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Elever i matematiksvårigheter 
En studie om hur lärare upptäcker och arbetar med elever i matematiksvårigheter 
 
Students in math difficulties   
A study of how teachers discover and work with students in math difficulties 
 
Abstrakt 
Skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning där alla elever utifrån behov ska få den 
stöttning som behövs för att uppnå de avsatta målen. Vissa elever uppnår målen i 
matematik medan andra elever hamnar i matematiksvårigheter och behöver mer 
stöttning för att uppnå målen. Elever i matematiksvårigheter är ett relativt generellt 
begrepp som är svårt att identifiera. Matematiksvårigheter med bakomliggande diagnos 
som orsak är dock ingen exakt definition då även elevers vardag påverkar elevers 
prestationer i skolan. Studiens syfte är att undersöka hur undervisande lärare i årskurs 1-
3 arbetar med elever som befinner sig i matematiksvårigheter samt vilka former av stöd 
och hjälpmedel de använder i detta arbete. I studien genomfördes intervjuer med sex 
informanter i olika städer i Sverige. Resultatet visade på en varierad syn och kunskap 
kring diagnoser men en gemensam syn kring att hemförhållanden påverkar elevers 
matematikinlärning. De visade även att ett varierat arbetssätt samt en god relation till 
skolledning kan hjälpa att främja elevers matematikundervisning.   
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1 Inledning 
Regeringen vill öka kvalitén på undervisningen i de tidiga skolåren och har därmed 
presenterat Lågstadielyftet. Syftet är att skolorna ska lägga pengarna på mindre klasser, 
fler lärare samt mer resurser vid behov. Tanken är att elever ska få anpassad hjälp efter 
individens förutsättningar för att få en likvärdig utbildning (Regeringskansliet, 2014). 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 
nämns att skolan ska ge eleverna en likvärdig utbildning där undervisningen ska vara 
anpassad utifrån de behov och förutsättningar varje elev har. Ljungblad (1999) menar 
att det är viktigt att uppmärksamma elevers förutsättningar och behov samt att ha ett 
nytänkande för att hjälpa att främja dessa elevers matematiska utveckling. I läroplanen 
finns kunskapskrav inom matematik där det beskrivs vilka kunskaper elever ska ha nått 
vid årskurs 3, dessa kunskapskrav gäller för skolans alla elever (Skolverket, 2011).  
 
Under min verksamhetsförlagda del av utbildningen, (VFU) har jag kommit i kontakt 
med elever i matematiksvårigheter. Det jag uppmärksammat är att elever med dåligt 
självförtroende över sitt kunnande i skolan kan få problematik inom 
matematikundervisningen. Jag har även mött elever med olika neuropsykologiska 
diagnoser. Dignoserna har konstaterats via utredning, som har problematik med 
koncentrationsförmågan. Det kan i sin tur påverka orken och lusten att lösa 
matematikuppgifter. Dock har arbetet med dessa elever varierat mellan skolorna och 
därmed har det påverkat deras rätt till en likvärdig utbildning.  
 
I studien riktas intresset mot att undersöka hur lärare identifierar de elever som hamnat i 
matematiksvårigheter och hur lärare arbetar för att utveckla dessa elevers matematiska 
förmåga.  
 
Jag väljer att benämna den studerande gruppen som elever i matematiksvårigheter då 
detta är en problematik som elever kan arbeta sig ur.  
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2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur undervisande lärare i årskurs 1-3 arbetar med elever 
som befinner sig i matematiksvårigheter samt vilka former av stöd och hjälpmedel de 
använder i detta arbete.   
 
2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har formulerats utifrån studiens syfte: 
 

- Hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter? 
- Hur beskriver lärare sitt arbete med att bemöta samt utmana elever i 

matematiksvårigheter för att hjälpa att utveckla deras matematiska förmåga? 
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3 Bakgrund  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur gällande elever i 
matematiksvårigheter att presenteras. Avsnittet innefattar vad som skrivs i 
styrdokumenten, en definition av matematiksvårigheter, vilka orsaker det finns till att 
elever hamnar i matematiksvårigheter samt lärarens ansvar för att främja samtliga 
elevers utveckling.  
 
3.1 Styrdokument 
Enligt skollagen har alla lika rätt till att lära (SFS 2010:800). Nedan följer ett citat från 
läroplanen som även den berör en likvärdig utbildning.  
 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 
till elevernas förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.  

(Skolverket, 2011:8) 
 
Med kunskap och förståelse kring elevens individuella kunskapsnivå kan läraren 
utforma undervisningen och använda de hjälpmedel som behövs för elevens utveckling 
(Pettersson & Wistedt, 2013). Engström och Magne (2008) lyfter i sin empiriska analys 
av Skolverket att de krav Skolverket har kring elever i årskurs 3 är orealistiska då det är 
samma mål för alla elever. De menar att elever som har hamnat i matematiksvårigheter i 
vissa få fall når målen men att de allra flesta av dessa elever ligger på en för låg nivå.  
 
3.2 Matematiksvårigheter 
Enligt Adler (2001) har matematiksvårigheter uppmärksammats i över 100 år. Den 
första gruppen som undersöktes genom medicinska studier var en grupp människor med 
hjärnskador. Dessa personer gavs diagnosen Akalkyli och uppvisade oförmåga att räkna 
ut enkla tal. På 40-talet användes ordet Dyskalkyli för första gången av en tysk vid namn 
Gerstman. Han ville visa på skillnaden från att ha bristande förmåga att räkna och 
specifika matematiksvårigheter (Adler, 2001).  
 
Elever som visar tidiga tecken på räknesvårigheter har problem med att para ihop siffror 
och kvantiteter (en mängd som är mätbar) samt att sortera utifrån storlek eller form 
(Kutscher, 2010). Malmer (2002) presenterar svårigheter som ett relativt begrepp då det 
är helt beroende av vilka förväntningar och krav som ställs på eleven. Hon menar även 
att de krav som skolan ställer via styrdokument, alltså målen i skolan, avgör ifall en elev 
har inlärningssvårigheter. Sahlin (1997) menar att till en början gavs kritik mot lärarens 
undervisning som svar på matematiksvårigheter, men senare upptäcktes att fokus låg 
hos elevens bristande koncentration och uppmärksamhet. Ljungblad (1999) nämner två 
olika begrepp, allmänna matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter.  
 
Elever i den allmänna gruppen har varierande svårigheter inom både matematik och 
språket. Här kan det även ingå elever med något sänkt allmän begåvning samt elever 
med dyslexi. I den allmänna gruppen gäller det att identifiera vad som påverkar dessa 
elevers svårigheter för att arbeta med deras matematiska utveckling. Många av elever 
som tillhör den specifika gruppen med matematiksvårigheter har diagnosen dyskalkyli 
(Ljungblad, 1999).  
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Malmer och Adler (1996) beskriver att elever med matematiksvårigheter kan delas upp i 
fyra olika grupper. Den första är akalkyli, där elever har en oförmåga att räkna och 
uppkommer oftast i samband med en hjärnskada och är en väldigt ovanlig diagnos. Den 
andra är allmänna matematiksvårigheter, vilket brukar vara kopplat till en allmän sänkt 
begåvning, där eleverna behöver någon form av specialundervisning. Den tredje är 
dyskalkyli vilket innebär specifika matematiksvårigheter. Den fjärde är pseudo-
dyskalkyli som handlar om en känslomässig blockering till matematikinlärningen.  
 
3.2.1 Orsaker 
Kay och Yeo (2003), två lärare specificerade på matematik och dyslexi, presenterar 
olika aspekter till varför matematik är ett ämne som många människor har svårigheter 
med. Nedan presenteras och förklaras fem olika aspekter som de menar är kopplad till 
matematiksvårigheter.  
 
Den första aspekten är att matematik är ett väldigt abstrakt ämne som introduceras i 
tidig ålder på ett abstrakt vis. Här kopplas matematikens siffror till saker och ej till 
siffrornas betydelse. Denna koppling till det konkreta, siffrans betydelse, är något som 
de med matematiksvårigheter inte förstår då de inte har förståelse för själva siffrans 
betydelse.  
 
Den andra aspekten är att matematik hela tiden byggs upp på tidigare kunskap inom 
ämnet. För att ha en lyckad matematikinlärning är det viktigt med långtidsminnet. Om 
man inte förstod en del i matematik från första början är det svårt att minnas detta 
senare. Att man förstår ett avsnitt inom matematik garanterar inte att man senare minns 
proceduren då viss kunskap kan lagras i korttidsminnet. Om elever ej förstår de olika 
stegen i matematik redan från början kan de fastna i dessa steg och får svårt att komma 
vidare.  
 
Den tredje aspekten är att problemlösning och beräkning innebär en tankeprocess 
uppbyggd av olika steg inom matematik, ny kunskap bygger på gammal kunskap. 
Arbetsminnet är en viktig del i denna process och även inom resterande 
matematikinlärning. Ett starkt arbetsminne krävs för att förstå en uppgift och för att 
räkna ut denna med hjälp av en lämplig metod. Arbetsminnet är även en avgörande roll i 
processen att lära fakta inom matematik. Viss fakta, så som multiplikationstabellerna, 
lärs in genom att dessa memoreras. Genom att upprepande försöka lära sig fakta utantill 
krävs användning av arbetsminnet.  
 
Den fjärde aspekten är att i ämnet matematik läggs det mer fokus på arbetshastigheten 
än i något av de andra skolämnena. Detta påverkar elevers arbetsminne och även deras 
kapacitet av långtidsminnet. Ett tränat arbetsminne klarar att hålla tre till fem aktuella 
informationer i arbetsminnet samtidigt. När uppgiften är klar och förstådd lagrar 
arbetsminnet det slutliga resultatet i t.ex. räkneuppgiften (Adler & Adler, 2006).   
 
Den femte aspekten är att matematik anses vara ett svårt ämne i skolan och att många 
elever därför har lägre självkänsla i ämnet än i vad de har i de andra skolämnena. En 
osäkerhet kan bidra till mentala spärrar för eleverna. Dessa spärrar kan kvarstanna om 
elever möter stora svårigheter genomgående inom matematiken.  
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3.3 Vetenskapliga begrepp av matematiksvårigheter 
I följande avsnitt presenteras mer vetenskapliga begrepp av matematiksvårigheter. Här 
presenteras dyskalkyli och neuropsykologiska diagnoser.  
 
3.3.1 Dyskalkyli 
Dyskalkyli är en komplex diagnos och elever med denna diagnos är oftast missförstådda 
då de ej fått tillgång till rätt hjälp (Adler, 2001). I och med att det inte finns någon 
enhetlig och vedertagen definition på dyskalkyli ges nedan exempel på olika 
förklaringar till begreppet. 
 
Ljungblad (1999) beskriver dyskalkyli som specifika matematiksvårigheter med en 
mycket ojämn förmåga. En diagnos ställs genom olika tester och är utvecklingsbar och 
beskriver de svårigheter barnet har just nu. Med rätt hjälpmedel och rätt träning i takt 
med barnets kognitiva förmåga kan diagnosen förändras beroende på elevens utveckling 
inom matematiken. Även Adler (2001) menar att dyskalkyli är en utvecklingsbar 
diagnos som ej innebär att eleven har svårigheter i hela matematikområdet utan det kan 
handla om vissa specifika delar.  
 
Ljungblad (1999) menar att de flesta elever med specifika matematiksvårigheter har 
spatiala problem. Det betyder att elever har svårt att skapa en bild framför sig hur saker 
och ting hänger ihop. Eleverna har svårigheter med riktning och läge samt begrepp som 
sist och först. Ljungblad (1999) tar upp att elever med dyskalkyli har svårt att förstå 
matematikens olika tecken och symboler samt att förstå kopplingen mellan gammal 
kunskap och nya arbetsmoment.  
 
Adler (2001) menar att elever med dyskalkyli, specifika matematiksvårigheter, kan 
senare i skolåren övergå till elever med allmänna matematiksvårigheter. Detta kan bero 
på att rätt hjälpmedel ej getts från början och eleverna skapar på så vis en känslomässig 
blockering vilket påverkar inlärningen och skapar kunskapsluckor.  
 
Elever med dyskalkyli har svårigheter med automatiseringen, då räkna är något 
tidskrävande och fingrarna används som hjälpmedel. De kan även ha språkliga 
svårigheter vilket kan påverka deras taluppfattning. En annan svårighet kopplad till 
diagnosen är planeringen inom matematik. Där eleven har svårt att hålla den röda tråden 
på egen hand i en räkneuppgift (Adler, 2001). 
 
Adler (2001) menar att det finns kännetecken i vardagen för elever i 
matematiksvårigheter, där de vanligtvis har svårt med inlärningen av klockan. Denna 
procedur kräver olika steg såsom en avläsning och sedan en omräkning i huvudet för att 
sedan komma fram till vad klockan är. Att läsa av en analog klocka kräver god visuell 
perception (informationsbearbetning via synen), ett bra arbetsminne och en god språklig 
förståelse. Vilket alla tre är typexempel på problematik för elever i specifika 
matematiksvårigheter. Däremot är en digital klocka en enklare procedur att läsa av, då 
det enbart sker en avläsning och en omräkning. 
 
Ytterligare en svårighet som elever med dyskalkyli möter är tidsuppfattningen. Här sker 
problematiken i form av uppskattning av tid vilket påverkar planeringsförmågan för 
eleverna (Adler, 2011).  
 
I och med att begreppet dyskalkyli kan förklaras olika innebär det en osäkerhet inom 
diagnosytiken. Att sannolikheten för att en så kallad sjuk individ ska diagnosticeras som 
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sjuk, sensitiviteten, respektive en frisk individ bedöms som just frisk, specificiteten, kan 
bli osäkrare (Ahlbom, Alfredsson & Alfvén, 2006). 
 
3.3.2 Neuropsykologiska diagnoser  
Neuropsykologiska svårigheter har en för eleven negativ påverkan på förmågan till 
inlärning och att räkna. Man kan säga att räknesvårigheter är relaterade till 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar i och med att de både handlar om 
informationsinhämtning och bearbetning av informationen vilket sker i olika 
minnesfunktioner (Adler & Adler, 2006).  
 
Adler och Adler (2006) menar att i neuropedagogiken finns kognitiva och emotionella 
faktorer starkt sammanflätade med varandra. Med det menas att den intellektuella 
förmågan påverkas av elevens känslor, elevens självförtroende. Bristen på koncentration 
gör att det kan vara svårt att läsa en matematisk text och förstå sambandet.  
 
Lundberg och Sterner (2006) beskriver att inlärningen av räkning i skolan kräver 
koncentration, uthållighet och uppmärksamhet vilket alla tre är något elever med ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har problematik kring. Elever med diagnosen 
ADHD har bland annat koncentrationssvårigheter och bristfällig uthållighet samt ibland 
problem med arbetsminnet.  
 
Montis (2000) beskriver dyskalkyli som den vanligaste förekommande 
inlärningssvårigheten hos bland annat elever med ADHD.  
 
3.4 Social bakgrund 
Även den sociala bakgrunden visar på påverkan kring elever som hamnar i 
matematiksvårigheteter. Magne, Bengtsson och Carleke (1972) menar att svårigheter i 
matematik kan uppkomma i samband med en otrygg hemmiljö. Där kan en konfliktfylld 
miljö spegla elevers ängslighet eller okoncentration. Arv och miljö påverkar elevens 
svårigheter, detta gör att alla elever med specifika matematiksvårigheter eller allmänna 
matematiksvårigheter har olika typer av svårigheter och därmed är dessa svåra att 
identifiera och arbeta med (Ljungblad, 1999).  
 
Även Lundberg och Sterner (2006) menar att hem och skola hänger ihop. Relationen 
mellan elev och föräldrar påverkar skolan då en dålig relation kan bli en negativ spiral 
som eleven kan anamma på andra vuxna individer, så som lärare. Beroende på beteende 
från vuxna förebilder i hemmiljön kan det leda till en frustation i skolan och därmed kan 
detta påverka elevens vilja att lära och skapa en relation till sin lärare.  
 
Lundberg och Sterner (2006) tar även upp att brist av stöttning hemifrån i form av 
uppmuntran även ofta hämmar elevers prestation i skolarbetet. Peressini (1998) 
uttrycker att ett samarbete med föräldrar gynnar elevers utveckling men att lärare ej kan 
förutsätta att alla föräldrar har samma engagemang.  
 
3.5 Skolans ansvar 
Detta avsnitt avser både skolan som helhet men även lärarens ansvar i klassrummet. Här 
behandlas hur de olika lärandemiljöer kan gynna elever i matematiksvårigheter samt hur 
olika arbetsmetoder kan främja lärandet. Avsnittet tar även upp hur skolan kan arbeta 
med olika insatser och följa upp elevens utveckling.  
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3.5.1 Lärandemiljöer 
Att arbeta med olika lärandemiljöer i klassrummet är ett sätt att tillgodose elevers olika 
behov. Bergström (2001) menar att det finns olika typer av rum som pedagoger 
konstruerar. En variant är den mentala principens rum som är en lugn och avskärmad 
miljö där elever kan arbeta enskilt och ostört. En andra variant är den emotionella 
principens rum där fokus är samtal och grupparbete. En tredje variant är den fysiska 
principens rum, där material är i fokus. Det konkreta materialet finns framme och 
eleverna kan själva arbeta med konkret skapande, antingen enskilt eller i grupp. 
Jakobsson och Nilsson (2011) menar att det som lärare är viktigt att inkludera alla 
elever i undervisningen. Att tilldela elever i svårigheter extrauppgifter eller placera 
dessa i en annan miljö kan leda till att dessa elever upplever ett utanförskap. Om klassen 
arbetar individuellt är det ett bra tillfälle för stödundervisning men vid gruppövningar är 
det viktigt att alla elever känner gemenskap och delaktighet.  
 
Elever i behov av stöd ska få stöd av skolan. Det kan innebära stöttning i klassgruppen 
eller specifik undervisningsgrupp samt speciallärare i klassgrupp eller i en liten grupp 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). Ljungblad (1999) beskriver att arbetet med elever med 
dyskalkyli bör vara strukturerat samt i ett igenkännande mönster för eleverna. Hon 
menar att elever i den problematiken behöver struktur i skolgången och undervisningen 
redan från de första skolåren.  
 
Boylan (2009) menar att läraren har ett ansvar att förmedla en social rättvisa i 
klassrummet. Detta genom att skapa en trygg och rättvis miljö vilket i sin tur påverkar 
den emotionella kunskapen. Den emotionella kunskapen handlar om en förmåga att 
kunna ta till sig ny kunskap.  
 
3.5.2 Arbetsmetoder 
Som lärare krävs det att man har en strategi i klassrummet för att bemöta elever med 
olika grader av koncentrationssvårigheter. Lärarna har svårigheter att hitta en anpassad 
aktivitetsnivå och uppgifterna behöver anpassas utifrån elevernas 
uppmärksamhetssvårigheter och impulsivitet. Eleverna kan påverkas av intryck runt 
omkring samt om uppgifter känns oöverkomliga eller tråkiga, de löser även uppgifter 
genom impuls istället för reflektion över uppgiftens betydelse. Det är en utmaning för 
lärare att hitta ett anpassat arbetssätt (Kadesjö, 2001).  
 
Magne m.fl. (1972) menar att det är viktigt att uppmärksamma elever i 
matematiksvårigheter och använda anpassad undervisningsmetod till dessa. Ett exempel 
är att de elever får använda konkret material tills sambanden sitter samt att man som 
lärare ska vara nytänkande i form av metoder och material. Magne m.fl. (1972) menar 
även att läraren alltid bör använda ett laborativt arbetssätt som metod till dessa elever då 
dessa elever saknar förmågan att konkretisera den verbala matematiklektionen. 
 
Adler och Adler (2006) menar även att det som lärare gäller att ha nytänkande i sin 
undervisning. Man kan arbeta med utmanande uppgifter inom ett område där eleven 
upplever svårigheter för att då utmana eleven för att sedan gå tillbaka och öva den första 
nivån där de kom i kontakt med svårigheten. Ljungblad (1999) menar även hon att det 
är viktigt med självkänslan för elever i matematiksvårigheter, att då arbeta med dessa 
elevers starka sidor och utmana för att sedan träna problematikområdena. För att kunna 
arbeta med problematikområderna inom matematik måste dessa kunna identifieras.  
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3.5.3 Dokumentation 
Elever i behov av särskilt stöd har rätt till ett åtgärdsprogram och det är rektorn som ska 
ansvara för att detta görs. Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska stödja lärare att 
följa upp elevers utveckling. Åtgärdsprogrammet ska beskriva den problematik eleven 
har, vad skolan ska göra samt hur åtgärderna ska följas upp (Öhlmér, 2011).  
 
Öhlmér (2011) menar att en utredning av en eventuell funktionsnedsättning är viktig då 
rätt hjälpmedel kan hittas, men detta är inget krav för att ett åtgärdsprogram ska 
utformas. En diagnos är alltså inte avgörande för att en elev ska ha rätt till ett 
åtgärdsprogram.  
 
 
 
  



  
 

 

9 

4 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens metod, hur urval, förundersökning samt intervjuer 
gick till. Därefter följer de forskningsetiska ställningstagandena denna studie berör. 
Avslutningsvis presenteras den analysmetod som används i studien samt att studiens 
kvalitekriterier diskuteras i form av överförbarhet, pålitlighet och äkthet.  
 
4.1 Val av metod 
En kvalitativ metod utgår från informanternas upplevelser, synsätt och erfarenheter ( 
Bryman, 1997; Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). En kvantitativ metod 
däremot utgår från verkligheten och syftar till att beskriva denna (Lantz, 2014). Genom 
en kvantitativ metod samlas data in där informationen är belägen på ytan, en kvalitativ 
metod går mer in på djupet kring frågorna (Bryman, 2011). Då syftet utgår från lärares 
tankar och upplevelser om elever i matematiksvårigheter så används en kvalitativ metod 
till studien. 
 
För att få svar på studiens syfte valdes intervjuer som metod, detta för att kunna 
undersöka lärares erfarenheter kring elever i matematiksvårigheter. För att få reda på 
hur lärare identifierar dessa elever ansågs intervju som ett lämpligt verktyg. Trost 
(2010) menar att genom intervju kan intervjuare ställa följdfrågor under samtalet och 
därmed gå in på djupet i olika frågor. Vid enkätfrågor hade jag ej kunnat gå in på djupet 
kring frågorna och därför valdes denna metod bort.  
 
Den intervjumetod som valdes till studien är semistrukturerade intervjuer, en metod 
som enligt Bryman (2011) intervjuaren till viss del styr, men i metoden finns det även 
utrymme till informanten att få möjlighet till utrymme för egna tankar.  
 
För att garantera kvalitén i studien utformades en intervjuguide (Bilaga A). I 
intervjuguiden finns tio frågor som ställs beroende på informantens svar och eventuella 
följdfrågor ställs vid behov. Intervjuguiden användes som stöd för mig som intervjuare.  
 
4.2 Genomförande 
4.2.1 Urval 
Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med elever i matematiksvårigheter. 
För deltagande i studien ställdes krav på informanterna. De skulle vara aktiva 
undervisande lärare i matematik i årskurs 1-3. Genom dessa krav skedde ett målinriktat 
urval, ett urval som innebär att informanterna valdes ut efter deras kunskap inom 
området studien berör (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Studien utgår även 
från bekvämlighetsurvalet då informanter valdes ut genom kontaktnät. 
Bekvämlighetsurvalet innebär även att informanter väljs utifrån tillgänglighet inom rätt 
kunskapsområde (Bryman, 2011).  
 
Det insamlade datamaterialet kommer från skolor belägna i olika län i mellersta och 
södra Sverige. Skolorna ligger i olika städer av varierad storlek. Ingen av informanterna 
arbetade på samma skola vilket innebär att studiens undersökningsfält ökar. Att 
skolorna var placerade i olika städer skapar i viss mån en mer generaliserbar studie samt 
bidrar till ett trovärdigt resultat.  
 
Jag upplevde att urvalet av informanter, genom kontaktnät, var till min fördel. Även 
Johansson och Svedner (2010) menar att det är av fördel då det finns ett tidigare 
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förtroende. Relationen mellan mig som intervjuare och informanterna var varierande 
och bekvämlighetsurvalet användes då det upplevdes vara brist av gensvar.  
 
Studiens informanter är benämnda genom ”Lärare 1-6”, detta för att anonymisera samt 
könsneutralisera. Detta för att det ej ska vara möjligt att påvisa skillnader mellan kön 
eller att kunna identifiera informanterna. Nedan presenteras vardera informant med 
antal aktiva år som lärare. 
 
Lärare 1 – Verksam lärare i 2år 
Lärare 2 – Verksam lärare i 5år 
Lärare 3 – Verksam lärare i 7år 
Lärare 4 – Verksam lärare i 13år 
Lärare 5 – Verksam lärare i 25år 
Lärare 6 – Verksam lärare i 28år 
 
4.2.2 Förundersökning 
Inför intervjuerna skickades ett mail (Bilaga B) ut till tänkbara informanter. Mailet 
skickades ut till 14 stycken lärare varav nio svarade och sex av dessa erbjöd sig att ställa 
upp på intervju. I mailet gavs en presentation av mig som intervjuare samt en 
presentation av studiens syfte. Mailet tog även upp försäkran om informantens 
anonymitet, en förfrågan om deltagande samt att datainsamlandet endast skulle 
användas i forskningssyfte.  
 
Bryman (2011) menar att en pilotintervju är en bra metod för att testa sin intervjuguide 
samt bli säker i sin roll som intervjuare. Jag valde att ej utföra en pilotintervju då antalet 
informanter som kunde tänkas delta ej var tillräckligt. Genom tidigare erfarenhet kring 
rollen som intervjuare så upplevde jag mig bekväm i intervjupositionen.  
 
4.2.3 Intervjuerna 
Genom mail skapades den första kontakten med tänkbara informanter. De informanter 
som svarade och godtog deltagandet skapade tid och rum för intervjun via ytterligare 
mailkontakt. Intervjuerna i studien utfördes inom loppet av två veckor. Alla intervjuer 
gjordes i respektive informants klassrum för att skapa ett tryggt klimat för vardera 
informant. För att dokumentera spelades intervjuerna in, detta för att kunna lyssna på 
intervjuerna flera gånger för att ej gå miste om relevant material. Att lyssna på 
intervjuerna upprepande gånger menar Trost (2010) är relevant då avgörande insamlad 
data annars kan förbises.  
 
Under intervjuerna utgick jag från intervjuguiden som stöd, detta för att varje samtal var 
sig olikt och jag som intervjuare skulle hålla en röd tråd. Intervjufrågorna började med 
generella frågor om lärarens erfarenheter och vad matematiksvårigheter innebär för 
dem. Frågorna övergick till hur själva arbetet med dessa elever gick till samt avslutades 
med en öppen tilläggsfråga. Efter varje intervju sammanfattade jag skriftligt det som 
sagts för att bearbeta intervjun innan transkribering samt påbörja en analys. Enligt 
Bryman (2011) är detta en betydelsefull del i processen inför kommande analys.  
 
Enligt Kvale och Brinkman (2014) ställs många krav på intervjuaren. Hur 
förhållningssättet och hur intervjuaren hanterar eventuella följdfrågor kan påverka 
kvalitén på intervjun då omdöme och färdighet är av betydelse.  



  
 

 

11 

4.2.4 Analys 
Studien tar stöd i en kvalitativ innehållsanalys under bearbetning av insamlad data. 
Kvale och Brinkman (2014) menar att en kvalitativ innehållsanalys innebär att 
gemensamma koder söks i det insamlade materialet. Koderna kopplas samman till 
kategorier som sedan bildat teman. Dessa koder innehöll ett fåtal ord som gick att 
koppla ihop med andra koder. Ett exempel på dessa koder som uppkom var; tufft 
hemma och otrygg miljö. När koderna sedan kopplats samman bildades kategorier, ett 
exempel på kategori till förgående koder var; hemmet. Kategorin hemmet bildade temat; 
hemförhållande. Dessa teman hjälper sedan till att svara på studiens frågeställningar 
som sedan presenteras i resultatet. 
 
Vid bearbetningen av materialet transkiberades valda delar ut. Dessa skrevs ut för att 
förenkla jämförelsen mellan intervjuerna samt för att underlätta kategoriseringen 
(Denscombe, 2009).  
 
4.3 Forskningsetiska ställningstagande 
Vetenskapsrådet (2011) har sammanfattat de forskningsetiska principerna, som 
intervjuare ska ha i avseende vid intervjuerna, i fyra krav. Dessa fyra krav har jag har i 
åtanke vid insamlandet av studiens material.  
 
Det första kravet är informationskravet, där informanten ska vara väl införstådd i 
studiens syfte samt att de ska vara väl medvetna om att deltagandet är frivilligt och att 
deltagandet kan avbrytas i fall så önskas. Det andra kravet är samtyckeskravet även här 
ingår att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas men här informeras även att 
informanten själv väljer om den vill delta i studien. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet, detta krav försäkrar informantens anonymitet i studien. Det 
fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som intygar att all insamlad material endast 
används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Dessa fyra krav hade jag i åtanke vid utformandet av mail, då jag belyste dessa krav 
samt att jag upprepade kraven vid det personliga mötet med informanterna. I denna 
studie har jag valt att kalla informanterna ”Lärare 1-6”, detta för att anonymisera 
informanterna.  
 
4.4 Kvalitetskriterier  
Enligt Bryman (2011) mäts en kvantitativ undersökning studies kvalité genom 
reliabilitet och validitet, en kvalitativ undersökning går det ej att mäta på samma vis då 
det inte endast finns en sanning. Denna studie har utgått från tillförlitlighet och äkthet 
som kvalitetskriterier.  
 
Bryman (2011) menar att en kvalitativ undersöknings tillförlitlighet mäts genom dess 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att studiens tillvägagångsätt samt 
genomförande presenteras för läsaren så ges det möjlighet för läsaren själv att bedöma i 
fall detta tillvägagångssätt gav trovärdiga och pålitliga svar.  
 
En studies överförbarhet mäts genom det insamlade materialet och ej genom antal 
informanter. Att presentera ett brett och detaljerat resultat där frågorna går in på djupet 
och informanternas tankar och åsikter tydligt lyfts gör studien mer överförbar. Genom 
en detaljerad beskrivning av genomförandet kan läsaren själv bedöma huruvida 
överförbar studien är (Bryman, 2011). Genom att studien är utförd på olika skolor i 
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olika län och städer ökas överförbarheten, då det är flera lärares uppfattning och 
erfarenhet som studien berör.  
 
För att kunna mäta en studies äkthet är det nödvändigt att presentera en rättvis bild av 
informanternas tankar, upplevelser och åsikter samt att läsaren ska kunna skapa en 
förståelse för dessa tankar, upplevelser samt åsikter (Bryman, 2011). Genomgående i 
studien har dessa kriterier hafts i åtanke för att öka studiens överförbarhet, pålitlighet 
och äkthet.   
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet är uppdelat utifrån studiens 
frågeställningar med tillhörande underrubriker. Avslutningsvis följer en 
resultatsammanfattning.  
 
5.1 Hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter? 
Den första frågeställningen har fått följande tre underrubriker, tidigare erfarenhet, 
diagnoser samt hemförhållanden. Under dessa rubriker tas informanternas åsikter och 
erfarenheter upp kring vardera rubrik.   
 
5.1.1 Tidigare erfarenhet 
Samtliga informanter påvisade att deras tidigare erfarenheter låg till grund för att 
upptäcka elever som har matematiksvårigheter. De menade att alla individer var olika 
men att de kunde känna igen olika elevers svårigheter i tidigare elever och på så vis 
uppmärksamma att svårigheter fanns. Alla påpekade hur svårt det var att kunna 
identifiera matematiksvårigheter i tidig ålder då alla elever är olika och de krävdes en 
kännedom om eleven som kommer när lärarna haft eleverna en längre period.  
 

Mina år som lärare har hjälpt mig att se dessa elever och veta vad jag 
ska titta extra efter.  

     (Lärare 5) 
 
Tre informanter uppmärksammade att det även går att jämföra elever utifrån 
elevgruppen, att utgå från hela klassens kunskap och leta efter avvikelser som en metod 
att upptäcka elever som är i matematiksvårigheter.  
 

En elev som sticker ut får automatiskt ett extra öga på sig. Det gör att 
jag som lärare kan undersöka vad som gör att eleven är på en annan 
nivå än de andra i klassen.  

(Lärare 4) 
 
En av informanterna utryckte att elever som särskiljer sig automatiskt blir sedd och på 
så vis går det att identifiera varför eleven sticker ut samt vad för hjälpmedel eleven 
behöver. En informant menade även att när man haft eleverna ett längre tag så kunde 
man följa utvecklingen och på så vis med erfarenhet upptäcka hur eleven ej hängde med 
i de olika matematiska stegen och uppmärksamma detta. 
 
Samtliga informanter nämnde att vid olika introduktioner inom nya områden i 
matematik kunde de tydligare se vilka elever som ej hade med grunderna från de 
tidigare områdena och på så vis kunde de se vilka elever som behövde extra stöd inom 
matematik.    
 
5.1.2 Diagnoser 
Fyra av informanterna nämnde neuropsykologiska diagnoser som orsak till att elever är 
i matematiska svårigheter. De menade att olika diagnoser ger elever olika hinder att 
jobba runtomkring vilket kan leda till svårigheter inom matematik. De uttryckte även att 
de finns olika typer av diagnoser som alla påverkar elever olika.  
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En diagnos som verkligen påverkar elevers matematik är dyskalkyli, 
den diagnosen har sina tydliga hinder inom olika matematiska delar. 
Men för att kunna identifiera elever med dyskalkyli krävs en 
utredning. Jag som lärare kan se att de skulle kunna vara så att eleven 
har diagnosen, genom olika kännetecken. 

(Lärare 3) 
 
Endast en informant samtalade kring dyskalkyli och redogjorde om diagnosens 
komplexitet. Informanten menade att under sina verksamma år som lärare så har 
dignosen gett konsekvenser för elever på olika sätt. Det som framkom var att det 
spatiala problemet vilket avser minnesbilder, och korttidsminnet var det som utmärkt sig 
hos ett flertal elever. Informanten hade även stött på elever med problematik kring 
automatiseringen men det var inte lika vanligt. Ett flertal elever hade i tidiga år uppvisat 
svårigheter som liknar dyskalkylins problematik men som senare försvunnit.  

 
De informanter som samtalade kring neuropsykologiska diagnoser talade om 
koncentrationssvårigheter som ett hinder som kan påverka att elever hamnar i 
matematiksvårigheter. De talade även om hur olika alla elever är och hur olika en 
diagnos kan påverka elevens prestationer. Informanterna berättade även om hur 
arbetsminnet påverkar inlärningen av matematik och att de elever med fastställda 
diagnoser kunde få hjälp att träna arbetsminnet.  
 
5.1.3 Hemförhållanden 
Alla informanter nämnde att elevers prestationer i skolan påverkas av hemförhållanden. 
De menade att elever som ej varit i matematiksvårigheter kan hamna i dessa på grund av 
en stressig och ohälsosam hemmiljö.  
 

En elevs koncentration är a och o i skolmiljön. Finns den inte där så 
kan eleven inte ta in ny kunskap. Jag brukar alltid säga att 
koncentrationen kan förändras beroende på allt runtomkring.  

     (Lärare 1) 
 
Samtliga informanter samtalade kring hur matematik kräver upprepning och träning. De 
menade att det krävdes stöd av föräldrar hemifrån för att kunna koppla ihop gammal 
och ny kunskap i matematik i skolan. En hemmiljö som ej stimulerar lärandet kan alltså 
hämma prestationen i skolan.  
 
En av informanterna nämnde att aspekter, såsom hemförhållande och eventuell diagnos 
hänger ihop. Informanten uttryckte att de elever med diagnoser inte alltid fick den rätta 
hjälpen i sin hemmiljö och det påverkade arbetet i skolan även om hjälpen och 
stöttningen fanns i skolan.  
 
Tre av informanterna nämnde även självförtroende som en stor del av elevers 
matematikutveckling. De menade att elever behöver uppmuntring för att hjälpas att 
utvecklas inom matematik. En stöttning som de menade skulle komma både hemifrån 
och från skolan, för att tillsammans stötta elevens utveckling.  
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5.2 Hur beskriver lärare sitt arbete med att bemöta samt utmana elever 
i matematiksvårigheter för att hjälpa att utveckla deras matematiska 
förmåga? 
Den andra frågeställningen har två underrubriker, arbetsmetoder samt hjälpmedel och 
uppföljning. Under dessa rubriker tas informanternas åsikter och erfarenheter upp kring 
vardera rubrik.   
 
5.2.1 Arbetsmetoder 
Alla informanter beskrev att de arbetade med en varierad undervisning för att arbeta 
med elever i svårigheter. De använde sig av olika material och olika 
klassrumskonstellationer för att försöka att bemöta alla elever. De uttryckte att konkret 
material var en bra metod för att koppla matematikens abstrakta till det konkreta såsom 
siffrornas betydelse.  
 

En varierad undervisning gynnar alla elever, även de som inte har 
svårigheter. Med till exempel konkret material kan jag förtydliga 
matematiklektioner.                    

(Lärare 2) 
 
Fem av informanterna beskrev vikten av att dessa elever i matematiksvårigheter 
behöver arbeta i sin takt för att kunna förstå grunderna i matematik. Samtidigt menade 
de att tid behövs för att dessa elever ska få möjlighet att hinna genomföra en uträkning 
och att den tiden inte alltid fungerade att hitta i dagens skolschema.  
 

Vi har olika krav på oss som lärare som elever ska kunna. De är inte 
anpassade för hela elevgruppen utan är generella. Om du till exempel 
tar nationella som var nyligen så var många uppgifter tidskrävande för 
att du som lärare måste se till att alla elever hinner göra alla olika 
häften. De elever i svårigheter fick möjlighet att sitta med lärare för att 
kunna få hjälp och förtydliga instruktioner. Men det är fortfarande en 
press och ångest som kommer till de här eleverna under varje prov. 
Att ställa de här kraven på elevers prestation påverkar deras lust att 
lära och på så vis självförtroendet.          
                                                                          (Lärare 1) 

 
Två av lärarna menade att fokus låg på matematikboken och de krav som ställs i 
läroplanen. De menade att matematikundervisningen kunde uppfattas stressande för 
elever i svårigheter då det fanns olika mål varje elev ska uppnå. De uttryckte att lusten 
att lära tas bort då arbetet fastnar i den abstrakta matematikundervisningen. För att 
elever ska hitta koncentration krävdes även intressanta och nytänkande lektioner som 
stimulerar dessa elever.  
 
5.2.2 Hjälpmedel och uppföljning 
 

Jag hade önskat att fler IUP gjordes så att alla de elever i behov fick hjälp. 
Tyvärr hänger ledning och klassrum inte alltid ihop vilket betyder att du 
som framtida lärare måste kämpa för att dina elever ska uppmärksammas.  
 

(Lärare 6)  
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Min erfarenhet är tyvärr att de insatser som skolan tillgodoser elever i 
behov med inte alltid stöttas hemifrån. Det krävs ett samarbete mellan 
skola och hem för att se till elevens bästa.  

(Lärare 2) 
 

Två av informanterna berättade om en negativ syn på de individuella insatserna skolan 
kan ge till då elever i matematiksvårigheter. En av informanterna menade att stödet inte 
alltid fanns hos föräldrarna och att de inte såg till sina barns bästa. Det arbete som 
skolan tillgodosåg menade informanten gav resultat men att eleverna även behövde 
stöttning hemifrån. Informanten menade att de kunde bero på olika aspekter såsom 
tidsbrist eller en oförståelse kring vikten av uppmuntring.  
 
En av informanterna menade att skolan i sig inte alltid hade tillräckligt med resurser att 
ge elever i behov.  Informanten tryckte på vikten av en fungerande skolledning. Även 
klasstorleken spelade roll då dessa är stora och fler elever behöver extra tillsyn, vilket 
inte resurserna räcker till.   
 
De fyra resterande informanterna uttryckte vikten av en välstrukturerad individuell 
utvecklingsplan som ser till elevers behov och möjligheter. De menade att de alla 
kunnat se utveckling inom matematikutvecklingen för dessa elever. Två av dem 
samtalade kring vikten av att rätt insats bestäms samt sätts in i god tid för att gynna 
utvecklingen för eleverna. De menade att ju tidigare insatserna sätts desto snabbare kan 
eleven arbeta sig ur problematikområdena och fortsätta sin matematiska utveckling.   
 
Samtliga lärare menade att de resurser som behövs till klasserna är fler personal som 
kan uppmärksamma och stötta elever i matematiksvårigheter. Deras självkänsla 
utvecklas om de ses av en vuxen.  
 

Den dagen det finns resurser i form av specialpedagoger att tillgå alla 
med behov i klassen, den dagen arbetar jag nog inte längre. Och då har 
jag inte varit lärare i allt för många år.   
     (Lärare 3) 

 
Tre av informanterna talade om en önskan att ha mer möjlighet till att dela in 
klassgruppen i olika storlekar, men de saknade yta att kunna utföra detta. De menade att 
en sådan möjlighet hade kunnat hjälpa eleverna och samtidigt underlätta lärarens arbete 
med dessa.  
 
5.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet, att elever i matematiksvårigheter är ett svävande 
begrepp. Det finns flera aspekter som gör att elever hamnar i matematiksvårigheter och 
att utgå från vilka som är i specifika svårigheter är svårt att tyda.  
 
För att bemöta dessa elever arbetade samtliga informanter med varierande 
arbetsmetoder för att konkretisera matematiken för eleverna. Informanterna hade 
varierad syn på skolans åtgärder och vissa menade att stödet inte fanns från ledningen. 
De saknade även mer yta att kunna variera sin undervisning och kunna bemöta elevers 
behov av en lugn arbetsmiljö. De rådde en delad åsikt gentemot åtgärdsplaner där 
lärarna såg brister hos ledning och föräldrars stöttning. Däremot menade de som var 
positiva att de kunde se en utveckling hos elever i matematiksvårigheter och resurser 
och insatser hjälpte dessa elevers matematiska utveckling. Samtliga informanter talade 



  
 

 

17 

kring vikten av stöttning hemifrån för elever i matematiksvårigheter. De menade även 
att hemmiljön kan påverka att elever hamnar i matematiksvårigheter. Alla informanter 
menade även att tidigare erfarenhet ligger till grund för att upptäcka elever i 
matematiksvårigheter då erfarenheten underlättar de aspekter lärarna tittar efter hos 
eleverna. Det var endast en informant som nämnde dyskalkyli och dess kännestecken 
som orsak till problematiken. De som nämnde neuropsykologiska diagnoser talade om 
arbetsminnet samt koncentrationssvårigheter som hinder. Resultatet visar på att lärare 
uppmärksammar kännetecken som är identifierade med diagnoser men kan inte koppla 
samman dessa kännetecken med en existerande diagnos.  
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6 Diskussion 
Avsnittet inleds med en bortfallsanalys och därefter diskuteras lämpligheten över 
användningen av kvalitativ undersökningsmetod. Sedan följer en reflektion över 
undersökningens genomförande, den valda analysmetoden samt studiens äkthet och 
tillförlitlighet. Därefter följer en diskussion angående studiens resultat och sedan 
avslutande diskussion samt förslag på vidare forskning.  
 
6.1 Bortfallsanalys 
Lärare, 14 stycken, i olika delar i mellan och södra Sverige kontaktades via mail. I 
mailet presenterade jag mig själv, studiens syfte, en förfrågan om deltagande samt 
upplyste om deltagandets anonymitet. Nio av dessa tänkbara informanter svarade vilket 
gjorde ett bortfall på fem stycken som ej svarade. Dessa tänkbara informanter som ej 
svarade kan ha med att göra att kontakten med mig som intervjuare bara var flyktig. För 
att fått dessa att delta kan det ha varit en metod att göra en förfrågan om deltagande via 
personlig kontakt såsom ett telefonsamtal eller ett besök. De tre som svarade och ej ville 
delta kan det handla om tidsbrist eller ett ointresse att delta. Det hade tagit längre tid att 
besöka och ringa till de tänkbara informanterna men det hade kunnat utöka antalet 
deltagande informanter i studien.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte är att, utifrån ett lärarperspektiv i årskurs 1-3, undersöka vilka faktorer 
som påverkar att elever hamnar i matematiksvårigheter och vilka hjälpmedel dessa 
elever kan behöva för att arbeta sig ur svårigheterna. I studien fanns intresset att 
undersöka lärares erfarenheter och tankar, därför valdes en kvalitativ 
undersökningsmetod. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ metod är en 
lämpligt vald metod om informanternas erfarenheter och tankar undersöks.  
 
De informanter som användes i studien valdes ut efter deras kunskap inom området. 
Detta för att kunna svara på studiens forskningsfrågor. Ett målinriktat urval valdes då 
fokus var att informanterna skulle undervisa i matematik i årskurs 1-3. Informanterna 
valdes ut genom ett målinriktat urval, efter sin kunskap inom området som studien berör 
(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
För att komma i kontakt men ett antal informanter användes kontaktnät, detta för att jag 
hade vetskapen om att de tillhörde det målinriktade urvalet. Intresset för studien 
uppkom på grund av tidigare erfarenhet då kontakt knutits till elever i 
matematiksvårigheter och därmed sett olika arbetssätt. Detta var även till grund för att 
bekvämlighetsurvalet gjordes. Jag och de olika informanterna hade olika relationer som 
grund vilket betydde att jag ej sett hur alla informanter arbetade inom 
matematiksvårigheter eller vad deras erfarenhet kring det var. Jag ville intervjua ett 
större antal informanter på olika skolor i olika städer för att se på vilka olika kunskaper 
och erfarenheter som fanns.  
 
Att jag hade olika relationer med de deltagande informanterna upplever jag ej påverkade 
resultatet. Jag upplever att samtalet under intervjun flöt då det fanns ett tidigare 
förtroende. De informanter som godkände deltagande var alla från olika skolor, men 
mailet skickades även till några på samma skolor. I studien ville jag se olika 
erfarenheter och olika arbetssätt vilket endast uppkommer då en studie berör olika 
skolor. Annars hade studien kunnat utgå från en skolas arbetssätt och rutiner. Resultatet 
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hade då ej varit överförbart då det endast var grundat på samma skola. Det hade dock 
varit intressant att se om olika parallellklasser med olika lärare hade arbetat med olika 
metoder och hade olika sätt att uppmärksamma dessa elever. Även intervju med 
specialpedagog och speciallärare hade kunnat genomföras. 
 
För att förbereda mig inför intervjuerna formades en intervjuguide där frågorna formats 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då jag hade tidigare erfarenhet kring 
intervjuer genomfördes ej en pilotintervju. Jag kände mig bekväm som intervjuare och 
använde intervjuguiden som stöd för att samla in data. Samtidigt ställs det krav på 
intervjuaren då Kvale och Brinkman (2014) menar att kvalitén på intervjun påverkas av 
intervjuarens förhållningssätt och förmåga till följdfrågor. Det fanns en tidigare relation, 
dock varierad mellan informanterna och mig som intervjuare, detta kan ha bidragit till 
en bekvämare roll för mig som intervjuare.   
 
Intervjuerna skedde i informanternas hemklassrum, detta för att möta informanterna i en 
vardaglig miljö. Detta menar Trost (2010) skapar en bekväm situation för informanterna 
då det är en välbekant plats. Att besöka de olika informanterna i deras vardagliga miljö 
var tidskrävande då dessa platser var i olika städer, men det gynnade resultatet då 
informanterna fick möjlighet att befinna sig på hemmaplan samt ett bra samtal med 
följdfrågor kunde ske. Intervjuerna spelades in för att skapa ett avslappnat samtal.  
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes som metod. Detta för att dels ge 
informanten möjlighet till egna tankar och åsikter, men samtidigt besvara de frågor som 
jag som intervjuare till viss del styrde intervjun med. Intervjun avslutades med en öppen 
fråga där informanten fick besvara en eventuell egen fråga. Hade istället enkät används 
som metod hade ej svaren blivit djupgående och informantens tankar hade ej berörts. 
Om observation hade genomförts, hade resultatet tydligare visat hur lärare arbetar med 
elever i matematiksvårigheter, då jag som observatör hade kunnat se om de 
informanterna talade om kunde kopplas till handling. Studien måste tidsmässigt och 
praktiskt vara utförbar, vilket blev anledningen till att observation ej gjordes.  
 
Intervjusvarens tillförlitlighet ökade då informanterna hade möjlighet att utveckla sina 
svar samt att jag som intervjuare kunde förtydliga frågornas syfte om det fanns behov. 
Jag upplever att studiens tillförlitlighet ökade med denna metod då det fanns en öppen 
dialogform mellan mig som intervjuare och informanterna, det tidigare förtroendet 
skapade en bra dialog. Hade enkät används som metod hade fler informanter kunnat 
samlas in till studien men svaren hade ej varit lika ingående. 
 
Efter intervjuerna sammanfattade jag genom att anteckna. Detta menar Bryman (2013) 
är en viktig del av processen av att analysera resultatet. För att påbörja analysen lyssna 
jag genom det inspelade materialet ett flertal gånger. Trost (2010) menar att det är 
viktigt då relevant material annars kan förbises.  
 
Presentationen av analysen utgick från studiens två frågeställningar, under dessa 
presenteras underrubriker som hittats under analysen. Vid analysen av data tolkades 
denna via en kvalitativ innehållsanalys, där gemensamma koder hittades. Kvale och 
Brinkman (2014) menar att i en kvalitativ innehållsanalys söks gemensamma koder i det 
insamlade materialet. Ett flertal koder skapade en kategori som sedan utvecklades till 
olika passande teman. Dessa teman var grunden för de underrubriker som placerades 
under vardera frågeställning i resultatet.  
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De gemensamma kategorierna bildade teman som transkriberades och lämpliga citat 
plockades ur och presenterades i resultatet. Det var endast dessa utvalda delar som 
transkriberades då jag ansåg att detta var användbar och relevant data som svarade på 
studiens frågeställningar. Studiens tillförlitlighet påverkades av detta beslut då allt 
insamlat material ej behandlats likvärdigt. Jag valde ut det jag ansåg var relevant till 
studien men någon annan kunde ha upptäckt något jag själv ej uppfattade relevant.  
 
Studiens deltagande informanter har presenterats med benämningen ”Lärare 1-6”. Detta 
för att ej påvisa på betydelse av kön. I resultatet var jag ej intresserad av att undersöka 
om eventuell skillnad på erfarenheter och tankar berodde på kön. Därför valdes namnen 
att neutraliseras så vikt ej läggs på det. I studien ville jag presentera lärare som en 
generell arbetsgrupp och därför avkodades dessa i namnen ”Lärare 1-6”. Fokus hade 
tagits från syftet som undersöker lärares tankar och ej vad kvinnliga och manliga lärare 
har för olika tankar.  
 
I studien har jag valt att presentera antal aktiva år som informanterna har. Tanken var att 
det kunde bli en intressant ingångsvinkel i resultatdiskussionen, detta blev ej fallet då 
jag ej kunde se koppling mellan lärare, ålder och erfarenhet samt tankar.  
 
För att öka resultatets trovärdighet hade studien kunnat kombineras med observationer. 
Detta för att se hur lärare arbetar och själv se elever i matematiksvårigheter. Att även 
utöka antalet deltagande hade höjt trovärdigheten av resultatet. Då studiens 
tillvägagångsätt, både innan och efter intervjuerna samt analysmetod presenterats i 
arbetet anser jag att studien överförbarhet ökar då möjligheter att genomföra likvärdig 
studie är genomförbart. 
 
De fyra forskningsetiska principerna har alla behandlats i studien. Informationskravet 
och samtyckeskravet berördes i mailet då studiens syfte presenterades samt en förfrågan 
om deltagande ägde rum. Vid samtliga intervjuer upprepades även syftet och 
informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt samt att de hade möjlighet 
att avbryta. Nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet informerades om i mailet då 
informanternas anonymitet och att materialet endast användes i forskningssyfte skrevs. 
Dessa upprepades även i mötet med informanterna för att försäkra dessa om deras 
anonymitet.  
 
6.3 Resultatdiskussion 
Matematiksvårigheter definieras och kategoriseras på olika vis. Endast en av 
informanterna nämnde en specifik matematiksvårighet, vilket var dyskalkyli. De kunde 
se olika orsaker som påverkar att elever hamnar i matematiksvårigheter men hade ej 
kunskapen till att koppla dessa till olika kategorier. Ljungblad (1999) nämner två 
begrepp allmänna matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter. Malmer 
och Adler (1996) menar däremot att det finns fyra grupper inom matematiksvårigheter 
som förutom de två tidigare nämnda är även dyskalkyli och pseudo-dyskalkyli. Av 
dessa definitioner nämndes endast dyskalkyli vid namn av en utav studiens informanter. 
Precis som Ljungblad (1999) nämnde informanten spatiala problem för elever med 
dyskalkyli. Dessa fyra grupper som nämns i litteraturen visar på att elevers olika 
problematik inom matematiken kan kategoriseras. De kännetecken som placerar elever i 
dessa kategorier är några som informanterna nämnt som kännetecken, men alla 
kategorierna vid namn framkom ej i studiens resultat.  
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En av informanterna nämnde att under sina år som lärare hade denne uppfattat elever 
som uppvisat viss tendens till dyskalkyli men som senare försvunnit. Adler (2001) 
menar att dyskalkyli är en utvecklingsbar diagnos som elever kan med hjälpmedel 
komma ur. Om man utgår från Adlers syn på diagnosen kan detta ha varit elever som 
inte är diagnostiserade och fått de hjälpmedel som behövdes utan vetskap om att en 
diagnos låg till grund för problematiken. Adler (2001) tog även upp automatisering samt 
problematik med korttidsminnet. Det hade även denna informant uppmärksammat som 
problematik hos sina elever i matematiksvårigheter.  
 
Flera informanter nämnde att diagnoser har olika problematik som eleven har som 
hinder för sin inlärning. Adler och Adler (2006) menar att räknesvårigheter är kopplade 
till neuropsykologisk funktionsnedsättning. Där både minnet och självkänslan påverkar 
inlärningen av ny kunskap. Det informanterna kopplade till neuropsykologiska 
diagnoser var koncentrationssvårigheter och problematik med arbetsminnet. Detta lyfter 
även Lundberg och Sterner (2006) som problematik för elever med neuropsykologiska 
diagnoser. Informanterna samtalade även om att alla individer är olika, även inom 
samma diagnosproblematik. Ahlbom m.fl. (2006) nämner problematiken att 
diagnostisera en frisk elev och tvärtom. Att inte fler diagnoser nämndes kan vara en 
orsak, då fokus kan vara att diagnostisera vilket ej alltid behöver vara rätt utväg. 
Däremot tog Montis (2000) upp att ADHD och dyskalkyli är sammankopplade då den 
är en vanlig inlärningssvårighet hos elever ADHD. Även fast informanterna ej namngav 
diagnoserna för sig så talade de om problematiken och kännetecknen kring diagnosen. 
Det visar på en kunskap kring svårigheter men samtidigt en okunskap kring vad för 
diagnos eleven kan ha. Detta är en problematik i sig då elever i matematiksvårigheter 
behöver rätt stöttning för att utvecklas inom matematiken.  
 
Ett problem informanterna nämnde var att den abstrakta matematiken behöver 
konkretiseras. Likheter kan ses i Kay och Yeo (2003) redovidning av fem olika aspekter 
som kännetecknade elever i matematiksvårigheter. Här kan likheter ses i resultatet då 
informanter samtalade kring den abstrakta matematiken som behöver konkretiseras. 
Informanterna nämnde även självkänsla som en aspekt som även författarna tog upp. 
Dock visade resultatet inte på att det nämndes något kring att matematik byggs på 
tidigare matematik och att långtidsminnet och arbetsminnet har avgörande roll. Med en 
kunskap om vilka aspekter som finns att arbeta med inom svårigheten kan det gynna 
inlärningen då rätt hjälpmedel används. Om eleven är i specifika svårigheter bör 
kunskap kring diagnosen finnas hos lärarna. Att det finns olika diagnoser som påverkar 
att elever är i matematiksvårigheter är något som denna studies resultat inte visar på till 
fullo. Men samtidigt tar alla informanter upp vilka kännetecken och orsaker de själva 
har som erfarenhet i sitt klassrum. Att Ahlbom m.fl. (2006) talar kring problematik vid 
diagnostisering kan vara en påverkan kring varför diagnoserna ej används i 
klassrummet. De kanske inte finns en erfarenhet av diagnostiserade elever i 
matematiksvårigheter för dessa lärare?  
 
Alla informanter talade precis som Magne m. fl (1972), att matematiksvårigheter kan 
uppkomma om eleverna har en otrygg hemmiljö. Även Lundberg och Sterner (2006) 
menar att det finns en koppling mellan hem och elevens prestationer i skolan. 
Informanterna menade även att stöttningen hemifrån är viktig inom 
matematikinlärningen, speciellt för elever i matematiksvårigheter då mer stöd kan 
behövas från föräldrarna. De arbetssätt som skolan arbetar med behöver stöttning 
hemifrån. Denna brist menar även Lundberg och Sterner (2006) påverkar elevers 
inlärning. Även Peressini (1998) uttryckte att stöttning hemifrån gynnade eleven 
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utveckling, men att alla har olika möjlighet till stöttning. En otrygg hemmiljö kan då 
göra att tid och möjlighet inte finns för de föräldrar i egna svårigheter att ge stöd till sina 
egna barn. Att eleverna har en stressig miljö hemma gör att de har svårigheter att ge 
skolan den koncentration som krävs för att ta in all kunskap. Tankarna kan då istället 
riktas mot de händelser som bidrar till att miljön i hemmet är i obalans. En av 
informanterna tog även upp att stöttning hemifrån krävdes om eleven hade en diagnos. 
Informanten menade att skolans arbete hänger ihop med arbetet hemma. Därför var det 
extra viktigt att få stöttning för elever med diagnos.  
 
Informanterna tog upp att lusten att lära måste skapas för att matematikutveckling skulle 
vara god för elever i matematiksvårigheter. Detta genom nytänkande och stimulerande 
lektion. Kadesjö (2001) menar att vikten i undervisningen för elever i 
matematiksvårigheter är att hitta en anpassad undervisningsmetod som bemöter alla 
elever och stimulerar undervisningen så koncentrationen och lusten finns. Men 
informanterna talade även om hur svårt det var att hitta tiden att arbeta med eleverna på 
detta viset. Ljungblad (1999) tar upp hur viktig självkänslan är för eleverna och då en 
stimulerande lektion som uppmuntrar detta. En informant talade om hur kraven som 
ställs på eleverna motverkar detta självförtroende då dessa är alldeles för höga.  
 
Informanterna uttryckte avsaknad av en pedagogisk miljö som når ut till alla elever. 
Precis som Bergström (2001) beskrev behöver klassrummet olika lärandemiljöer för att 
tillgodose alla elevers behov. Informanterna påpekade att ytan inte fanns och därmed 
var det svårt att skapa olika lärandemiljöer i olika gruppkonstellationer. Jakobsson och 
Nilsson (2011) nämnde att stödundervisning för elever i svårigheter är något som ska 
planeras där ej dessa elever hamnar i ett utanförskap. De menar även att elever i behov 
ska få den stöttning de behöver i form av exempelvis specifik undervisningsgrupp eller 
extra stöttning i klassrummet. Informanterna uttryckte frustation över avsaknaden av 
resurser så som personal eller tid att sitta med dessa elever i matematiksvårigheter. 
Detta för att det ej gick att skapa dessa lärandemiljöer för att tillgodose elevernas behov 
av mindre gruppkonstellationer.  
 
Det vanligaste arbetssättet informanterna använde sig av var konkret material. 
Informanterna talade precis som Magne m. fl (1972) hur konkret material hjälper lärare 
att konkretisera matematiken för elever i matematiksvårigheter. Ett hjälpmedel till detta 
menar de alla är laborativt material och ett varierat arbetssätt.  
 
Informanterna uttryckte frustation att tid och resurser påverkade deras undervisning för 
att stötta elever i matematiksvårigheter till att nå målen. Alla elever har rätt till en 
likvärdig utbildning där alla ska få den stöttning som behöva av skolan (Skolverket, 
2011). Men en av informanterna lyfte att det finns svårigheter att uppnå detta krav som 
lärare, då målen för eleverna är orealistiska och eleven inte alltid kan få enskild hjälp 
och stöttning. På så vis var det svårt att ge eleverna den möjligheten till likvärdig 
utbildning. Hur kan det finnas en likvärdig utbildning om alla elever är olika och 
verkligheten inte alltid ser till en undervisningsform som stöttar dessa elever? Boylan 
(2009) uppmärksammar lärarens ansvar att skapa en miljö där den sociala rättvisan 
finns. En miljö som hjälper eleverna att kunna ta till sig ny kunskap i form av det 
emotionella lärandet. Här visar det på vikten av att alla elever uppmärksammas och 
känner sig sedd, att eleverna får ett självförtroende till sitt lärande då de 
uppmärksammar sin egna matematiska utveckling.  
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En av informanterna tog upp och belyste även hur de krav som Skolverket ställer 
påverkar elevers självkänsla och deras prestation. Engström och Magne (2008) menar 
även de att målen för elever i skolan är orealistiska då det är samma mål för alla elever. 
Informanterna ifrågasatte hur de skulle arbeta med elever i matematiksvårigheter för att 
nå målen. Om man då utgår från Malmers (2002) beskrivning om att elever kan hamna i 
matematiksvårigheter på grund av målen, ifrågasätts de befintliga målen.   
 
Öhlmér (2011) menar att elever med olika problematik, både diagnostiserad och icke 
diagnostiserad har rätt att tillgå ett åtgärdsprogram där skolans insatser ska skapas efter 
elevens behov. Studiens informanter hade delade åsikter kring synen på dokumentation. 
De uttryckte en saknad av samarbete med skolans ledning för att underlätta och skapa 
dessa insatser för elever i matematiksvårigheter. Men de hade även sett hur dessa 
insatser skapat möjligheter till utveckling för elever i matematiksvårigheter. Dock 
uttryckte de en saknad av samarbete från föräldrar som gynnade dessa insatser på 
hemmaplan. Att skapa ett samarbete mellan skola och hem är något som krävs för att 
stötta elevernas självförtroende till att lyckas ta sig ur svårigheterna. Redan på 70-talet 
kunde en koppling mellan hem och skola göras. Magne m.fl (1972) menade att en 
otrygg hemmiljö kunde påverka ifall elever hamnar i matematiksvårigheter. Detta var 
något som alla informanter ansåg var en viktig del för elever i matematiksvårigheter. 
Både för stöttningen hemifrån vid eventuella insatser som skolan gjort, men även för 
hur en försummande hemmiljö kan påverka elever prestation i skolan.  
 
Resultatet i denna studie tyder på en frustation på de krav som ställs från Skolverket, 
vilket gör att man reflekterar över hur dessa är uppsatta och om samma krav kan ställas 
till samtliga elever. Att informanterna uttryckte en saknad av att kunna ge rätt hjälp till 
alla elever, visar även det på en brist på lärare med speciell kompetens kring detta ämne 
samt att det finns behov på resurser till vidare utbildning och resurser.  
 
6.4 Avslutande reflektioner 
Det finns olika aspekter som bidrar till att elever hamnar i matematiksvårigheter (se 
Figur 1). Dessa aspekter kan alla kopplas samman och det gemensamma är då 
matematiksvårigheter. Skolans krav som ställs på eleven kan bidra till att elever inte 
uppnår målen då det kanske inte finns rätt resurser att tillgå till stöttning för elevens 
behov. Hur eleven har det i hemmiljön speglar även hur koncentrationen i skolan är. 
Om miljön hemma oroar eleven kan detta påverka en orolighet som visar sig i skolan. 
Elever som är i behov av extra stöttning på grund av pseudo-dyskalkyli, akalkyli, 
specifika matematiksvårigheter, allmänna matematiksvårigheter och neuropsykologiska 
diagnoser behöver hjälp både hemifrån och från skolan. I figuren visas dessa två cirklar 
lite större för att markera att dessa är viktiga för att hjälpa elever ut ur sina 
matematiksvårigheter.  
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Figur 1. Författarens figur. 
 
 
 
Utifrån studiens insamlade material och den tidigare presenterade teorin har följande 
reflektioner gjorts.  
 
Under studiens gång reflekterade jag över hur matematiksvårigheter ej speglas i 
diagnoser i skolan. Att endast en lärare nämnde dyskalkyli som en orsak visar på hur vi 
i samhället ej uppmärksammat detta. Att det fanns ett flertal diagnoser som påverkar 
inlärningen specificerat för endast matematikundervisningen är något som jag som 
lärarstudent ej var insatt i innan denna studie. Studien visade att alla informanter 
kopplade det sociala som påverkan före eventuell problematik, detta kan visa på att det 
finns många elever som är odiagnostiserade och istället uppfattas som elever med 
allmänna matematiksvårigheter. Detta då endast en lärare nämnde specifika 
matematiksvårigheter vilket var dyskalkyli. Samtidigt nämnde lärarna orsaker som 
påverkar matematiksvårigheter, samma orsaker som nämnts i dyskalkyli och 
neuropsykologiska diagnoser. Detta kan tyda på en okunskap kring diagnostik men en 
kunskap inom orsaker till svårigheter. Dessa två begrepp bör kopplas samman för att 
kunna ge elever rätt hjälp för att nå en likvärdig utbildning.  
 
Resultatet visade även på hur lärare ute i dagens skolor känner en saknad av ett 
samarbete mellan ledning och klassrum. Hur de behöver fler resurser för att kunna 
tillgodose alla elevers behov och hjälpa deras matematiska utveckling. Hur de vill möta 
alla elever med rätt undervisningsform men hur resurser, tid och plats påverkar deras 
möjligheter. Att lärare ej har möjlighet att hjälpa alla elever i svårigheter att nå målen 
går emot skollagen. Om detta nu är sanningen i flera skolor måste åtgärder tas för att 
förbättra dagens skola.  
 
Elever med specifika matematiksvårigheter är alltså i en svårighet. Eleven har en 
utvecklingsbar diagnos och kan därför med rätt hjälpmedel utvecklas ur diagnosen. 
Detta är något som visar på vikten av att informera lärare om bakgrunden till specifika 
matematiksvårigheter. 
 

Matema'ksvårigheter	  

Specifika	  
matema'ksvårigheter/

dyskalkyli	  
Hemförhållanden	  

Allmänna	  
matema'ksvårigheter	  

Skolan	  Pseudo-‐dyskalkyli	  

Neuropsykologiska	  
diagnoser	  

Alkalkyli	  
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6.5 Förslag på vidare forskning 
Under arbetet med den här studien så har jag fått upp ögonen för hur uppföljningen med 
elever i matematiksvårigheter går till. En intressant infallsvinkel hade varit hur 
åtgärdsprogrammen fungerar och hur dessa följs upp. Här hade jag velat intervjua lärare 
som redan arbetar med åtgärdsprogram och undersöka ifall de upplever att 
åtgärdsprogrammen hjälper eleverna eller ej. För att undersöka hur dessa följs upp hade 
även en intressant infallsvinkel varit att intervjua rektorer för att undersöka hur deras 
ansvar samspelas med läraren och eleven. Denna studie hade varit intressant att fortlöpa 
under en längre tid då man kunde få följa utvecklingen från starten med 
åtgärdsprogrammet och till dess att utvecklingen inom matematikundervisningen sker.  
 
En annan intressant tanke hade varit att utgå från dyskalkyli, då det vanligtvis görs en 
förväxling mellan dyslexi. I denna studie berörde jag dyskalkyli men det hade varit 
intressant samt gynnande för min framtida roll som lärare att veta mer kring denna 
diagnos.  
 
Jag hade även velat utföra liknande studie med observations som tilläggsmetod, där 
hade fokus varit att själv observera vilka elever som är i matematiksvårigheter samt hur 
lärare arbetar med dessa elever. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Studiens syfte är att undersöka hur undervisande lärare i årskurs 1-3 arbetar med elever 
som befinner sig i matematiksvårigheter samt vilka former av stöd och hjälpmedel de 
använder i detta arbete.   
 
 

1. Vad innebär det för dig att en elev har hamnat i matematiksvårigheter? 
2. Vad är din erfarenhet kring det? 
3. Hur uppmärksammar du dessa elever?   
4. Hur identifieras elever i matematiksvårigheter? Vilka kännetecken tycker du 

man kan möta? 
5. Finns det några orsaker som du ser har en koppling till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter? 
6. Hur arbetar du med dessa elever? Kan du beskriva ett arbetspass? 
7. Vilka hjälpmedel använder du? Material/resurs 
8. Hur arbetar du för att följa deras utveckling? 
9. Har ni någon speciell procedur? 
10. Är det något utöver det vi diskuterat som du skulle vilja tillägga? 

 
  



  
 

 

II 

Bilaga B Mail 
 
Hej…! 
 
Jag heter Louise Andersson Ekegren och läser lärarutbildningen med inriktning F-3 på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu läser jag min sista termin på utbildningen.  
 
Jag har precis påbörjat ett självständigt arbete inom matematikdidaktik. Min studie 
handlar om elever som hamnat i matematiksvårigheter. Syftet är att undersöka hur lärare 
identifierar dessa elever och hur de arbetar med att främja dessa elevers matematiska 
utveckling. För att uppnå syftet och presentera ett trovärdigt resultat önskar jag att 
intervjua lärare i årskurs 1-3 som är aktiva inom matematikundervisning. 
 
Jag vill gärna fråga dig om du har möjlighet och tillfälle att delta? Intervjun beräknar 
jag ta cirka 30 minuter och är helt anonym samt kommer endast användas i 
forskningssyfte.  
 
Jag har möjlighet att träffas… 
 
Vid frågor nås jag via mail: 
la222fh@student.lnu.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning,  
Louise Andersson Ekegren 
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