hittar på annat istället. Detta förklarades under svårigheter som visar sig i undervisningen, 

med att eleverna har svårt att koncentrera sig i klassrummet, då det finns för mycket intryck 

för dem och intrycken minskas hos specialpedagogen. 

Eleverna tror ofta att den som är först i matematikboken är den som är duktigast. Pedagog 2 

beskriver det så här:  

”De ser inte skillnaden mellan expert och amatör- där experten lutar sig tillbaka 

och funderar medan amatören sätter igång direkt och sliter, sliter, sliter för att 

det ska bli rätt”. 

En strategi de yngre eleverna använder sig av är att ta bort och räkna baklänges när de 

subtraherar. De plockar bort en siffra i taget för att nå det svar de söker. Detta sätt fungerar 

med de lägre talen i positionssystemet till exempel siffrorna 1-20. Denna strategi blir svårare 

och till slut ohållbar för eleverna när talen blir större och svårare. En del elever i de lägre 

åldrarna har svårt med tiokompisarna. Tiokompisarna är de tal som tillsammans blir tio, 

tillexempel ettans tiokompis är nio, treans tiokompis är sju och så vidare. Det är mycket 

färdighetsträning som behövs för att befästa dessa grunder. Det gäller samma för 

multiplikationstabellen, det krävs mycket färdighetsträning för att befästa den.  

”De kan inte automatisera multiplikationstabellen, de har svårt att se samband 

mellan räknesätten, att få förståelse för räknesätten, de kan inte se innehållet i 

divisionen eller multiplikationen” (P4). 

5.3 Orsaker till svårigheter-Arv/miljö 

Intervjufråga: Vad beror dessa svårigheter av arv/miljö? 

”Det kan säkert vara både arv och miljö. Förr la man skulden på barnet om den 

hade svårigheter, till exempel: Kalle är dum för han förstår inte matten. Idag 

försöker man kolla på vad det är skolan gör istället” (P1). 

Pedagog 1 ställer sig frågan om det blir en svårighet om de inte visar matematiken konkret 

från början. Hon säger att:  

”det är viktigt att inte prata sönder barnen, att låta dem barnen förklara för 

andra barn, då blir det oftast på ett annat sätt. Det tar tid men det måste det få 

göra” (P1).  

”Vi ritar lösningar väldigt ofta, det är viktigt att bygga broar mellan det konkreta 

och det abstrakta, men färdighetsträning behövs med” (P1). 
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De barn som har koncentrationsstörningar får svårigheter och en del barn behöver längre tid 

på sig för att mogna och kunna se det konkreta abstrakt.  Det kan finnas orsaker som pedagog 

2 pratar om att:  

”dyskalkylki innebär att en del av hjärnan är skadad och jag kan se elever som 

har detta” (P2).  

”Båda delar är viktigt men mycket handlar om att man har olika förutsättningar, 

att man har dåligt självförtroende kan förstöra mycket i framtiden. En positiv 

känsla är viktigt” (P3). 

”Jag hör ofta föräldrar som säger att så var jag som barn, föräldrarna vill gärna 

ha det till arv och kanske blir det så om eleven eller barnet får höra det 

tillräckligt ofta” (P4).  

Pedagog 4 säger att det måste finnas glädje i lärandet annars förlorar eleven koncentrationen 

och motivationen till lärandet. Om eleverna behöver använda konkret material länge kommer 

de efter kompisarna och riskerar då att matematik blir tråkigt.  

”Det är viktigt med glädje och det får de genom lek och spel” (P4). 

Sedan är det de elever som har koncentrationsproblem och arbetsminnesproblem. 

Koncentrationsproblemen uppstår när eleven inte kan koncentrera sig, ofta på grund av 

omgivningen, det är för många störande moment runt eleven. Dessa störande moment kan 

vara klasskamraterna, som egentligen inte stör men eleven med koncentrationssvårigheter, 

kan inte koppla bort sina klasskamrater och vad de gör och kan inte koncentrera sig i 

klassrummet. För att minimera intrycken från omgivningen för eleven arbetar eleven med 

vissa moment hos specialpedagogen. Då får eleven ro runt sig och behöver inte 

uppmärksamma vad andra i klassen gör utan kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. 

Arbetsminnesproblem är när eleven har svårt att hålla i minne vad eleven arbetar med för 

tillfället. I till exempel uppgifter som har flera moment kan eleven inte minnas vad förra 

momentet var som nu ska läggas till nästa del för att få fram ett svar. Svårigheter med 

arbetsminnet kan kopplas till koncentrationsstörningar, för om eleven inte kan koncentrera sig 

kan eleven inte heller hålla i minnet vad den arbetar med. 

5.4 Yttre påverkande faktorer 

Intervjufråga: Vi har läst att yttre påverkande faktorer så som stress och kondition ger 

bättre/sämre resultat hos eleverna, ser du något av detta? 

”Vi ser barn som är helt slut när de kommer till skolan som är fyrkanter i ögonen 

som suttit vid datorn hela helgen, eller barn som inte äter, får man inte i sig 

energi orkar man inte” (P1). 

En del barn är trötta när de kommer till skolan, de har suttit vid datorn för sent om kvällarna 

och helgerna och det märks i skolan och i skolarbetet. De orkar inte arbeta och vara aktiva i 

skolan. Vissa barn som inte äter ordentligt orkar inte med skolarbetet och kan inte koncentrera 

sig. Det är viktigt att äta, får man inte i sig energi orkar man inte heller. Hur klimatet är i 

hemmet påverkar eleverna i skolan, ligger föräldrarna i skilsmässa, eller tiden efter 

skilsmässan påverkar eleverna i skolan, vissa visar tydligt att de mår dåligt. Detta kan visa sig 

i bråk med kompisar och det märks väldigt tydligt, särskilt om denna elev varit lugnare förut. 
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”Det yttersta beviset är de elever med ADHD, om de kommer på eftermiddagen så 

är det stor skillnad på om de är här på förmiddagen, de orkar inte på 

eftermiddagen” (P4). 

Elever med diagnosen ADHD får svårare att koncentrera sig senare under dagen. De är mest 

effektiva under förmiddagen och tappar koncentrationen på eftermiddagen. Däremot går det 

inte att ha all undervisning på förmiddagen, men om fler raster och pauser med utevistelse 

skulle läggas in tror pedagog 4 att det skulle synas en skillnad på vad eleverna skulle prestera 

på eftermiddagen. 

”Vi behöver ju bara se till oss själva” (P4). 

Hur specialpedagogerna lägger upp undervisningen och olika sätt att arbeta ger olika 

påverkan på vad eleverna presterar. Eleverna presterar olika om de arbetar enskilt eller om de 

arbetar i grupp, med detta menas inte grupparbete, utan att en liten grupp elever är hos 

specialpedagogen, istället för bara en elev. Arbete i par, gemensamma diskussioner, visa att 

det finns flera lösningar och inte bara ett sätt att arbeta ger eleverna motivation. 

”Det måste finnas glädje i lärandet annars förlorar eleven koncentrationen och 

motivationen till lärandet” (P4). 

5.5 Konkret arbetssätt med matematiksvårigheter 

Intervjufråga: Hur arbetar ni med elevers matematiksvårigheter? 

Pedagog 1 säger att de arbetar på lite olika vis, i bland 2 pedagoger i klassrummet, då sköter 

en pedagog det övergripande och den andra pedagogen för mer djupdiskussioner med barnen, 

det är omöjligt att få djupare diskussioner om man är ensam. De elever med svårigheter får 

specialundervisning i grupp, sällan ensamma då de orkar det så kort stund.  

”Det tar för mycket tid om jag ska arbeta med en elev ensam i ungefär tio minuter 

och sedan gå och hämta nästa elev, man hinner inte arbeta med så många elever 

under en lektion då. Det blir en effektivare undervisning med flera elever i samma 

grupp då vi kan ha gemensamma genomgångar då de arbetar inom samma 

område även om eleverna ligger på olika nivåer, även om eleverna på den nedre 

regionen är det grundläggande bra” (P1). 

”Jag försöker ha koll på vilken nivå eleverna ligger på genom att använda mig av 

boken förstå och använda tal som är en bok som handlar om matematik och den 

har alla lärare på skolan läst. I boken finns det tester som vi använder oss av för 

att kolla av eleverna med” (P2).  

Boken förstå och använda tal innehåller ett test för varje år som är utformade likadant där 

svårighetsgraden ökar från år till år. Boken handlar även om vanliga missuppfattningar som 

förekommer. Pedagog 2 använder boken flitigt.  

Pedagog 3 berättar att de använder sig av boken förstå och använda tal.  De använder de olika 

testen för att se var eleverna ligger och ibland används det av klasslärare för att se vilken nivå 

eleverna befinner sig på.  

”Vissa behöver specialundervisning ett helt läsår medan vissa bara behöver det i 

några veckor. Ibland arbetar jag med elever enskilt och ibland arbetar jag med 

dem i mindre grupper. Eftersom jag har väldigt lite specialundervisning i 
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matematik är det viktigt att diskutera med klasslärarna var jag behövs mest och 

utifrån det planera min specialundervisning” (P3).  

Pedagog 4 berättar att de arbetar utifrån vilka svårigheter eleverna har. De har testscheman på 

skolan och använder sig av boken förstå och använda tal, där ser de om någon elev har brister 

eller börjar prestera sämre.  

”Ibland berättar klassläraren att en elev har svårigheter och så hittar vi någon 

lösning för den eleven. Om någon/några elever inte uppnår terminens mål så 

hamnar de här” (P4).  

Ibland arbetar de enskilt och kommer över svårigheten de haft inom matematiken. Visar det 

sig att mer hjälp behövs görs ett åtgärdsprogram för den eleven. Om eleven har föräldrar som 

kan bistå eleven med hjälp kopplas föräldrarna med i åtgärdsprogrammet, annars inte för då 

kan det bli ännu ett misslyckande för eleven och då arbetar de intensivare på skolan.  

”Ibland får de inte ta hem läxan utan göra den hos mig, vi har läxhjälp på skolan 

för eleverna som går på mellanstadiet om de vill. Många elever tycker det är bra 

då det inte uppstår några bråk hemma” (P4).  

”Vi arbetar mycket med konkret material. Det kan kännas pinsamt att arbeta med 

konkret material i klassrummet, men hos mig går det bättre” (P4).  

5.6 Tystnad eller diskussion för bästa lärande? 

Intervjufråga: Har tystnaden i klassrummet betydelse för elevernas lärande? Utveckla. 

Alla pedagoger vi har intervjuat är överens om att tystnad i klassrummet behövs för att 

eleverna ska få möjlighet till att tänka och reflektera. Tankefunktionen och tankearbetet 

kräver tystnad. Det ska finnas en balans mellan genomgång och färdighetsträning. Sen 

kommer den viktiga diskussionen in, det ska inte vara prat om rasten eller dylikt utan 

diskussioner rörande ämnet. Pedagog 4 använder uttrycket mattemummel och denna sorts 

diskussion menar fler är ett bra sätt att befästa lärandet.  

”Ger inget att bara sitta tyst med matteboken, måste ha det som grund, ibland 

måste man befästa, ett lagom mått av färdighetsträning. Man känner sina elever, 

att hitta nya utmaningar till sina elever är det bästa” (P3). 

5.7 Valmöjligheter bra eller inte? 

Intervjufråga: Enligt Ann-Louise Ljungblads bok – Att möta barns olikheter ska alla elever få 

valmöjligheter i skolan. Är detta något som gynnar elever med matematiksvårigheter? Eller 

rör det till för eleverna att få för många val att göra själva? Varför/varför inte? 

Elever har svårt att se konsekvenserna för sina val, ska de få välja ska det vara val inom 

tydliga ramar. Det ska vara val som handlar om det aktuella ämnet. Det ska inte vara val om 

till exempel eleven vill träna och lära sig multiplikationstabellen. Däremot kan det vara ett val 

om eleven vill fortsätta färdighetsträna med fyrans tabell vid detta tillfälle eller känner eleven 

att den är befäst och inlärning av femmans tabell kan börja. Val kan vara som en morot för 

eleverna att de får ökat intresse.  

Däremot menar pedagog 3 att pedagogerna inte har så stora valmöjligheter i sitt arbete. 
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”Det är väldigt styrt av läroplan, centralt innehåll, man har inget val, allt ska 

ingå, det får man se till som lärare” (P3). 

Pedagogerna har läroplanen, LGR 11 att följa och det finns inte mycket valmöjligheter i 

läroplanen. Pedagog 3 säger angående uppställningar, algoritmer: 

”De blir låsta liksom, behöver kanske inte krångla att ställa upp, men alla 

kommer inte dit, det är viktigt att kunna välja en anpassad metod som fungerar” 

(P3). 

Alla elever når inte de målen med algoritmer och det finns inte mycket valmöjlighet för de 

elever som inte förstår algoritmer.  

5.8 Material att använda och tillgå 

Intervjufråga: Vilka läromedel och material arbetar ni med/använder ni er av på denna skola? 

Pedagog 1 använder sig i årskurs 4-6 av Matte Direkt Borgen som basbok, sedan plockar hon 

ur Gleerups Koppargruvan, Silvergruvan, Guldgruvan, Kopparspiran, Silverspiran och 

Guldspiran som egentligen är ett material för elever med svenska som andraspråk men som 

även fungerar för elever i matematiksvårigheter. Böckerna är enkelt utformade då det inte är 

någon text i början av böckerna och uppbyggnaden är enkel. De använder sig även av 

Skolverkets material Diamant.  

”För de elever med stora svårigheter plockas det ut material som kan tänkas 

fungera för den eleven, det ska inte vara för enkelt, även elever med svårigheter 

måste få utmaningar. Det är svårare att använda konkret material med elever i 

årskurs 4-6 då de inte är så glada i det. Att rita går bra, även pengar brukar gå 

bra, det blir inte pinsamt, de vill ha verktyg för att slippa konkreta material” (P1).  

Pedagog 2 använder boken Dyskalkyli av Butterworth och känguru-uppgifterna som finns på 

NCMs hemsida. Hon hämtar material från NCM och Diamant, Diamant är ett diagnosmaterial 

från Skolverket. Klasslärarna använder Matte Direkt Borgen som läromedel. Pedagog 2 anser 

att  

”Man måste våga ge svårare uppgifter och mer utmaningar till de eleverna med 

svårigheter i matematik, de eleverna måste höjas och våga bli risktagare. De ska 

inte tänka att det är för svårt och inget för mig direkt” (P2).  

Pedagog 2 berättar om en tävling som är varje år som alla elever får vara med i. Den heter 

kängurutävlingen och den brukar de delta i.  

Pedagog 3 använder sig av Gleerups bok Prima Formula. Hon använder sig av konkret 

material i form av korkar och makaroner när de arbetar med talens positioner i ental, tiotal, 

hundratal och tusental.  

”Det är pinsamt med konkret material hos de äldre eleverna, hos mig är det okej 

men i klassrummet är det inte så okej. Det är viktigt hur stämningen i 

klassrummet är, är det ett öppet klimat är det okej att man har svårt, de flesta 

klasser har ett öppet klimat, det finns nån klass som är sådär” (P3). 

”Det värsta jag vet är när man inte får säga fel och de andra pustar och stönar” 

(P3).  
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Klasslärarna använder sig av boken Matte Direkt Borgen medan pedagog 4 använder 

Gleerups böcker Koppargruvan, Silvergruvan, Guldgruvan, Kopparspiran, Silverspiran och 

Guldspiran. 

”Det är inga ord i början av boken då detta gynnar elever med 

matematiksvårigheter. Man skriver i boken för det är svårt att börja skriva i en 

särskild räknebok, med linjal osv. det finns en läxbok till materialet med 

repetitioner” (P4).  

Alla lärare på skolan har gått fortbildning i matematik och arbetar efter boken Förstå och 

använda tal. Testen som finns i boken använder pedagog 4 för att kolla av elevernas 

kunskaper. Eleverna testas en gång om året och testen är uppbyggda likadant varje år, 

däremot ökar svårighetsgraden.  

Pedagog 4 använder sig av mycket konkret material som är varierat för att elevernas 

motivation ska öka. Exempel på konkret material som hon använder sig av är: 

 Klossar av trä när de arbetar med ental, tiotal, hundratal och tusental. 

 Ihopsatta kulor när de arbetar med multiplikationstabellen, ex tre kulor som sitter ihop 

när de arbetar med treans tabell.  

 Pengar använder hon mycket. 

 Pussel med geometriska figurer. 

 Kort med längd, tid, volym och vikt med olika påstående som ska paras ihop med rätt 

enhet.  

 Termometrar 

 Klockor 

”Elever som inte har automatiserat multiplikationstabellen efter en lång tids 

övning får en mall som de får använda sig av, även i klassrummet. Om man drar 

fem mot fem hamnar man på tjugofem. Eleverna tror det är fusk att använda den 

men det är ett hjälpmedel. Andra elever tycker det är orättvist att de inte får 

använda sig av den. Då brukar jag fråga om de hellre vill byta så att de har svårt 

med multiplikationstabellen istället men det brukar de inte vilja så då är det 

lugnt” (P4). 

”Pengar använder vi mycket genom att leka affär och det ökar motivationen för 

eleverna, ibland använder vi större valörer som tusenlappar och det tycker dem 

är roligt” (P4). 

5.9 Övrigt material som används 

Intervjufråga: Var hittar ni material som ni använder om det inte finns att tillgå på skolan? 

Pedagog 1 plockar ihop mycket eget material som eleverna kan använda sig av, hon använder 

sig av sin egen fantasi efter vad eleverna behöver arbeta med. 

Pedagog 2 berättade att det inte är någon brist på uppgifter. Hon hittar material på internet.  

Hemsidan ncm.gu.se hittar hon mycket material på.  

”NCMs känguru-uppgifter är jättebra” (P3). 

”Jag hittar mycket material på internet. Vi har Ipads på skolan som vi använder 

oss av, det finns många appar med matematik där färdighetsträning och olika sätt 
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att jobba övas. Vi använder en sida på internet mycket som heter skolplus. 

Interaktiva tavlor har vi med som är uppkopplade till internet” (P3).  

”Jag hittar material överallt, jag gör mycket själv och laminerar. Genom att 

laminera har jag alltid kvar materialet” (P4). 

Pedagog 4 berättade att alla pedagoger på skolan använder sig av boken Matematisk 

medvetenhet.  

5.10 Sammanfattning  

Alla pedagoger i vår studie är eniga om vilka svårigheterna är som yttrar sig. Bland de yngre 

eleverna handlar det om positionssystemet och subtraktion, de tycker det är svårt att ta bort. 

En pedagog sa att talen 11-19 är svåra att lära sig för att de är för abstrakta, det går inte att 

hänga upp sig på något som man kan när man kommer över tjugo, där det börjar om på ett, 

två, tre osv efter varje tiotal. Trettioett, fyrtioett, femtioett osv. Elva, tolv, tretton och så vidare 

hänger inte ihop med något annat tal alls. De äldre eleverna har oftast svårigheter när det 

kommer till multiplikation och division. Eleverna har svårt att automatisera 

multiplikationstabellen och de kan inte se sambandet mellan multiplikation och division.  

Samtliga pedagoger som vi har intervjuat anser att svårigheterna beror både på arv och i 

vilken miljö inlärningen sker. Däremot sa de att många föräldrar ofta skyller svårigheterna på 

arv, att de själva hade svårt i matematik när de gick i skolan.  

Tre av fyra skolor använder sig av Matte Direkt Borgen som läromedel medan den fjärde 

använder boken Prima Formula. Hon som använder boken Prima Formula använder den till 

alla elever, även de elever med svårigheter då hon anser att alla klarar av den boken då hon 

väljer vilka uppgifter som eleverna ska göra. De andra tre specialpedagogerna använder 

Gleerups böcker Koppargruvan, Silvergruvan, Guldgruvan, Kopparspiran, Silverspiran och 

Guldspiran till de elever som har matematiksvårigheter eftersom det är ett lättare material 

med mindre text, dessutom skriver eleverna direkt i boken istället för i ett separat räknehäfte.  

Alla fyra specialpedagoger tycker det är bäst att ha specialundervisning i grupp då 

undervisningen blir effektivast så. Det spelar ingen roll om eleverna befinner sig på samma 

nivå utan det viktigaste är att de arbetar inom samma område. Det grundläggande är bra för 

alla elever, därför går det bra att ha gemensamma genomgångar, även om eleverna inte ligger 

på samma nivå.  
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6. Analys 

6.1 Hur specialpedagoger arbetar med elever som har svårigheter i matematik 

Enligt Vygotskijs närmsta utvecklingszon (Sjöberg, 2006) att eleverna behöver utmaningar för 

att höja sig och söka nya kunskaper anser pedagog 2 och pedagog 3 vara korrekt. Pedagog 2 

och 3 anser att alla elever, även elever med matematiska svårigheter behöver utmaningar och 

mål som ligger över deras kunskapsnivå för att de ska våga bli risktagare. Risktagare är de 

som vågar anta utmaningar och vågar ge sig på uppgifter som de tidigare inte stött på och inte 

ännu har kunskap om (Körling, 2011). Pedagog 3 anser att enbart arbete i matematikboken 

inte ger eleverna tillräckligt med utmaningar, och eleverna behöver utmaningar för att 

utvecklas. 

Däremot anser pedagog 2 och 3 inte att det ständigt ska ske ett utbyte av information i 

klassrummet utan tycker att tankefunktionen och tankearbetet kräver tystnad. När eleverna 

fått en genomgång av ett nytt begrepp till exempel subtraktion och de ska pröva sina nya 

erfarenheter behöver eleven enligt pedagog 2 och 3 tid att tänka. Det är när eleven får tid att 

tänka och reflektera och prova sin nya kunskap i tystnad som den befästs.  

Pedagog 4 använder uttrycket mattemummel som kan relateras till Vygotskij tankar om att all 

kunskap fås i ett utbyte med andra. Detta är ett sätt att utbyta erfarenheter som kan leda till att 

eleverna själva finner en lösning på problemet eller uppgiften som de fått att lösa. Genom att 

eleverna får sitta och småprata runt matematiken sker ett utbyte som leder till nya kunskaper. 

Detta definieras som mattemummel av pedagog 4. 

Ellen Key (1912) och Körling (2011) anser att det inte finns några genvägar till kunskapen 

och samtliga intervjupersoner instämmer i detta. Intervjupersonerna anser att när elevernas 

matematiksvårigheter uppdagas visar det sig att det är tidigt under skolgången som bristerna 

skett. Eleverna har inte förstått positionssystemet med siffrornas värde, samband och position 

till varandra och att eleverna har brister i övergångar mellan ental och tiotal. Inlärningen av 

detta sker i ett tidigt stadie i skolan, redan under höstterminen första läsåret. När eleverna 

kommer upp i åldrarna syns svårigheter med multiplikation och division. Genom intervjuerna 

framkommer det att specialpedagogerna ser att om automatiseringen av 

multiplikationstabellen inte befästs ger det upphov till svårigheter både i multiplikation och 

division. Eleverna ser inte heller sambanden mellan räknesätten. Det finns inga genvägar och 

pedagog 4 använder sig av många och olika material för att ge eleven möjlighet att se 

helheten i talen och deras samband samt konkretisering av talen. Magne (1972) skriver om 

konkretisering och vilken hjälp det är för inlärandet. De flesta elever behöver få matematiken 

konkretiserad, visad konkret i verkligheten med fasta material som går att flytta för att se 

olika resultat. 

Det som hittills tagits upp är exempel på räkneproblem, att eleven har svårt med siffror, 

positionssystemet, siffrors värde m.m., sedan tillkommer de problem som är kopplade till läs-

och skrivsvårigheter. Elever som har svårt att läsa får svårt att veta vad de ska göra i uppgifter 

som består av mycket text. Har eleven läs- och skrivsvårigheter får eleven svårt att lösa 

uppgiften om det är en läs- och skrivuppgift. En läs- och skrivuppgift kan vara en matematisk 

uppgift men den ges bara i text och eleven ska lösa uppgiften och svara i text och ofta 

beskriva hur eleven kommit fram till sin lösning.  

För att underlätta arbetet för elever med matematiksvårigheter är det viktigt med struktur. 

Eleverna behöver veta i stort sett vad de ska arbeta med när de kommer till specialpedagogen, 

detta skapar en trygghet som är bra för eleverna. När nya moment ska påbörjas förbereds 
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eleven och är förhoppningsvis redo för det nya. Eleven har fått tillräcklig färdighetsträning 

och begreppsuppfattning i det arbete som nu ska vidareutvecklas och vet att denne är redo för 

detta. Misslyckande för eleven gör att eleven inte får tron på sig själv, vilket i sin tur leder till 

att eleven inte vågar ta sig an nya uppgifter. Får eleven en stadig grund att stå på ur flera 

perspektiv blir eleven trygg i sig själv och kan ta sig an utmaningar. Många elever tror att 

matematik är rätt eller fel, de har inte insett att det är vägarna till målet som är de viktiga, att 

man kan prova sig fram för att finna lösningar. Variation är trevligt för vissa elever och för 

pedagogerna, men de elever som behöver struktur är variation inget alternativ, utan de 

behöver veta vad som ska ske (Ljungblad, 1999). 

6.2 Material i undervisningen 

Material som pedagogerna vi intervjuat använder sig av skiljer sig åt. Tre av fyra skolor har 

samma bok Förstå och använda tal - en handbok. Alla pedagoger på de berörda skolorna har 

fått ett eget exemplar av boken och läst den. Detta ska ge pedagogerna redskap till en bättre 

förståelse och att alla pedagoger på skolan ska kunna möta och se elevers 

matematiksvårigheter.  

Pedagog 1 och pedagog 4 använder sig av Gleerups Koppargruvan, Silvergruvan, 

Guldgruvan, Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran som egentligen är avsedda för elever 

med svenska som andraspråk. Detta material är avskalat och enkelt, det finns mest tal och inte 

mycket bilder eller andra störande saker på sidorna. När svårighetsgraden ökar bibehåller 

boken samma struktur på talen. Detta för att eleven ska kunna få en djupare förståelse. När det 

sedan kommer in läsuppgifter är det till texten enkla och konkreta bilder. Pedagog 3 använder 

sig av Gleerups Prima Formula, som är uppbyggd av undersökande uppgifter. Arbete sker 

med konkret material och talens position.  Pedagog 2 använder sig av Dyskalkyli av 

Butterworth och använder även begreppet dyskalkyli, ett begrepp som är ifrågasatt i 

teoridelen av vårt arbete. Pedagog 2 använder sig av material från NCM vilka hon finner på 

NCMs hemsida, ncm.gu.se. Det material som hon återkommande använder sig av är från 

kängurusidan. På kängurusidan finns problemlösningar som eleverna arbetar med. Material 

som finns att tillgå på kängurusidan är gratis och tillåtet för kopiering. Pedagog 1 använder 

förutom Gleerups böcker även material som hittas i olika sammanhang och kan användas av 

eleverna för att skapa en förståelse för matematiken.  Pedagog 4 har mängder av material, det 

finns material för olika sätt till konkretisering av samma sak så eleven kan få olika redskap att 

använda sig av. I undervisningen används spel, lekar och olika tävlingar som Magne (1972) 

förespråkar. Den långa erfarenhet som finns visar sig i materialet som används. 

Samtliga specialpedagoger som vi intervjuat använder sig av pengar i sina 

specialundervisningar vilket Butterworth (2004) anser är ett bra konkret material att använda i 

specialundervisningen. Butterworth (2004) skriver även att konkret material som 

dekorationsstenar är bra material att använda vilket tre av fyra tyckte var bra då de själva 

använder till exempel makaroner, plastkorkar och brickor.  

6.3 Vad specialpedagoger anser att matematiksvårigheter beror på 

Pedagog 2 talar om dyskalkyli, en störning eller skada i hjärnan som ger upphov till 

matematiksvårigheter. Adler (2001) påstår att dyskalkyli är matematikens motsvarighet till 

dyslexi, vilket Malmer (1996) motsäger sig på grund av att svårigheterna inom matematik kan 

se olika ut. Adler anser vidare att dyskalkyli inte har samband med dyslexi medan Lundberg 
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& Sterner (2009) anser att det finns samband. Det är endast en av de fyra specialpedagoger vi 

intervjuat som talar om dyskalkyli och nämner att det finns.  

Påverkande faktorer som eleverna berörs av är både av yttre och inre karaktär. De yttre 

faktorerna som pedagogerna ser är när eleverna inte sover tillräckligt om nätterna och 

helgerna, när det är stökiga hemförhållanden, psykosociala störningar och att eleverna inte 

kan hålla koncentrationen (Lundberg & Sterner, 2009). Inre faktorer är när eleverna har någon 

diagnos (Klingberg, 2011). Elever med diagnos går i vissa fall till specialpedagogen på 

eftermiddagen och då är koncentrationsnivån låg. Eleven har bättre förutsättningar hos 

specialpedagogen under förmiddagarna då eleven är utvilad. Det gäller att skapa 

förutsättningar för lärandet genom att arbeta på olika sätt (Lundberg & Sterner, 2009). Att det 

är skillnad mellan vad eleverna presterar beroende på tiden på dagen de är hos 

specialpedagogen är något som intervjupersonerna påstår genomgående. Alla intervjupersoner 

ser samband mellan vad eleverna presterar och tiden på dagen, att prestationen blir sämre 

desto senare på dagen eleven är hos specialpedagogen. Detta gäller mest elever med diagnos, 

de elever med yttre påverkande faktorer har svårt att koncentrera sig vid olika tillfällen under 

dagen, då deras tankar upptas av vad som händer i hemmet. Att elever presterar bättre på 

förmiddagen är däremot svårt att lösa eftersom inte alla kan vara hos specialpedagogen vid 

samma tidpunkt. 

Vi flikar in en fråga till pedagog 4 angående idrott och bättre prestationer, att om eleverna 

startar lektionen med 10 minuters promenad. Skulle det påverka vad eleverna presterar?  

Pedagog 4 är övertygad om att det skulle visa bättre resultat för eleverna. Enligt 

undersökningar i USA där elever fått ha idrott på schemat dagligen har eleverna presterat 

bättre på övriga lektioner (Klingberg, 2011). Om lektionerna hade startat med en promenad 

eller annan fysisk övning skulle elevernas resultat höjas, det är pedagog 4 övertygad om. 

Olika matematiska strategier som eleverna använder sig av beskriver pedagog 2 tydligt genom 

beskrivningen av hur experter och amatörer tar sig an uppgifter.  

”Skillnaden mellan expert och amatör är att experten lutar sig tillbaka och funderar medan 

amatören sätter igång direkt och sliter, sliter, sliter för att det ska bli rätt” (P2). 

Elever har olika strategier att lösa uppgifter. I detta exempel kastar sig amatören över 

uppgiften och finner en lösning som inte alltid är korrekt medan experten läser uppgiften och 

funderar en stund och tar sig sedan tid att lösa uppgiften och får oftast ett korrekt svar. Det 

finns också de elever som läser och sedan frågar pedagogen om bekräftelse att de är på rätt 

väg att lösa uppgiften. De funderar sedan ett tag till och finner ofta lösningen med stöttning 

(Sahlin, 1997).  

Pedagogerna vi intervjuat ser att elever med diagnos, till exempel ADHD, kan ha problem 

med både arbetsminnet och koncentrationssvårigheter som leder till matematiska svårigheter. 

Genom att de får gå ifrån den vanliga lektionen och arbeta, antingen enskilt eller i mindre 

grupp, minskas intrycken från omvärlden och ett lärande sker lättare. Pedagogerna anser att 

repetitioner och färdighetsträning behövs för att kunskaper ska befästas i långtidsminnet, detta 

anser Lunde (2011) vara ett sätt för att skapa förståelse. Elever med Aspergers syndrom 

behöver inte ha problem med arbetsminnet. De kan ha ett bra matematiskt tänkande. Detta ser 

våra intervjupersoner och Klingberg (2011) beskriver detta i sin bok. Arbetsminnet använder 

vi under inlärandet och när vi löser problem, det är det vi har i minnet medan vi löser en 

uppgift. Är vi trötta kan det vara svårt att minnas vad vi håller på med till exempel om vi ska 

minnas ett tal i huvudet för att strax använda detta tal igen, är vi trötta kan vi ha glömt talet vi 

skulle minnas. Detta är arbetsminnet. Långtidsminnet använder vi oss av när kunskapen 

befästs. Vi kan då ur långtidsminnet plocka fram kunskapen om algoritmer eller 

multiplikationstabellen och minnas hur talen är uppbyggda. 
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7. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt av vår studie kommer vi att presentera vår diskussion och våra slutsatser, där vi 

kommer att vända och vrida lite på det vi läst, sett och hört. Vi kommer att återkoppla till 

litteraturen, fundera över vad vi sett och hört genom intervjuerna ute på skolorna och dra 

slutsatser som rör matematiksvårigheter och tankar kring detta. 

I vårt arbete genom intervjuer har vi fått en djupare inblick i specialpedagogernas arbete. Vad 

vi ville ta reda på var hur specialpedagogerna arbetar med elevers matematiksvårigheter, vilka 

läromedel och material de använder och vad matematiksvårigheterna beror på.  

7.1 Hur specialpedagoger arbetar med elever som har svårigheter i matematik  

Om vi utgår från vårt empiriska material ser vi både likheter och skillnader i deras arbetssätt. 

De arbetar på olika sätt med eleverna, både enskilt, i mindre grupper och inne i klassrummen. 

Vissa specialpedagoger har tjänst på skolan enbart som specialpedagog medan andra bara har 

en viss procent och utöver det arbetar i klass.  

Vi fick vid ett tillfälle se en specialpedagog i arbete med mellanstadieelever och hon hade en 

muntlig genomgång, sedan en skriftlig både i bok och på tavlan och sist en konkretisering 

med pengar och hur ental, tiotal och hundratal var uppdelade. Detta var den enda gången vi 

fick vara med om ett undervisningstillfälle och det var givande. Någon av de andra menade att 

vi stör undervisningen med vår närvaro och har eleven koncentrationssvårigheter så blir de 

större när folk utifrån närvarar. Efter vad vi läst kan vi förstå och se resonemanget. Någon 

ansåg att det inte fanns tid i planeringen för observationer och andra svarade inte.  

Pedagog 3 ansåg att hon kände sig styrd av läroplanen, vad vi uppfattade av intervjun kände 

hon att hon inte kunde arbeta med fria händer för att ge eleven de kunskaper som behövs för 

att nå målet/målen. Detta reagerade vi över då vi tolkar läroplanen, Lgr 11 till att arbetssättet 

pedagogen använder sig av inte är styrt, däremot är målen styrda. Styrda i denna mening är 

inte negativt utan klara och tydliga mål som pedagogen kan arbeta efter. Vägen till målen kan 

se helt annorlunda ut beroende på vem som väljer väg, men målet för elevernas kunskaper är 

den samma. 

Det vi tar upp i inledningen med att vi inte sett mycket specialpedagogiskt arbete med 

matematik under våra VFU-perioder stämmer. Vissa skolor arbetar mycket med svårigheterna 

och andra mindre eller inte alls får vi uppfattningen av. De skolor som vi inte kunde komma 

och göra intervjuer med hade ingen specialpedagog i matematik och det var det vi undrade 

över. Vi frågade i nio skolor om vi kunde få komma och göra intervjuer. Det var endast i fyra 

skolor som det fanns specialpedagoger inom matematik och där var vi välkomna.  

När vi besökte skolorna och intervjuerna gjordes såg vi ett bra samarbete mellan 

specialpedagogerna och klasslärarna. Vi uppfattade att det fanns ett gott samarbete mellan 

dem och detta tycker vi främjar elevernas undervisning. Vi tror att om klassläraren är positivt 

inställd till att ta hjälp av specialpedagogen blir det lättare både för eleverna och föräldrarna 

att få ett bra samspel med specialpedagogen.  

Det framkom under intervjuerna att i vissa fall när eleverna är hos specialpedagogen och det 

trots det inte fungerar och det behövs en elevvårdskonferens, är föräldrarna inte alltid villigt 

inställda till detta. Elevvårdskonferens innebär att eleven tas upp i diskussion i ett möte med 

berörda personer. Detta sker under tystnadsplikt. Är inte föräldrarna villiga till detta görs det 

utan föräldrarna, med de som arbetar runt eleven och försöker få en fungerande skolgång för 
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eleven.  Hjälp med läxor kan ordnas för eleven om det inte finns resurser till detta i hemmet. 

Den pedagog som berättar detta är en engagerad pedagog som vi får bilden av vara en otrolig 

resurs för skolan hon arbetar i och mest för eleverna hon har.  

7.2 Material i undervisningen 

Visst material använder specialpedagogerna samma och de ser samtliga till elevernas bästa. 

Däremot har de olika mycket och olika varierat material. Den specialpedagog som har längst 

erfarenhet i år har även mest material och störst variation på sitt material. Denna pedagog var 

väldigt kompetent och duktig. Hon kunde berätta hur eleverna bemöttes och hur hon fick dem 

till att få förståelse och känna sig duktiga, hon ingav ett förtroende som vi tror att eleverna 

kände. Det vi kunde se var att det finns specialpedagoger som arbetar på olika vis och kan 

plocka fram elever så de lyfts och får ett självförtroende. De elever som är hos 

specialpedagogerna beskrivs vara elever som inte har tro på sig själva och de arbetar på olika 

vis med att lyfta fram dem. 

Vi fick fram i våra intervjuer att konkret material blir pinsamt att använda ju äldre eleverna 

blir. När eleverna går på lågstadiet är det okej att använda konkret material i klassrummet 

medan eleverna på mellanstadiet tycker det är pinsamt att använda konkreta material i 

klassrummet där deras klasskamrater kan se det. Det var delade meningar om det var okej att 

använda konkreta material hos specialpedagogen. En specialpedagog berättade att eleverna 

vill ha verktyg för att slippa använda konkreta material medan en annan sa att det är okej att 

använda konkreta material hos specialpedagogen och att eleverna tycker det är roligt. 

Samtliga specialpedagoger berättade att motivationen ökar genom att spela matematikspel. 

Vad är det som gör att det är pinsamt att använda konkret material i klassrummet? Om det är 

ett hjälpmedel för eleverna som har svårigheter i matematik borde det vara okej att använda 

sig av dessa material både hos specialpedagogen och i klassrummet.   

Vi har under våra intervjuer fått svar på vilka läromedel som elever i matematiksvårigheter 

använder. Våra förutfattade meningar i inledningen om att alla elever måste kämpa vidare i 

samma bok trots att de har svårigheter har ändrats. Nu har vi sett vilka olika läromedel som 

våra fyra intervjupersoner använder sig av. Det var endast en pedagog som använder samma 

bok till alla elever då hon berättade att den boken den skolan använder sig av, Prima Formula, 

fungerar för alla. De andra tre pedagogerna berättade att de utformar egna läromedel till 

eleverna som går till specialpedagogen. Matematikmaterialen som pedagogerna vi intervjuat 

använt sig av, då främst -Att förstå och använda tal och Gleerups material kan vi inte knyta 

till någon litteratur som visar att detta är väl förankrat som hjälpmedel till elever med 

matematiksvårigheter. Vi får förlita oss på specialpedagogernas expertis. 

7.3 Vad specialpedagoger anser att matematiksvårigheter beror på 

Anledningar som leder till matematiksvårigheter som vi har stött på under arbetets gång är av 

yttre och inre påverkningar och faktorer. Enkelt förklarat kan vi se det som påverkar eleven 

utanför kroppen som yttre faktorer och det som inifrån hjärnan påverkar eleven är inre 

faktorer. Yttre faktorer är vad som utifrån, alltså miljön runt eleven som påverkar eleven. Inre 

faktorer är vad som finns inne i eleven till exempel en diagnos av olika karaktär, en störning i 

hjärnan som gör att eleven inte fungerar som elever utan diagnos. Vi har läst litteratur som 

motsäger varandra och vilken är mest trovärdig? Till exempel påstår viss litteratur att det 

finns dyskalkyli och även en person i vår intervjustudie använder sig av begreppet dyskalkyli. 
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Medan andra vill hänvisa matematiksvårigheter till andra omständigheter, yttre och inre 

påverkande faktorer som vi tidigare tagit upp.  

Vår slutsats är att begreppet dyskalkyli är tveksamt. Vi tror att när eleven får svårt för 

matematiken så grundar det sig i att förståelse i tidigt stadie uteblivit och då får eleven senare 

problem med räkningen, eller att eleven har en diagnos som gör att eleven inte kan 

koncentrera sig. Däremot tror vi att man kan lida av akalkyli som är när det finns en oförmåga 

till räkning. Detta beror på en hjärnskada. Att vi tror på detta påstående är att det inom läs- 

och skrivsvårigheter finns afasi som är en störning i hjärnan som försvårar att kommunicera 

med tal och skrift. Vi tycker att det kan dras vissa paralleller mellan akalkyli och afasi, fast 

det ena är med tal och bokstäver och det andra med siffror. Båda ger stora svårigheter för den 

drabbade.  

Matematiksvårigheterna beror på antingen yttre eller inre faktorer som påverkar eleven. Yttre 

är faktorer i elevens omgivning, hur eleven har det i hemmet, hur elevens vardag och helg ser 

ut. Om vi själva vågar göra en analys av detta mår eleverna bättre med en strukturerad vardag, 

att det finns regler gällande tv-och dataspel i hemmet, att det finns tider för spelande, samt 

tider för mat, idrott, sömn och annat som påverkar elevens välbefinnande. Lever eleven i ett 

lugnt förhållande i hemmet utan konflikter och annat som gör eleven upprörd och ur balans 

mår eleven bättre, detta utifrån vad vi kan utläsa av litteratur och intervjuer. 

Har eleven själv en störning till exempel ADHD eller Aspergers stör detta eleven tillräckligt 

för att eleven ska ha svårt att koncentrera sig och eleven behöver avgränsningar för att ett 

lärande ska ske. Detta är inre påverkande faktorer. Om vi tänker ett scenario att en elev med 

någon funktionsstörning lever i ett kaosartat hem får eleven stora svårigheter för inlärning. 

Eleven drabbas då av både inre och yttre störningar och för eleven blir det svårare att kunna 

koncentrera sig för att kunna lära sig ny kunskap. Detta leder till tankar om att kunna gå 

vidare om vad struktur i elevernas vardag och skola har för betydelse. Våra egna tankar blir 

att struktur och hur dagen ser ut är viktiga bitar för eleven. Att inte veta vad som ska hända 

kan skapa en kaotisk situation för eleven, tror vi. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi såg en stor skillnad på hur specialpedagogerna arbetade och några av dem var otroligt 

engagerade och duktiga. De som var bland de bästa hade mest utbildning och vi ser vikten av 

att ha utbildade specialpedagoger på skolorna. Vi blir nyfikna av hur det ser ut på skolor runt 

om i landet, är det utbildade specialpedagoger som arbetar med dessa barn som har det svårt, 

eller tar man den som verkar mest lämpad på skolan och som kanske har läst till exempel 

trettio högskolepoäng i specialpedagogik. Detta är en fråga som vi skulle vilja ha mer 

information om, är det en fråga som det kan bedrivas forskning runt. Vilken utbildning har de 

som arbetar som specialpedagoger? Lämnas elever till pedagoger som inte har den utbildning 

som krävs för att vägleda dessa elever? 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor till pedagoger som arbetar med elevers matematiksvårigheter! 

         

                                        Våra frågeställningar i studien: 

 Vad anser specialpedagoger att matematiksvårigheter beror på? 

 Hur arbetar pedagoger/specialpedagoger med elever som har svårigheter i matematik?  

 Vilka läromedel och material använder pedagogerna sig av? 

 

Vad har du för utbildning? 

Vad ser du för svårigheter inom matematik? 

Hur yttrar sig dessa svårigheter? 

Vad beror dessa svårigheter av? Arv/miljö? 

Vi har läst att yttre påverkande faktorer så som stress och kondition ger sämre/bättre resultat 

hos eleverna, ser du något av detta?  

Hur arbetar ni med elevers matematiksvårigheter? 

Har tystnaden i klassrummet betydelse för elevers lärande? Utveckla. 

Eller lär sig elever bäst enligt Vygotskijs teori om all inlärning sker genom diskussion och 

samtal? 

Enligt Ann-Louise Ljungblads bok –Att möta barns olikheter ska alla elever få valmöjligheter 

i skolan.  Är detta något som gynnar elever med matematiksvårigheter? Eller rör det till för 

eleverna att få för många val att göra själva? Varför/varför inte? 

Vilka läromedel och material arbetar ni med/använder ni er av på denna skola? 

Var hittar ni material om ni använder om det inte finns att tillgå på skolan? 

 

 



 

 

Bilaga 2 Samtyckekravet 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som heter Anna Strömberg och Jennifer Svensson. Vi går vår 

sista termin på lärarutbildningen vid Linneuniversitetet i Växjö och skriver nu vårt 

examensarbete. Vi ska skriva om hur pedagoger/specialpedagoger arbetar med elever 

som har svårigheter i matematik och om vilka material som används.  

Metoderna vi valt att använda oss av är observationer och intervjuer med 

specialpedagoger som arbetar med elever i matematiksvårigheter. Det skulle vara till stor 

hjälp om Ni vill vara delaktiga och därmed hjälpa oss i vår undersökning. Ert 

medverkande innebär att vi får vara delaktiga och observera en lektion du håller i under 

hösten 2013. Observationen och intervjun kommer ej att användas i något annat syfte. Era 

svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras när examensarbetet är 

färdigställt.  

 

Vid frågor eller kommentarer gällande enkätundersökningen får ni gärna kontakta oss 

eller vår handledare Margareta Carlsson. 

Anna: as222gc@student.lnu.se , 072-7111783 

Jennifer: js222fe@student.lnu.se, 073-5127164 

Margareta: margareta.carlsson@lnu.se 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Strömberg och Jennifer Svensson 

 

 

Jag godkänner att mina svar används i examensarbetet om hur du som pedagog 

undervisar elever i matematiksvårigheter och vilka material du använder.  

 

                         Ja                                         Nej 

 

Underskrift och namnförtydligande 

__________________________________   __________________________________ 

 

 

 

mailto:as222gc@student.lnu.se
mailto:js222fe@student.lnu.se


 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 


