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Abstract 

An increasing number of students leave the Swedish compulsory school without having a 

satisfactory grade in mathematics. Causes why students risk ending up with difficulties in the 

subject of mathematics are debated but one explanation might be that more and more students are 

diagnosed with dyscalculia. 

 

The purpose of this study is to investigate how educationalists identify and organize their teaching 

in order to help students with difficulties in mathematics to reach the schools requirement and long-

term goals that are defined in advance. 

 

It is vital to detect learning difficulties at an early stage. Accordingly, it can be avoided that the 

student starts to develop a negative self-image due to repeated failures and in the same time provide 

relevant help. Educationalists working actively with teaching possess valuable knowledge that is 

presently well managed. However, there are many indications that the schools steadily reducing 

amount of resources will limit their efforts. 

 

My contribution is an attempt to elucidate this complex of problems that are part of the daily rounds 

of an educationalist and that have been debated profoundly during the last years. 

The studie is based in qualitative iterviews with teachers in compulsory shool and one special 

educationalist and the interwiews are, after compilation, compared with earlier research of 

difficulties in mathematics.  
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1. Inledning 

 

Skolan är Sveriges största arbetsplats och som nästan alla människor kan relatera sig till i någon 

form. Det är också den samhällsinstitution som förefaller påverka och utöva stort inflytande över 

oss under en lång tid av våra liv.
1
 Det är därför kanske inte så konstigt att skolan ofta hamnar i 

fokus för allehanda åsikter och debatter. Skolan har en central roll i samhället och i kombination 

med det breda allmänna intresset utsätts verksamheten ofta för en omfattande granskning och 

många gånger hård kritik. Bland annat har under de senaste åren debatterats om den djupa klyfta 

som råder mellan skolans ambition och resultat. En uppmärksammad grupp är elever som lämnar 

grundskolan utan godkänt betyg i ämnet matematik. Vad som ligger bakom fenomenet tycks 

förefalla många och är omtvistat bland forskarna. Men en av de faktorer jag uppmärksammat i min 

studie och som Sjöberg tar upp i sin doktorsavhandling är samhällets allt större krav på 

medborgarnas matematikkunskaper.
2
  Skolans uppdrag är att utveckla kunskaper som anses 

nödvändiga för att leva och verka i samhället. Elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i 

matematik skulle därmed inte klara av olika situationer som samhällsmedborgare varken i arbete 

eller med fortsatta studier. Skolan har under senare decennier drabbats av kraftiga nedskärningar 

med bland annat färre lärare i skolorna och allt fler elever i klasserna. Verksamheten som pågår i 

klassrummet skulle kunna beskrivas som komplicerad och komplext. Det ställer höga krav på 

läraren som inte bara ska ansvara för att eleverna tillägnar sig ett ämnesinnehåll och organisera 

detta på ett så gynnsamt sätt som möjligt utan också anpassa detta till elever med olika bakgrunder 

och behov. I den här studien vill jag därför närmare undersöka hur pedagoger identifierar elever i 

matematiksvårigheter och hur de organiserar undervisningen för dem.   

2. Bakgrund  

 

Skolans uppdrag är att förbereda och utbilda barn och unga för att leva och verka i samhället. I 

styrdokumenten som reglerar skolans verksamhet anges tydliga riktlinjer att elever som har 

svårigheter i skolarbetet skall ges särskilt stöd och det föreligger skolan ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika andledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
 3
 I skollagens s.k. 

portalparagraf, 1 kapitlet 2§ i första och andra stycket kan man läsa följande:  

 

  

                                                      

1 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (Stockholm: Liber AB, 2007) 

2 Gunnar Sjöberg, Om det inte är dyskalkyli- vad är det då? (Umeå: Umeå Universitet, 2006) 

3 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen (Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, 1998) 
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Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
4
  

 

Vidare i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 står 

följande att: 

 

Läraren skall 

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

 • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
5
 

. 

Och i grundskolans kursplan i matematik står följande under ämnets karaktär och uppbyggnad: 

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller 

alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.
6
 

 

Det finns en del motsägelser vad som gäller de övergripande målen. Skolan skall till exempel vara 

likvärdig och målen ska vara lika för alla samtidigt som den skall vara öppen för och stödja 

mångfald och variation. Då skolan skall ge likvärdig utbildning för en mångfald och variation av 

elever som motiverar en individuellt anpassad utbildning uppstår det problem som ofta har uttryckts 

som en diskrepans mellan formuleringsarena och realiseringsarena. På formuleringsarenan det vill 

säga i skollag, förordningar och läroplaner uttrycks samhällets intentioner och ambitioner med 

skolans uppdrag men där står inte hur intentionerna ska realiseras. Dessa mål har på skolan, 

realiseringsarenan, ibland upplevts som rent utopiska och omöjliga att nå. För att hitta en 

kompromiss mellan samhällets intentioner och möjligheter i praktiken har man därför erbjudit 

elever i skolsvårigheter specialundervisning som ofta varit ett avsteg från läroplanen. 
7
 

   

                                                      

4 SFS 1985:1100. Skollagen. 1 kapitlet 2 § 

5 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen (Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, 1998) s. 12 

6 Skolverket, Kursplan och betygskriterier i matematik. www.skolverket.se/ 

7 Bengt Persson, Elevers olikheter (Stockholm: Liber AB, 2007) 
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2.1 Teoretiskt perspektiv 

 

Det teoretiska perspektiv jag valt i den här studien när jag tolkat och analyserat underlaget för mitt 

empiriska material är det som kallas kategoriskt perspektiv eller relationellt perspektiv. Studien har 

visat sig ha en betydande komplexitet på många olika nivåer. För att se nya aspekter på arbetet 

skulle därför ett ökat behov av fler teoretiska perspektiv varit önskvärt men jag har valt att begränsa 

mig till en vald teoriansats som jag utgår ifrån och som används för tolkning av empirin i avsikt att 

kunna förstå materialet ur ett antal olika aspekter.  

 

2.2 Kategoriskt eller relationellt perspektiv på 

skolsvårigheter 

 

Det kategoriska perspektivet tar utgångspunkt i en medicinsk/psykologisk förklaringsmodell och 

orsaken till elevens svårigheter reduceras till en effekt t ex låg begåvning. Man fastställer 

problemets art med fokus på den enskilde eleven i form av individuella brister eller avvikelser från 

det som anses normalt.
 
Elevens behov betecknas som en avsaknad, något som fattas eleven och 

utifrån problemets art sätts kompensatoriska åtgärder in. Man talar om eleven ”med” problem och 

att eleven kommer till skolan med sitt problem. Skolan presenterar som regel metodiska förlag för 

att stötta och hjälpa eleven som följs upp i delmål och mål. Ur ett kategoriskt perspektiv ses de 

kompensatoriska åtgärderna vara tidsbegränsade och upphör då behovet är åtgärdat och 

tillfredställt. 
8
 

 

Ur ett relationellt perspektiv så ses problemet vara i elevens miljö och man utgår från en 

pedagogisk formulerad förklaringsmodell. Förståelsegrunden står inte att finna i en enskild elevs 

uppträdande eller beteende utan istället vad som sker i förhållanden eller interaktionen mellan olika 

aktörer. Förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka förutsättningar för eleven att 

uppfylla skolans krav och mål. Man talar här om eleven ”i” problem och inte bara kompensatoriska 

åtgärder sätts in utan eleven kan hjälpas ur problemen genom olika pedagogiska och strukturella 

åtgärder i skolan. Man arbetar mot långsiktiga mål med förändringar som involverar alla lärare och 

som ofta kräver att den enskilda skolan som system behöver genomlysas. Uppföljning och 

utvärdering av insatserna ses som naturliga inslag i skolans ordinarie verksamhet.
9
 

 

De två perspektiven utgör olika sätt att se på elevens skolsvårigheter. Utifrån vilket perspektiv man 

väljer att utgå ifrån får det konsekvenser på en rad olika nivåer såväl i klassrummet som på skolan. 

När man från kategoriskt perspektiv väljer att sätta in kompensatoriska åtgärder i form av 

                                                      

8 Gunnar Sjöberg, Om det inte är dyskalkyli- vad är det då? (Umeå: Umeå Universitet, 2006) 

9 Ibid. 
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metodiska förslag eller andra åtgärder så strävar man efter mer långsiktig processutveckling och 

riktlinjer av undervisningen från ett relationellt perspektiv. 

 

Tabell 1. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval.10 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa under- 

visning och stoff till skilda 

förutsättningar för lärande 

hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisande svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet  Kortsiktighet 

Fokus för special- 

pedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, special- 

pedagoger och elevvårds- 

personal 

 

2.3 Elevers olikheter 

 

Att elever är olika och presterar olika är ett faktum. Men är kravet från skolan att alla elever skall 

uppnå en viss nivå av kunskap realistiskt och är det kunskaper som är nödvändiga för att leva och 

verka i samhället? Skillnaden mellan elevers prestationer i en inkluderande skola 
11

 blir tydliga sett 

från deras förmågor och kvaliteter. Från ett relationellt perspektiv ses det som en naturlig variation 

av olikheter och som skolan måste lära sig att hantera. Engström menar att man från ett kategoriskt 

perspektiv anser att elever med matematiksvårighet skiljer sig så till vida att de lär sig på ett särskilt 

sätt och behöver därför undervisas med speciella specialmetoder men han hävdar istället bestämt 

tvärtom. Han menar att elever i matematiksvårigheter skiljer sig inte från andra elevers sätt att lära 

sig. Elevers olika prestationer bör istället mötas med individanpassat stoff och istället bör en 

                                                      

10 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (Stockholm: Liber AB, 2007), s. 143 

11 Med inkluderande skola avses här en skolan vars undervisning anpassas till alla elever oavsett vilka 

förutsättningar och behov de har.  
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diskussion föras om vad för slags kunskaper dessa elever i matematiksvårigheter behöver i 

framtiden, det vill säga vilken livsmatematik är nödvändiga för dem.
12

  

 

2.4 Olika förklaringar till matematiksvårigheter 

 

Följaktligen kan det finnas en rad olika förklaringar till varför en elev hamnar i 

matematiksvårigheter och enligt Engström kan man inom forskningen skilja mellan följande olika 

förklaringsmodeller:
13

 

 

1. medicinska/ neurologiska - defektorienterad, eleven har en hjärnskada eller annan fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning. 

 

2. psykologiska – förklaringar sökes i bristande ansträngning eller koncentrationssvårigheter, 

känslomässiga blockeringar, ångest eller olika kognitiva orsaker. 

 

3. sociologiska – miljöfaktorer, eleven kommer från understimulerad miljö.  

 

4. didaktiska – felaktiga undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning. 

 

Ur ett relationellt perspektiv menar Engström är det inte meningsfullt att försöka reducera 

förklaring till olika modeller utan fenomenet måste uppfattas som komplext och mångdimensionellt 

där fokusering bör ligga på didaktiska faktorer och vad som har med själva undervisningens 

organisering, planering och utförande att göra. Vidare menar han att endast en mindre del av elever 

i behov av särskilt stöd i matematik anses ha någon form av hjärnskada och att ingen annan modell 

kan ensamt förklara matematiksvårigheter.
14

 

 

2.5 Olika kategorier av matematiksvårigheter  

 

Anledningen till att man inom forskningen väljer att kategorisera olika matematiksvårigheter är att 

kunna sätta in rätt form av hjälpinsatser. Alla elever har inte samma sorts svårigheter och värdet i 

att differentiera och kategorisera matematiksvårigheter ligger i att det blir enklare att didaktiskt 

börja arbeta utifrån den enskilde elevens svårigheter. Björn Adler är psykolog, specialist i 

neuropsykologi och psykoterapeut med mångårig erfarenhet från skola, barn och ungdomspsykiatri 

                                                      

12 Arne Engström, Specialpedagogiska frågeställningar i matematik (Örebro: Örebro Universitet, 2003) 

13 Ibid., s. 32 

14 Ibid. 
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och barnneuropsykiskt specialistteam. I sin bok Vad är dyskalkyli? beskriver han fyra 

huvudgrupper av olika matematiksvårigheter som jag anammat och som presenteras nedan: 
15

 

 

2.5.1 Allmänna matematiksvårigheter 

 

Elever med allmänna matematiksvårigheter kan individuellt uppvisa en varierande grad av 

svårigheter. Vad man generellt ändå kan säga är att de presterar lite lågt men samtidigt med ett 

ganska jämnt resultat. De har ofta behov av långsammare inlärningstempo och ett förenklat 

läromedel kan vara en hjälp. Introduktion av nya saker kan upplevas svåra för dessa elever och det 

kan ta tid innan de uppnår en djupare förståelse. Ofta uppvisar eleverna även svårigheter med andra 

ämnen och många av dem har också läs- och skrivsvårigheter.
16

 Pedagogen kan behöva repetera 

ofta och ett laborativt arbete i vissa moment samt att miljön för eleven är lugn anses vara en del av 

de faktorer som kan underlätta för elevens inlärning.  

 

2.5.2 Specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli 

 

Elever som uppvisar problem med vissa delar av matematiken räknas till gruppen som har specifika 

matematiksvårigheter eller speciella matematiksvårigheter. De är ofta normalbegåvade men har 

problem med delar av den kognitiva processen och får därmed problem med vissa delar av 

tänkandet. Det märks speciellt i ämnet matematik men kan även visa sig i andra skolämnen eller bli 

märkbart i vardagssituationer. Vad man generellt kan säga är att de ofta presterar väldigt ojämnt. 

Deras ojämna matematiska färdigheter kan visa sig genom att de vissa stunder kan klara av 

matematiska problemlösningar men vid ett annat tillfälle misslyckas med exakt samma uppgift. 

Detta kan upplevas som mycket frustrerande både för eleven själv som för omgivningen. Elever 

som har specifika matematiksvårigheter kan ha svårt att till exempel skriva siffror, se föremål i 

grupp, räkna baklänges och att avläsa det rätta värdet av två eller flersiffriga tal t.ex. 13 blir då 31. 

Vanliga problem är också att lära sig klockan, beräkna tidsuppfattning, hantera pengar och förstå 

turordning vid lekar och sällskapsspel. De får ofta även problem att automatiskt plocka fram 

information, så kallade automatiseringssvårigheter när det behövs vilket kräver mycket tankearbete 

och som tröttar ut eleven. Det skulle kunna förklaras som att eleven har svårigheter med att nästan 

aldrig vid rätt tidpunkt kunna plocka fram det som behövs i den efterfrågade situationen.
17

  

 

Dyskalkyli kan härledas till medicinskt- neurologiska och neuropsykologiska området men ska inte 

ses som ett kroniskt tillstånd. Forskare hävdar att hjärnan utvecklas och förändras ständigt varpå en 

elev med tidigare ställd diagnos kan mogna eller arbeta sig igenom specifika matematiksvårigheter. 

                                                      

15 Björn Adler, Vad är dyskalkyli? (Höllviken: Nationella utbildningsförlaget Sverige, 2001) 

16 Ibid. 

17 Ann-Louise Ljungblad, Att räkna med barn- med specifika matematiksvårigheter. (Varberg: 

Argument Förlag AB, 2000) 
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Dyskalkyli ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) klassifikationssystem.
18

 Syftet med systemet 

är att skapa en enhetlig definition vid diagnostisering eftersom olika störningar kräver olika 

behandlingar. Dyskalkyli benämns som specifik räknesvårighet och för en diagnostisering beskrivs 

följande riktlinjer: 

 

The child’s arithmetical performance should be significantly below the level expected on the basis 

of his or her age, general intelligence, and school placement, and is best assessed by means of an 

individually administered, standardized test of arithmetic. Reading and spelling skills should be 

within the normal range expected for the child´s mental age, preferably as assessed on an 

individually administered, appropriately standardized test.
19

 

 

 

2.5.3 Akalkyli 

 

Akalkyli kan beskrivas som en total oförmåga att överhuvudtaget kunna förstå eller att använda sig 

av matematik och dess symboler. Svårigheterna visar sig så omfattande att trots mycket träning kan 

individen inte lära sig matematik. Problemen kan visa sig i oförmåga att lära sig talserien eller att 

kunna utföra enkel additions beräkning. Den bristande förmågan kopplas ofta till en förvärvad 

skada i hjärnan och utgör en förhållandevis liten del av befolkningen.  

 

2.5.4 Pseudo- dyskalkyli 

 

Pseudo- dyskalkyli kan främst förklaras som känslomässiga blockeringar hos eleven. Eleven har 

alla förutsättningar som krävs för att lära sig matematik men trots det uppstår problem. Det kan visa 

sig efter upprepade misslyckanden i matematiken som väcker missmod och tankar hos eleven om 

att vara mindre begåvad eller inte ha förmåga att kunna lära sig matematik. Det kan även vara en 

form av social belastning där familjemedlemmar haft matematikproblem och därför förväntas inte 

individen att lyckas trots begåvningsresurser. Elever med pseudo- dyskalkyli har ofta dålig 

självkänsla som hela tiden påverkar elevens attityd och ovilja att lära sig matematik. Pseudo- 

dyskalkyli kan även drabba elever då det visat sig vara brister i undervisningen.
20

 

 

                                                      

18 WHO, International Statistical Classification of Diceases, Injuries and Causes of Death. 

19 Klas-Jürgen Neumärker, Mathematics and the brain: uncharted territory? European Cild & Adolescent 

Psychiatry, (2000), s. 1 

20 Björn Adler, Vad är dyskalkyli? (Höllviken: Nationella utbildningsförlaget Sverige, 2001) 
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 3. Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger identifierar elever i 

matematiksvårigheter och hur de organiserar undervisningen för att hjälpa dessa elever att nå 

skolans krav och på förhand uppställda mål. Studien avser också att belysa från vilket perspektiv, 

kategoriskt eller relationellt som pedagogen förstår elevens matematiksvårigheter. Frågan har 

däremot visat sig vara alltför komplex för att i den här studien kunna ge några heltäckande svar.  

 

De aktuella frågeställningarna blir således: 

 

1. Hur pedagogen identifierar matematiksvårigheter? 

 

2. Hur pedagogen kategoriserar olika matematiksvårigheter? 

 

3. Vilka åtgärder vidtar pedagogen? 

 

4. Metod 

 

Min avsikt med undersökningen var att ta del av några erfarna pedagogers upplevelser som de haft 

med elever i matematiksvårigheter. Efter det att jag bestämt mig för min problemformulering 

behövde jag skaffa mig relativt god kunskap inom området för att på så sätt kunna börja arbeta och 

sätta mig in i mitt utvalda problem.
21

 Jag har därför tagit del av relevant litteratur om ämnet som 

inhämtats från bibliotek och från databaser. Däremot valde jag ut endast en liten del till att börja 

med för att inte ”ett alltför omfattande teoretiskt arbete skulle på förhand förhindra upptäckten av 

det nya”.
22

 Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer med tolkande ansats eftersom jag 

ville få fram en personlig och djupare kunskapsinformation hos pedagogerna. Men också att i en 

kvalitativ intervju ges ett större utrymme för informanten att kunna komplettera och förklara sig 

som kan vara svårare att uppnå i någon annan form som till exempel med svarsenkäter. Syftet med 

kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Davidsson att få fram en djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som de menar ofta erhålls vid användandet av kvantitativa metoder.
23

   

 

                                                      

21 Runa Patel, Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder. (Lund: Studentlitteratur, 2003) 

22 Ibid., s. 39 

23Ibid. 
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Utifrån min problemformulering avvägde jag noga och utformade fem på förhand formulerade 

frågor (bilaga 1). Pedagogerna hade möjlighet att fritt svara på frågorna och berätta utifrån sina 

erfarenheter och jag hade möjlighet att ställa spontana följdfrågor för att få fram både en mer 

nyanserad information och kunskap. I en kvalitativ intervju är intervjuare och informanten båda 

med och skapar samtalet vilket jag medvetandegjorde så till vidare att jag försökte hjälpa till att 

skapa ett sammanhang utan att hämma informanten. För att inte påverka riktningen och innehållet i 

intervjun i allt för stor grad framhöll jag en så neutral framtoning som möjligt.
 24

 

4.1 Urval 

 

Jag hade inledningsvis för avsikt att intervjua pedagoger som jämnt kunde representera 

grundskolans olika skolår men av tidsmässiga skäl fick jag begränsa mig till att genomföra tre 

intervjuer. Det hade varit önskvärt att även kunna göra en jämförelse mellan olika kommuner men 

det hade behövts mer tid. Avgränsningen med de fåtal genomförda intervjuerna på den utvalda 

skolan säger en hel del om just dem samtidigt kan det vara svårt att generalisera resultatet till andra 

pedagoger och skolor. Det är ändå rimligt att hävda att de slutsatser som denna studie kommer fram 

till kan vara giltiga och användas av andra pedagoger och skolor. Intervjuerna genomfördes med tre 

pedagoger verksamma på samma skola varav en är verksam i år 3-4 och den andra är verksam i år 

7-9 samt en pedagog som undervisar specialundervisning. I skolan går det elever från förskoleklass 

till år nio och skolan är belägen i en förortskommun till Stockholm. Jag kontaktade de tre 

pedagogerna efter rekommendationer från andra lärare på skolan. Lärarna hävdade att just dessa tre 

pedagoger har lång erfarenhet och gedigen kompetens i sitt yrke som de menade visat sig i olika 

situationer och det samarbete de haft och fortfarande har med dem. Därför skulle de kunna bidra 

med ett brett och innehållsrikt material till mig. Jag har tidigare varit på skolan men just dessa 

pedagoger har jag inte haft nöjet att träffa och intervjun innebar alltså den första kontakten mellan 

oss.  

4.2 Genomförande 

 

Samtidigt som jag skickade ut en förfrågan till pedagogerna om de ville och hade möjlighet att 

medverka i min studie (bilaga 2) fick de också tillgång till de frågor som intervjun utgick ifrån. 

Pedagogerna hade då möjlighet att kunna läsa in sig på frågeställningarna och förbereda sig inför 

intervjun om de så ville. Mitt syfte var att med god förberedelse kunna höja kvalitén på intervjun. 

Innan varje intervju började berättade jag lite kort om mig själv och presenterade mitt syfte och mitt 

pågående arbete. Intervjuerna genomfördes i pedagogernas arbetsrum där vi kunde sitta helt ostört 

förutom vid ett tillfälle då jag var tvungen att kort avbryta intervjun. Alla intervjuerna följde samma 

ordning på frågorna och varje fråga besvarades var för sig. Jag gjorde medvetna pauser mellan varje 

fråga dels för att tekniskt underlätta mitt arbete att transkribera texten senare och dels för att låta 

pedagogen hinna samla sig inför nästa fråga vilket jag tycker resulterade i att pedagogen 

reflekterade och tänkte till ytterligare under samtalet. Eftersom intervjuerna bandades 

uppmärksammade jag noggrant pedagogens intentioner och kunde ställa relevanta följdfrågor. Efter 

                                                      

24 Ibid. 
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intervjun såg jag till att transkribera texten omgående som jag skickade till pedagogerna. De fick 

läsa igenom sina utskrifter och därefter godkänna eller göra de ändringar som de ville och skickade 

sedan tillbaka texten. Alla intervjuerna genomfördes och dokumenterades efter pedagogernas 

medgivande med ljudupptagning. Det visade sig vara en bra metod då svaren registreras exakt.
25

 

Det gav mig möjlighet att rikta all min uppmärksamhet på intervjun och följa det pedagogen sa och 

jag behövde inte tänka på att samtidigt anteckna. Det visade sig mycket fördelaktigt då jag spontant 

kunde med oförberedda frågor lägga in dessa under intervjun för att få fram ytterligare nyanserade 

aspekter på området. Efter den första intervjun valde jag att skriva ut och analysera materialet för 

att se om jag behövde göra någon förändring av frågorna men efter analys bestämde jag mig för att 

inte förändra något. 

 

 

4.3 Etiskt övervägande 

 

I vetenskapliga undersökningar måste alltid de etiska aspekterna beaktas. Innan jag påbörjade 

intervjuerna informerade och ansökte jag om tillstånd hos rektorn på den aktuella skolan. När jag 

skickade ut förfrågan till pedagogerna och vid intervjuns början blev de informerade enligt 

riktlinjerna om de etiska principerna som Vetenskapsrådet har ställt upp. Studien har därmed 

uppfyllt individskyddskrav som är sammanställt i följande fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. 
26

 

 

 Informationskravet forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

 Samtyckekravet deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. 

 

 

 Konfidentialitetskravet uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

 Nyttjandekravet uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

                                                      

25 Ibid. 

26 Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: HSFR, 

2002) 
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4.4 Analys  

 

Efter att transkriberingen var klar så påbörjade jag att analysera texterna. När jag till en början läste 

gjorde jag löpande analyser och upptäckte nya aspekter i svaren som jag inte uppmärksammat 

under själva intervjun. Dessa kom att berika undersökningen ytterligare.
27

 Pedagogerna svarade 

utefter varje fråga i ordningsföljd med egna ord och beskrivningar. För att uppnå en struktur i 

avseende på likheter och skillnader i texten har jag därför reducerat svaren i olika teman.
28 

 

 

 identifiering av elev i matematiksvårigheter 

 

 kategorier av matematiksvårigheter 

 

 de första åtgärderna  

 

 vidare arbetsupplägg  

 

 uppföljning av eleven  

 

Så påbörjade jag så säkerligen att analysera empirin. Varje pedagogs utsaga har analyserats separat 

för att sedan jämföras för att hitta mönster och skillnader. Det urval jag valt att presentera i 

rapporten utgör talande exempel eller är speciellt intressant som uppkommit under intervjun. Under 

transkriptionsprocessen har jag gjort medvetna val att i texten sätta ut punkter och kommatecken i 

syfte att göra texten tydligare utan att det påverkar innehållet.
 29

 

 

4.5 Trovärdighet 

 

Med validitet i en forskningsstudie menas det som räknas som giltigt i visst sammanhang eller att 

mäta det som är avsett att mäta. För att kunna uppnå god validitet måste man vara säker på att man 

undersöker det som är avsikten att undersöka.
30

 Men i kvalitativa studier kanske det är mer lämpligt 

att istället använda begreppet trovärdighet då validitet är ett begrepp som lämpligen används i stora 

enkätundersökningar i de så kallade kvantitativa studierna.  

                                                      

27 Runa Patel , Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder. (Lund: Studentlitteratur, 2003) 

28 Ibid. 

29 För att garantera konfidentiellkravet har ord i vissa citat tagits bort utan att det skall ha påverkat 

resultat eller innehåll. Dessa borttagna ord har markerats med (…) Pauser i intervjuerna har markerats 

med// i citaten. 

30 Runa Patel, Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder. (Lund: Studentlitteratur, 2003) 
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Jag har för att uppnå trovärdighet i min studie genomgående noga beskrivit forskningsprocessen 

och motiverat mitt val av metod och byggt upp texten så att läsaren kan bilda sin egen 

uppfattning.
31

 I transkriberingsprocessen sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget för analysen och betydelsen av det icke verbala som gester, mimik, betoningar, ironier 

och kroppsspråk går förlorad. Jag anser att det är viktigt för studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

att reflektera över de val som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka 

analysen. Genom ljudupptagning i mina intervjuer och noga hantering av transkriberingen samt att 

jag tydliggjorde syftet för alla deltagande samt en väl genomtänkt intervjuplan med sonderande och 

tolkande följdfrågor har jag försökt uppnå en god trovärdighet i min studie. 

 

5. Resultat 

 

Resultatet i rapporten redovisas utifrån de fem huvudområden ”identifiering av elev i 

matematiksvårigheter” ”kategorier av matematiksvårigheter” ”de första åtgärderna” ”vidare 

arbetsupplägg” och ”uppföljning” som presenteras i löpande text. Eftersom ambitionen med arbetet 

har varit att låta pedagogerna komma till tals, exemplifieras resultaten i stor omfattning av citat. De 

återges i stort sett ordagrant men citat från alla pedagoger förekommer inte under varje kategori. 

Om det funnits särskilda skillnader betonas detta särskilt annars har citaten varit relevant för 

samtliga pedagoger. Varje fråga avslutas med en kort sammanfattning och analys över det centrala i 

resultaten så i viss mån förs redan här i resultat delen en inledande diskussion kring resultaten ett 

resonemang som sedan på ett mer övergripande sätt avslutas i diskussion och slutsats. Då 

intervjuerna har behandlats konfidentiellt har jag valt att inte presenteras pedagogerna närmare i 

rapporten. 

 

5.1 Identifiering av elev i matematiksvårigheter 

Hur identifierar ni elever med matematiksvårigheter? 

 

Samtliga pedagoger använder sig av observation som metod för att identifiera och upptäcka elever i 

matematiksvårigheter. I klassrumsaktiviteter framkommer det ofta för pedagogen vilka elever som 

tenderar att ha svårigheter i matematik. Pedagogen kan märka problem som att eleven inte lyckas 

strukturera sitt arbete eller har svårt för att hitta lämpliga strategier i sitt problemlösningsarbete. 

 

Ja när jag börjar med eleverna (…) så märker man ju ganska snart när det är elever som har 

svårt för matematik.  

                                                      

31 Ibid. 
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Då ser man ju direkt även om man inte // ja är beredd på att det ska vara det här barnet som har 

matematiksvårigheter så ser man ju med en gång att det här barnet har vissa problem(…)  

 

Pedagogerna talade om ett flertal olika tecken som elever kan uppvisa när de har 

matematiksvårigheter. Ett kan vara när eleven tycker det är tråkigt med matematik och kan visa 

ovilja och motstånd att ta sig an och göra uppgifter. Andra elever kan dölja sina svårigheter genom 

att bli tysta och blyga medan andra elever reagerar med motsatsen och blir pratiga och livliga.  

 

När man ser att dom har problem med jobbet med matteböckerna// man ser ju ganska snart hur 

det går att det är jobbigt. 

 

Oftast ser man att det tar emot att det inte är roligt att jobba. Det kan vara ett sätt. Då är det 

kanske svårt. 

 

Ja dom vill inte. Det kan hända redan(…) att dom säger: - Jag vill inte.  

 

Skolan använder sig inte av något speciellt test eller screening för att identifiera 

matematiksvårigheter. Däremot använder pedagogerna sig av diagnostiska prov som finns i 

läroböckerna efter varje kapitel. Det diagnostiska provet används som en kontroll att eleven 

tillgodosett sig just den delen av matematiken man gått igenom och arbetat med. Det Nationella 

provet som eleverna gör för första gången i år fem utgör också ett underlag för pedagogernas 

bedömning av elevens kunskap. 

 

Vi har ingen speciell screening där man snabbt kan identifiera matematiksvårigheter. 

 

Ofta handlar det ju bara om en del av matten och så handlar ofta diagnosen i slutet i kapitlet just 

till det. 

 

I år fem gör vi de Nationella proven (…)Vi har oftast en ganska klar bild av hur det går för eleven 

innan. 

 

Skolan har tidigare arbetat med en variant av screening. Det gick ut på att följa elevens utveckling 

inom varje moment inom matematiken (bilaga 3). Men man upptäckte ganska snart att materialet 

var alldeles för omfattande vilket istället ledde till att både elever och pedagoger blev frustrerade.  

 

En del elever ledsnade och lärarna ville komma igång med matteböckerna. 
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Samtliga pedagoger använder sig av som underlag i sin bedömning både av observation och olika 

diagnostiska prov för att fastställa elevernas kunskaper. Det anses betydelsefullt att ta reda på varje 

elevs förkunskaper för att kunna utforma och individanpassa undervisningen på bästa sätt. 

  

5.2 Kategorier av matematiksvårigheter 

Vilka kategorier av svårigheter anser ni existerar? 

 

Jag har valt att presentera pedagogernas beskrivningar av olika matematiksvårigheter från Adlers 

gruppering av matematiksvårigheter (se avsnitt om olika kategorier av matematiksvårigheter) som 

är följande: 

 

 allmänna matematiksvårigheter 

 

 specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli 

 

 pseudo- dyskalkyli 

 

Elever som uppvisar allmänna matematiksvårigheter uppvisar ofta generellt problem med sitt 

lärande och inte bara i ämnet matematik. Pedagogerna framhöll att dessa elever ofta har ett behov 

av långsammare inlärningstempo. Ett förenklat läromedel ses som en hjälp och skolan har ett 

läromedel som är indelat i en grundkurs och överkurs. De elever som anses behöva mer tid arbetar 

därför bara i grundkursen. Vissa av pedagogerna gjorde också så att de kunde stryka uppgifter i 

läroboken som de ansåg vara en fördjupning i kapitlet och som eleven inte behövde kämpa med.  

  

…det märker man ju mycket väl tycker jag (…) hänger ihop med annan undervisning också att 

vissa barn har svårt att över huvud taget ja ta till sig det man går igenom. 

 

Att dom behöver ha väldigt lång tid på sig för att liksom smälta det som man gått igenom. 

 

… då matten blir svår man behöver ta det i långsammare takt. 

 

Specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli benämnde pedagogerna elever som uppvisar 

mycket stora svårigheter i matematiken. Det är inte så vanligt att elever genomgår utredning för 

dyskalkyli i förhållande till exempelvis dyslexi utredningar men vissa av pedagogerna menade att 

det nog fanns ett behov att fler elever borde utredas för matematiksvårigheter.  

  

Det som kan få en att misstänka dyskalkyli är att eleven har mycket stora mattesvårigheter. Svårt 

att skriva olika tal, svårt att använda olika räknesätt, kommer inte ihåg hur man ska göra kan 

ibland, ibland inte. 
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… att man har ren dyskalkyli och har extremt svårt för bara matte. 

 

I gruppen av pseudo- dyskalkyli eller svårigheter som uppkommer av psykosociala faktorer ansåg 

pedagogerna att känslor och attityd har en stor betydelse för elevens prestation och menade att om 

inte eleven tror på sin egen förmåga skapas en situation som kan vara svår att ta sig ur. Pedagogerna 

arbetar därför medvetet med att hela tiden stärka elevernas självkänsla i matematik. Eleven måste få 

uppleva att lyckas med uppgifter och ser till att eleven får anpassat stöd och individanpassade 

uppgifter. Pedagogerna menade att ingen elev ska behöva utsättas för alltför många upprepande 

svåra uppgifter som kan leda till uppgivelse och missmod hos eleven.  

 

…just det här med känslan spelar stor roll det gör den absolut för är det så här att en elev// ja får 

en ny uppgift och sen tänker att det här är så svårt att det kan inte jag då har dom ju otroligt svårt 

att lära sig just det också. 

 

Dom barn som har problem hemma det är ju också känslomässigt. Dom kan bara inte koncentrera 

sig när dom är i skolan och tänka på vad dom gör över huvud taget. 

 

Sen kan det ju vara det här att man har fått pröva eller göra för svåra uppgifter för tidigt och 

upplevt att –Nej matte är svårt. 

 

Vidare menar de också att föräldrarnas attityd och inställning till matematik kan påverka elevens 

förmåga att lära sig matematik. Om föräldern har upplevt svårigheter under sin egen skolgång kan 

han eller hon sänka förväntningarna på sitt barn och mena att matematiksvårigheter är något som 

finns i familjen. 

 

Jag tror att det måste börja i skolan med att dom upplever några gånger att det var svårt. Att dom 

kanske fått lösa för svåra uppgifter eller något sånt som de inte riktigt var mogna för ännu. Och 

liksom när man upplevt det flera gånger och sen// kanske sitter hemma och tragglar också så och 

om föräldrarna säger så//då så// då blir det ju –Matte är svårt. 

 

Jag kan nog inte matte för jag// kanske någon förälder säger// att jag hade också svårt för matte. 

– Du kan nog inte heller. 

 

Ytterligare en faktor som pedagogerna talade om är vådan av att elever tävlar om att bli färdiga 

först och komma längst i boken istället för att arbeta med kvalitet. Pedagogerna motarbetade detta 

bland annat genom att efterbehandla uppgifter eller att sammanfatta elevernas arbete innan de gick 

vidare till annan verksamhet. En pedagog menade att som verksamheten nu var utformat så tävlade 

inte eleverna mot varandra på samma sätt som pedagogen tidigare hade upplevt.  

 

(…)dom rusar iväg utan att tänka efter. 
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(…)utan att få dom att inse att om jag tar det lugnt så går det fortare än om jag ska bara rusa iväg 

och måste gå tillbaka och rätta fel och titta vad jag gjort(…). 

 

Ja jag tror att det här att eleverna bara ska fortsätta att räkna på i sin takt hela tiden då tror jag 

att det väldigt lätt blir stressituation att, -Åh! Jag ska räkna på först och jag hinner längst. 

 

Och det är ju tycker jag i alla fall är jätte skönt att höra, att det inte är det här med stressen med 

att: - Jag ligger först i matten. 

 

Pedagogerna benämnde olika kategorier av matematiksvårigheter som väl stämmer in på Adlers 

grupperingar men gav samtidigt intryck av att elevers matematiksvårigheter måste ses i sin kontext 

och att det kan vara svårt att tala om några generaliseringar. De menar att det är viktigt att noga 

kartlägga inte bara elevens tänkande och förkunskaper utan hela elevens situation för att kunna 

hjälpa eleven med den hjälp som eleven behöver. Det kräver att läraren i sin tur tar sig tid och 

lyssnar på elevens problem men också att det finns utrymme i verksamheten för läraren att ta den 

tid som behövs för att samtala med eleven. Det fordrar också att eleven har ett förtroende för sin 

lärare så att han eller hon både kan och vill berätta om hur de själva känner och uppfattar 

situationen. 

 

5.3 De första åtgärderna 

Vad blir de första åtgärderna när man konstaterat att eleven har 

matematiksvårigheter? 

 

Det första som pedagogen gör när de upptäcker en elev i matematiksvårigheter är att kontakta och 

informera föräldrarna eller vårdnadshavarna om vad som har konstaterats och diskuterar med dem 

om de uppfattat likadant. Pedagogen kan som ett första steg hjälpa eleven att välja att arbeta i ett 

förenklat läromedel eller med anpassade uppgifter. Om det visar sig att eleven har stora 

matematiksvårigheter kan pedagogen välja att använda ett helt annat läromedel. På skolan använder 

de ett läromedel som är indelade i grundkurs, överkurs och reparation och eleven kan då välja att 

arbeta med den del som passar honom eller henne. Pedagogen kan också hjälpa till att stryka de 

uppgifter som anses vara fördjupning i syfte att inte eleven skall behöva göra alltför svåra uppgifter 

och de menar att det bättre att stryka uppgifter som är för svåra för eleven än att eleven misslyckas. 

De menar att eleven måste få känna att de har möjlighet att klara uppgifterna. Det är viktigt att de 

får lyckas och att de får möjlighet att stärka sin självkänsla och uppleva att de förstår och att de kan.  

 

(…)man få vara väldigt noga med att ta upp//om det är en elev som har svårigheter så att alla är 

medvetna om det och det kan vara jätte tungt för föräldrarna att veta att deras barn kanske har 

lite knepigt med matte men de allra flesta föräldrar är ju jätte glada åt att man verkligen har 



 17 

upptäckt det här i tid och att man kan sätta in hjälp till eleven så mycket som möjligt och så fort 

som möjligt.  

 

Vi har för det allra mesta haft samma läromedel till alla elever men till de elever som har 

svårigheter att vi stryker det som vi förstår att det här är nästan utanför deras kapacitet för vad de 

förstår. 

 

Då hänger det helt enkelt inte med de övriga i klassen utan så måste man göra det bästa utav det 

och hitta andra böcker. 

 

Att man inte alltid misslyckas med det man gör utan att det är jätteviktigt att dom känner att dom 

kan också. 

 

I vissa klasser sa en av pedagogerna att de har möjlighet att gruppera eleverna efter deras arbetssätt. 

Pedagogen samlar då elever som arbetar i ungefär samma tempo och har samma krav på 

genomgång och stöd ifrån läraren. Det ger möjlighet att differentiera undervisningen i högre grad 

med anpassat läromedel och arbetsformer till elevernas olikheter. De största fördelarna med att 

arbeta i mindre grupper anser de är att det är lättare att arbeta praktiskt, det är lättare att arbeta med 

uppgifter tillsammans och att anpassa tempo och uppgifter till gruppen. Vissa elever arbetar bättre i 

en liten grupp och har lättare att koncentrera sig i en grupp med färre elever. Ett sådant arbetssätt är 

inte alltid fördelaktigt med de äldre eleverna som pedagogerna menar blir mer beroende av 

kompisar och att tillhöra den stora gemenskapen. Pedagogen kan då välja att i klassen dela upp 

eleverna i mindre grupper. Extra stöd av specialpedagog eller att flera lärare hjälper till i 

klassrummet är också en resurs som sätts in för elever i behov av särskilt stöd. 

 

(…)just det här med att vi delar upp i grupper det får man ju också se som en extra resurs att man 

kan ha en lite mindre grupp och gå igenom med// att då kunna få hjälp och känna att man hinner 

med ordentligt att man förstår bättre. 

 

Ja det är ju om man kan jobba mer praktiskt (…).och att man kan skära ner mer kanske eller välja 

uppgifter. 

 

Dom vill vara med dom andra. Dom vill inte avvika på något sätt. 

 

Att man blir flera lärare i klassrummet. 

 

Att eleven får rätt anpassad hjälp anses av samtliga pedagoger som viktigt för att framgångsrikt 

kunna hjälpa eleven ur svårigheterna och att de arbetar en hel del med förebyggande åtgärder i sin 

undervisning anses också vara betydelsefullt. 
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5.4 Vidare arbetsupplägg 

Hur arbetar ni vidare med eleven? 

 

Pedagogerna ser till att eleven arbetar med individanpassat läromedel. De har tillgång till olika 

pedagogiska hjälpmedel som de tar hjälp av för att konkretisera matematikproblemen för eleven. 

Pedagogerna arbetar grundligt med elevens förståelse och repeterar ofta för att befästa kunskapen 

hos eleven. Olika arbetssätt och variation tillämpas för att komma åt olika inlärningsstilar men 

också för att motivera med praktiska inslag som till exempel erbjuds matematik på dator. Många 

elever behöver mer tid för att lära sig och förutom ordinarie lektionstid erbjuder pedagogerna 

tillfällen i veckan där eleven har möjlighet att få extra lärarhjälp. Pedagogerna arbetar aktivt 

medvetet med att eleverna ska lära sig använda matematiska begrepp och kommunikation ses som 

ett naturligt inslag i undervisningen där eleverna uppmuntras av pedagogerna i att diskutera och 

samtala om matematik. 

 

Dom får vara med och läsa och dom får vara med och hjälpa till att ta fram det viktiga, det viktiga 

i läs- uppgiften, hela tiden med stöd av läraren (…)med lärarens frågor vad är det som är viktigt.  

 

Ja för det är ju väldigt viktigt att lyckas för att bli motiverad. Det är ju inte något roligt att sitta 

och träna på det där som är så svårt hela tiden (…) det gäller att lägga in också det som är lätt 

och roligt och jag kan för att stärka självkänslan. 

 

Vi erbjuder läxhjälp en dag i veckan som dom kan komma och jobba här (…)  Det är ju inte 

mycket med det kan vara skönt för en del. 

 

Vi pratar och diskuterar men sen får man ju ha rena genomgångar (…) Ja att dom är med helt 

enkelt. 

 

Att få jobba med matten på datorn är populärt då är det liksom inte matte längre nästan.  

 

Pedagogerna har tillgång till en mängd olika hjälpmedel som t.ex. plockmaterial, tallinje, 

positionsplatta, pengar, cusinairestavar, multiplikationstabell och miniräknare. De arbetar aktivt 

medvetet med en variation av metoder och arbetssätt för att konkretisera matematiken för eleverna 

och anser att det är viktigt att eleven utvecklar och får en djup kunskap att bygga vidare på men 

också att de även får uppleva inslag i undervisningen att matematik är roligt.   
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5.5 Uppföljning 

Hur görs uppföljning och hur analyseras resultaten? 

 

Uppföljning och utvärdering om hur eleven har utvecklas är betydelsefullt för valet av fortsatta 

arbetssätt och metoder. Pedagogerna gör fortlöpande observationer av eleverna och olika 

diagnostiska prov för att försäkra sig om att eleven utvecklas i önskad riktning. 

 

Då tittar vi ju på vad det är för någonting som det här barnet har svårast med och vi har ju som 

sagt en specialpedagog och då brukar vi ju ta upp med henne//och diskutera även i arbetslaget om 

det är någonting speciellt och hur vi ska gå vidare och jobba vidare med den här eleven som har 

vissa speciella svårigheter.  

 

Kollar upp hur pass det går framåt för det här barnet och vad som händer om det har tagit till sig 

någonting.(…) Det gör vi kontinuerligt under hela terminen. 

 

 

6. Diskussion och slutsats 

 

Ambitionen med den här studien var att ta del av några pedagogers erfarenheter och kunskaper med 

och omkring matematiksvårigheter i skolan. Syftet har varit att öka kunskapen om hur pedagoger 

identifierar elever i matematiksvårigheter och hur de organiserar undervisningen för dem. Här 

presenteras och följer en sammanfattande diskussion av studiens viktigaste resultat. 

 

6.1 Hur upptäcker pedagoger elever i 

svårigheter 

 

I Lpo 94 står det att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd.
32

 Pedagogernas arbete med att identifiera elever kan därför ses som ett första steg att 

hjälpa dessa elever i behov av särskilt stöd. En avgörande faktor för att kunna planera 

undervisningen med hänsyn till den enskilde eleven är att pedagogen får kännedom om individens 

utgångsläge. Det framkom att samtliga pedagoger gör kontinuerliga elevobservationer som 

                                                      

32 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen (Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, 1998) s. 12 
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tillsammans med olika diagnostiska prov utgör underlag för pedagogens bedömning av eleven. 

Läraren kan ha god hjälp av diagnostiskt material men en viktig aspekt är att tester är 

mätinstrument som endast mäter det som är mätbart och att en helhetsbild bör beaktas av elevens 

situation
33

 vilket samtliga pedagoger var väl medvetna om i sin bedömning av eleven. 

Pedagogernas aktiva förhållningssätt leder till att upptäckterna sker i ett tidigt skede vilket de och 

forskningen anser är en förutsättning för att framgångsrikt kunna sätta in och planera för rätt 

hjälpinsatser. En tidig insats kan förhindra att eleven utsätts för upprepade misslyckanden som i sin 

tur kan leda till sekundära problem i form av att eleven känner sig missförstådd och utvecklar 

negativ självkänsla.
34

  

 

6.2 Vilka olika svårigheter kunde pedagogerna 

urskilja  

 

Pedagogerna talade om elever med långsam inlärning. De beskrevs som elever med behov av mer 

tid för att lära in och behov av att arbeta i ett långsammare tempo. Enligt Adler har dessa elever ofta 

inte bara problem i matematik utan uppvisar mer generella problem inom flera områden och den 

bästa hjälpen anses vara att eleven får arbeta i ett långsammare tempo med ett förenklat 

läromedel.
35

  

 

Elever som uppvisar extrema matematiksvårigheter ansåg pedagogerna däremot inte var så vanligt. 

Det framkom även att vissa av pedagogerna aldrig haft någon elev med diagnos dyskalkyli men 

menade samtidigt att det säkerligen funnits elever som varit i behov för en utredning om dyskalkyli. 

Kunskap om hur man undervisar elev med dyskalkyli uppfattades som något osäkert som troligtvis 

kan förklaras med att diagnostiserade elever förekommer så sällan och därför återfinns 

kompetensen endast hos specialpedagogen. 

 

Elever som däremot har alla förutsättningar för att lära sig matematik men ändå får problem kan 

härledas till psykosociala förklaringar. Det är enligt pedagogerna elever som kan ha det svårt 

hemma och kan inte koncentrera sig på lärandet i skolan. Det kan också vara elever som har efter 

upprepande misslyckanden utvecklat en negativ inställning till matematik eller har någon form av 

social belastning där eleven inte förväntas lyckas trots begåvningsresurser. Dessa elever har 

utvecklat känslomässiga blockeringar som kan vara mycket svåra att lösa upp. Ljungblad skriver att 

pedagoger i sin utbildning saknar att hitta och känna igen dessa problem eller att kunna lösa upp 

barnets känslomässiga blockeringar och att man lämpligen kan behöva ta till professionell hjälp 

                                                      

33 Gudrun Malmer & Björn Adler, Matematiksvårigheter och dyslexi, (Lund: Studentlitteratur, 1996) 

34 Ann-Louise Ljungblad, Att räkna med barn- med specifika matematiksvårigheter, (Varberg: 

Argument Förlag AB, 2000) 

35 Björn Adler, Vad är dyskalkyli? (Höllviken: Nationella utbildningsförlaget Sverige, 2001) 



 21 

utifrån.
36

 Det främsta arbete pedagogerna gjorde för dessa elever var att prata med dem och att 

jobba med att stärka elevens självkänsla. Pedagogerna såg till att eleven fick göra väl avvägda 

uppgifter och man strävade hela tiden efter att eleven skulle få känna och uppleva att de kunde och 

klarade av uppgifterna utan att det för den skull blev för lätt och inte utmanade elevens förmågor.  

 

Andra svårigheter som inte kan härledas till någon av de ovannämnda kategorierna var enligt 

pedagogerna ett alltför ensidigt räknande i läroboken som kan åstadkomma en form av stress där 

eleven för att hinna först och komma längst i boken slarvar med uppgifterna utan att arbeta med 

kvalitet. Ett medvetet planerande och utformande av undervisning ansågs vara förutsättning för att 

undvika ett tävlande sinsemellan. Pedagogerna framhöll vikten av genomgångar med eleverna och 

sammanfattningar om vad man lärt sig och hur man kan använda kunskapen vidare. 

Klassrumsdiskussioner där elevers olika lösningsförslag tas upp och analyseras ansågs fördjupa 

elevens kunnande och reflekterande. Genom att föra diskussioner av det här slaget visar läraren för 

eleven att det inte bara är antalet lösta uppgifter som prioriteras utan eftertanke, kreativitet och 

alternativa idéer.
37

 

 

6.3 Resursanvändning 

 

Några av pedagogerna hade möjlighet att dela upp eleverna i mindre grupper för att möta elevers 

olika ambitioner, motivation och förkunskaper. De främsta vinningarna ansåg pedagogerna med 

gruppindelning var att möjliggöra individualisering med avsikt att tillrättalägga undervisningen som 

bättre motsvarade elevernas behov. När läraren arbetar med en mindre grupp får läraren större 

möjligheter att sätta sig in i de olika elevernas problem och därmed reda ut dem.
38

 

  

6.4 Uppföljning av elevens matematiksvårighet 

 

Samtliga pedagoger ansåg att uppföljning och utvärdering av elevers matematiksvårigheter är en 

förutsättning för att framgångsrikt anpassa undervisningen till eleven. Utvärdering av elevens 

utveckling och arbete sker kontinuerligt under hela läsåret och är betydelsefullt för valet av 

metoder. 

 

                                                      

36 Ann-Louise Ljungblad, Att räkna med barn- med specifika matematiksvårigheter, (Varberg: 

Argument Förlag AB, 2000), s. 79 

37 Madeleine Löwing, Matematikundervisningens dilemman, (Lund: Studentlitteratur, 2006) 

38 Ibid. 
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7. Slutsats 

 

I resultatet framgår följaktligen att pedagogernas föreställningar om elever i matematiksvårigheter 

utgår från både ett kategoriskt och ett relationellt perspektivtagande. Pedagogerna identifierar 

matematiksvårigheter genom kontinuerliga elevobservationer, genom att samtala med eleven samt 

genom diagnostiska prov. I deras helhetsbedömning kan de sen finna orsaker i elevens miljö som 

kan påverka att eleven underpresterar. Pedagogen kan då genomföra förändringar i elevens miljö 

som kan resultera till att ge eleven bättre förutsättningar till ett bättre lärande. Samtidigt menar 

pedagogerna att det finns elever som trots omfattande pedagogiska insatser och diverse 

förändringar i miljön inte förbättrar sina resultat utan bristen eller oförmågan att lära sig och ta in 

kunskap anses ligga hos individen. Man kan därför konstatera att pedagogerna ibland talar om 

eleven ”med” problem och att ibland talar de om eleven ”i” problem. Från vilket perspektiv man 

väljer eller har möjlighet att se svårigheterna ifrån får det följaktligen konsekvenser på 

undervisningen men det behöver fördenskull inte vara varandra uteslutande.  

 

Perspektiven i studien skall förstås som ett stereotypt verktyg avsedd att påvisa skillnaden mellan 

fenomenen som beskrivs i de två perspektiven och verkligheten. Traditionellt sett återfinns det 

kategoriska perspektivet i skolans verksamhet och som svarar mot akuta åtgärder och omgående 

lösningar. I ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten än mer viktig där utveckling och 

processhantering ses i långsiktiga lösningar. Det kan därmed vara svårt att motivera en långsiktig 

förändring när problemen upplevs här och nu. Man bör då kanske tillåta de båda perspektiven verka 

parallellt och inte sträva efter att konsensus alltid skall råda kring vilken lösning som är den bästa 

utan att istället kritiskt granska den egna verksamheten och kontinuerligt följa upp och utvärdera 

konsekvenserna av de olika perspektivvalen. På så sätt blir respektive perspektivs fördelar och 

begränsningar uppenbara.  

Fortsatt forskning 

 

Undersökningen har frambringat en hel del insikt i den svårighet och komplexitet som det innebär 

att hjälpa och stödja elever med matematiksvårigheter på ett optimalt sätt. Det vore mycket 

intressant att kunna fördjupa sig ytterligare i specialpedagogikens framtida verksamhet och 

utveckling men också att studera i vilken betydelse ett kategoriskt eller relationellt perspektiv har 

för undervisningen och för elevers lärande.  
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8. Slutord 

 

För att möjliggöra denna studie om elevers matematiksvårigheter i skolan behövde jag få tillgång 

till pedagogers berättelser och med stor generositet har jag fått ta del av deras, för mig till synes, 

outtömliga erfarenheter. Detta har varit enormt berikande och jag vill varmt tacka er alla som 

delgivit mig all information och kunskap. 

 

Under arbetets gång, och vid alla andra tillfällen, har jag alltid blivit väl bemött av alla på den 

aktuella undersökningsskolan från skolledare, pedagoger, vaktmästare och övrig personal. Jag vill 

passa på att tacka er alla för Er välvilliga inställning till oss ”VFU-studenter”. 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Fil. Dr i pedagogik Kristina Szönyi för alla kloka 

synpunkter och råd men också för alla snälla och uppmuntrande kommentarer under arbetets gång 

och utförande av denna rapport. Inte att förglömma är heller examinatorn på Specialpedagogiska 

Institutionen Universitetslektor Magnus Magnusson som med stort tålamod och tydlighet visat 

vägen genom denna resa. 

 

Stockholm 30 maj 2008 

 

 

Marlene Funk
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Bilaga 1 
 

Frågor: 

 

1. Hur identifierar ni elever med matematiksvårigheter? 

 

(hastighet, intervju, prov, screening, observation, förändrig över tiden, IUP,……) 

 

2. Vilka kategorier av svårigheter anser du existerar? 

 

(kategoriskt- relationellt perspektiv, allmänna inlärningssvårigheter, specifika 

matematiksvårigheter/dyskalkyli, pseudo-dyskalkyli, känslomässiga eller sociala blockeringar,…..) 

 

3. Vad blir de första åtgärderna när man konstaterat att eleven har matematiksvårigheter? 

 

(lektion, hjälpmedel, resurser, elevens lärandemiljö, IUP,….) 

 

4. Hur arbetar ni vidare med eleven? 

 

(anpassat eller ändrad läromedel, extra resurs, arbetspass,….) 

 

5. Hur görs uppföljning och hur analyseras resultaten? 
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Bilaga 2 

 

Hej 

  

Jag har en förfrågan till er om ni skulle vilja medverka i en intervju som kommer att utgöra 

underlag till min c-uppsats på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet. 

  

Jag har läst Kemi och Matematik som mina inriktningar och har nu kommit fram till sista delen i 

det allmänna utbildningsområdet AUO 3 blocket och c-uppsatsen. Syftet är att utifrån en 

problemformulering genomföra en mindre forskningsstudie. Jag har valt att titta på elever i 

matematiksvårigheter och i min intervju kommer jag att utgå från följande frågor: 

  

Hur identifierar ni elever med matematiksvårigheter? 

  

Vilka kategorier av svårigheter anser ni existerar? 

  

Vad blir de första åtgärderna när man konstaterat att eleven har matematiksvårigheter? 

  

Hur arbetar ni vidare med eleven? 

  

Hur görs uppföljning och hur analyseras resultaten? 

  

Jag hoppas verkligen ni har tid och möjlighet att medverka i en intervju och eftersom jag sitter 

hemma och arbetar med uppsatsen bestämmer ni tid och plats när ni har möjlighet för ett möte. 

  

För att kunna göra en noggrann analys av underlaget behöver jag spela in intervjun och hoppas det 

inte utgör något hinder. Efter intervjun får ni möjlighet att läsa igenom texten och göra ändringar 

om ni så önskar. Allt insamlat material är endast tillgängligt för min forskning och analys och inga 

uppgifter kommer att spridas så att det går att identifiera några personer. 

  

Vänliga hälsningar Marlene 

 Marlene.Funk@student.lhs.se 

mailto:Marlene.Funk@student.lhs.se
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Bilaga 3 

 



Institutionen för Specialpedagogik 

Examensarbete 15hp 

Utbildningsvetenskaplig Specialpedagogik (61-90hp) 

Självständigt arbete/Examensarbete 15hp 

Vårterminen 2008 

Examinator: Universitetslektor Magnus Magnusson 

English title: When the figures do not go to check  

A qualitative study about attitudes about students’ mathematics difficulties 

 

 


