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Sammanfattning 

Massmedier utmålar den svenska skolan som i stadigt förfall. Enligt den senaste PISA undersökningen 

har resultaten i matematik försämrats jämfört med tidigare undersökningar. För att ge elever det stöd 

de behöver i matematik spelar kartläggningen av deras kunskaper en avgörande roll. En kartläggning 

behöver ge utförlig och entydig beskrivning av elevers kunskaper som förstås av alla inblandade 

parter. Denna studie undersöker hur speciallärare och specialpedagoger beskriver 

matematiksvårigheter samt om hur de upptäcker, kartlägger och organiserar stödundervisningen för 

elever i matematiksvårigheter. Studien visar att intervjuade speciallärare och specialpedagoger 

beskriver matematiksvårigheter på samma sätt som också återkommer i forskningen. De finner 

diagnosen dyskalkyli problematisk då den beskriver elevens matematiksvårigheter, men inte dess 

orsaker. Speciallärarna och specialpedagogerna ser ett mervärde av diagnosticering om de får veta vad 

de ska göra med en elev som har dyskalkyli. Även i fråga om väl utförd kartläggning är både 

forskning och informanter eniga om dess betydelse för stödundervisningens utformning. 

Speciallärarna och specialpedagogerna anser entydigt att många elever i matematiksvårigheter 

utvecklar känslomässiga blockeringar som gör det svårare att arbeta med matematik. De för också 

fram betydelsen av att förebyggande insatser införs redan när eleverna börjar lågstadiet. Studien visar 

att matematikundervisningen bör arbeta än mer med att utveckla elevernas förståelse för matematik. 
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Inledning 

Massmedier utmålar den svenska skolan som i stadigt förfall. Enligt den senaste PISA 

undersökningen, PISA 2012, har resultaten för svenska 15-åringars kunskaper fortsatt försämrats 

jämfört med tidigare undersökningar. Både absolut och relativt. Från att ha legat över OECD-snittet i 

början av 2000-talet ligger Sverige nu genomgående under snittet. Faktum är att inget av de andra 

OECD länderna i PISA 2012 har försämrats lika mycket som Sverige sedan förra undersökningen 

2009 (Skolverket, Pressmeddelanden, 2013-12-03). Alla andra nordiska länder når bättre resultat i 

matematik än Sverige. Sverige har därmed tappat mest i matematik av de länder som gjorde testet i 

PISA 2003.  – Det är en kraftig och allvarlig försämring, särskilt i absoluta tal, säger Anna Ekström, 

generaldirektör på Skolverket (Skolvärlden, 2013-12-03).  

Matematikkunskaperna sjunker alltmer hos eleverna i den svenska skolan. Hur ska skolan ge dem det 

stöd de så väl behöver? För att ge rätt stöd behöver man först veta vad eleverna kan och inte kan i 

matematiken. Elevens svårigheter kan bero på många olika orsaker som verkar var och en för sig eller 

möjligtvis i samklang med varandra. Därför spelar själva kartläggningen av elevens skolsituation samt 

unika styrkor och svagheter en avgörande roll. Stödundervisningen kan då utformas för att möta varje 

elevs individuella behov. Arbetsinsatsen för både lärare och elever behöver då inte ta mycket tid eller 

kraft för att vara effektiv. För att kartläggningen ska kunna ge en utförlig och entydig beskrivning, 

behöver begrepp användas som har gemensam innebörd för alla inblandade parter. Hur beskriver 

speciallärare och specialpedagoger matematiksvårigheter de ser hos sina elever?  
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Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger beskriver 

matematiksvårigheter, som begrepp samt även hur de arbetar med elever i
1
 matematiksvårigheter.  

Utifrån syftet söker jag besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskriver speciallärare och specialpedagoger matematiksvårigheter? 

 Hur upptäcker och kartlägger speciallärare och specialpedagoger elever i matematiksvårigheter? 

 Vilket stöd får elever i matematiksvårigheter i undervisningen? 

 Hur anser speciallärare och specialpedagoger att undervisningen bör läggas upp för att undvika att 

elever hamnar i matematiksvårigheter? 

                                                      
1 Skrivningen i matematiksvårigheter har valts genomgående i hela uppsatsen. Det är för att betona att 

matematiksvårigheter är mer att ses som en social konstruktion än en personlig egenskap. 
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Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs forskning kring matematiksvårigheter och dyskalkyli. Även tankegångar kring 

kartläggning av matematiksvårigheter, utformning av stödundervisning och aktiviteter för att 

förebygga uppkomsten av matematiksvårigheter tas upp till diskussion.  

Svenska skolans styrdokument 

I skollagen som trädde i kraft 2011 (2010:800) står det, i korthet, att alla elever ska få det stöd de 

behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Så fort skolans personal eller vårdnadshavare 

märker att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, eller om andra svårigheter föreligger i elevens 

skolsituation, ska rektorn underrättas. Rektorn ska då se till att elevens skolsituation skyndsamt utreds. 

Kommer utredningen fram till att eleven är i behov av särskilt stöd skall eleven också få det. Det 

särskilda stödet ska i första hand ges i ordinarie klassundervisning. Endast då särskilda skäl föreligger 

kan en elev få särskilt stöd enskilt eller i annan undervisningsgrupp. Elevens behov av särskilt stöd 

och hur behoven ska tillgodoses ska formuleras tydligt i ett åtgärdsprogram. Skollagen fastställer att 

elevens vårdnadshavare kan överklaga åtgärdsprogrammet till Skolväsendets Överklagandenämnd 

ifråga om dess innehåll eller om ett sådant ska upprättas eller inte. 

I gällande läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) står att skolans uppdrag är att främja lärande så att 

eleven stimuleras att lära sig och tillämpa sina kunskaper. För att möta detta mål ska undervisningen 

främja alla elevers utveckling och lärande. Därvid skall undervisningen utgå från, och anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Skolan är här skyldig att informera elever och föräldrar om mål, 

innehåll och arbetsformer. Efter att ha gått ut grundskolan förväntas eleven känna tillit till sin egen 

förmåga och kunna använda sig av matematiskt tänkande i sitt vardagsliv, men även för vidare studier.  

Matematiksvårigheter 

I detta kapitel beskrivs symtom på matematiksvårigheter. Här ges också ett försök till definition och 

strukturering av matematiksvårigheter, samt olika orsaksförklaringar till varför elever hamnar i 

matematiksvårigheter.  

Inledning 

Den stora variationen av kunskaper och färdigheter bland eleverna är ett pedagogiskt dilemma – det 

kan inte lösas samtidigt som det måste hanteras (Engström & Magne, 2008). Skolans uppdrag är att 

alla elever ska uppnå målen. Men kan det finnas elever som inte har förutsättningarna att nå målen? 

Av den anledningen anser Engström och Magne att situationen för elever i matematiksvårigheter 

behöver uppmärksammas.  

Symtom på matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ett begrepp som ofta används om elever som har svårt att lära sig matematik. 

Hur märker man då att en elev har hamnat i matematiksvårigheter? Eleven kan ha bristfällig 
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taluppfattning, svårt att lära sig talfakta eller problem med att snabbt hämta kunskaper ur minnet 

(Hudson & Miller, 2006). Dessa svårigheter påverkar i sin tur elevens förmåga att lära sig räkna och 

komma ihåg talfakta, när denne utför en flerstegslösning av ett aritmetiskt problem. Dowker (2005) 

betonar att elever i matematiksvårigheter även kan ha svårt för att organisera och sortera saker i tid och 

rum. Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2010) framhåller att det är vanligt att elever i 

matematiksvårigheter främst har problem med sin taluppfattning, det matematiska språket, med 

symboler och begreppsförståelsen. Det handlar således om en elevs förståelse av tal, förståelse av de 

operationer som kan göras med talen och med vilken flexibilitet eleven fattar beslut när det gäller valet 

av matematiska operationer. 

Matematiksvårigheters definition och struktur 

Forskare har lagt fram olika förslag om hur man kan definiera och strukturera upp vad 

matematiksvårigheter egentligen är. Dessa förslag handlar om de symptom man ser i undervisningen. 

Alternativt har forskarna utgått från orsaksförklaringar från den kognitiva och/eller det biologiska 

området (Östergren, 2013). Lundberg och Sterner (2009) ser matematiksvårigheter som ett överordnat 

begrepp, vilket innefattar all slags svårigheter att nå målen i grundskolans matematik. 

Enligt Engström (2000) skiljer man i litteraturen mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter. 

Med allmänna matematiksvårigheter avses elever med svaga skolprestationer överlag. Specifika 

matematiksvårigheter är sådana svårigheter som inte kan förklaras med brister av allmän karaktär eller 

av ofördelaktiga sociala eller pedagogiska omständigheter. Östergren (2013) konstaterar dock att 

forskarvärlden ännu inte har nått konsensus angående hur, eller om, man kan dela in specifika 

matematiksvårigheter i mindre delgrupper. 

Orsaksförklaringar till matematiksvårigheter 

Det finns olika orsaksförklaringar till varför elever hamnar i matematiksvårigheter. Dowker (2005) 

menar att de flesta elever som hamnar i matematiksvårigheter gör det på grund av samspelet mellan 

sig själva och matematikämnet, eller med sin omgivning. Enligt Dowker är det sällan 

matematiksvårigheter har sin orsak i att eleven har en kognitiv funktionsnedsättning. Det är istället 

vanligt att flera orsaker har samverkat till att en elev får svårigheter att lära sig matematik (Adler, 

2007; Ahlberg, 2001; Engström, 2000; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 

Ahlberg (2001) intresserar sig för hur samspelet gestaltar sig mellan eleven och dess omgivning. 

Elevens lärande och delaktighet innefattar många aspekter som samtidigt måste beaktas för att ge det 

stöd som eleven behöver. Dessa aspekter är relaterade till varandra och sammanflätade i ett komplext 

samspel. Här behövs en helhetssyn för att förstå hur dessa aspekter bidrar till en elevs studieframgång 

eller studiemisslyckande. Ahlberg lyfter fram en förklaringsmodell där orsakerna till 

matematiksvårigheter kan vara sociologiska, didaktiska, psykologiska och/eller medicinsk-

neurologiska. 

Den sociologiska förklaringsmodellen 

I en sociologisk förklaringsmodell söker man orsaker till elevers matematiksvårigheter i elevernas 

socioekonomiska och sociokulturella bakgrund. Det kan röra sig om faktorer som var eleverna bor, 

föräldrarnas utbildning och arbete, eller vilken kulturell, språklig och etnisk bakgrund eleverna har. 

Löwing och Kilborn (2008) framhåller att elever som har svenska som andraspråk saknar ibland 

begrepp på sitt eget modersmål, för de begrepp som används i den svenska matematikundervisningen. 

Under sådana omständigheter blir det viktigt för läraren att analysera de exakta orsakerna till elevers 
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svårigheter. Är det bristande kunskaper i svenska, det egna modersmålet eller i matematik som är den 

egentliga orsaken?  

Den didaktiska förklaringsmodellen 

En didaktisk orsak till elevers matematiksvårigheter kan vara låg kvalitet i undervisningen. Boaler 

(2000) beskriver hur elever ofta mekaniskt räknar likartade uppgifter i den traditionella 

undervisningen. Detta leder till att elever lär sig hantera formella räknestrategier utan att förstå 

begreppen bakom räknestrategierna (Liping, 1999). Eleverna förlitar sig helt och hållet på fakta de 

redan har lärt sig och blir oförmögna att självständigt gå bortom dem. 

Den psykologiska förklaringsmodellen 

Psykologiska orsaker till elevers matematiksvårigheter kan vara att elever har emotionella 

blockeringar. Dowker (2005) menar, att när elever upplevt misslyckanden, har detta ofta en förödande 

effekt på intresset och motivationen att förkovra sig inom matematik. Denna olust och oro för 

matematik kan hos en del elever utvecklas till matematikångest. Ahlberg (2001) framhåller att de 

elever som har utvecklat emotionella blockeringar utgör en stor del av den grupp som har problem 

med matematiken. Jenner (2004) och Sjöberg (2006) trycker på att det finns en stark koppling mellan 

studiemotivation och studieresultat. Motivationen påverkar graden av aktivitet i lärsituationen och 

därmed i slutänden själva lärandet. Det blir en negativ spiral då lärandet och prestation i sin tur 

påverkar motivationen till fortsatt lärande.  

Den medicinsk-neurologiska förklaringsmodellen 

Traditionellt har fokus i sökandet efter orsak till elevers matematiksvårigheter legat på elevens 

kognitiva förmågor (Dowker, 2005), vilket har skett på bekostnad av andra möjliga orsaksförklaringar. 

Samtidigt har faktorer som språklig förmåga, logiskt tänkande, minne och numerisk förmåga 

avgörande betydelse för elevens lärande eftersom de utgör grunden för planeringsförmågan, det 

logiska tänkandet och räkneförmågan. 

Dowker (2005) samt Lundberg och Sterner (2009) framhåller att läs- och skrivsvårigheter som dyslexi 

ofta förekommer hos elever i matematiksvårigheter. Elever med dyslexi har ofta svårt att lära sig fakta 

om tal, som exempelvis multiplikationstabellen (Hudson & Miller, 2006). De tenderar ibland att ha 

svårt med att förstå, att en sak kan stå istället för något annat, exempelvis att 4 kan stå för hur många 

år ett barn är. Språksvårigheter påverkar dessutom enligt Dowker elevens förmåga att dra nytta av 

muntliga eller skriftliga instruktioner och att förstå matematikspråket. Samtidigt är gränsdragningen 

mellan de tre områdena: språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter svår. 

Vad är huvudorsaken till att en elev misslyckas med en uppgift? Är det språket eller matematiken som 

är elevens huvudproblem? Sjöberg (2006) beskriver forskares tveksamhet till att dela upp 

problemområdena i två distinkta delar. Det vore då bättre att se matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter som en enda svårighet i ett spektrum med god kognitiv förmåga i ena änden och svag 

kognitiv förmåga i den andra änden. När övergår en svårighet från att ligga inom ett normalt spann till 

att bli en dysfunktion? 

Studier visar att de flesta barn som har svårigheter att lära sig matematik följer i stort sett samma 

utveckling som andra barn, men i långsammare takt (Berch & Mazzocco, 2007). Samtidigt framhåller 

Dowker (2005) att matematiska förmågor har en stark korrelation till intelligens. Elever med låg 

intelligensnivå och/eller är sena i sin mentala utveckling har visat sig ofta hamna i 

matematiksvårigheter. De barn som trots extra stödundervisning fortsätter att ha svårigheter i sin 
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matematikutveckling verkar bl.a. ha utvecklat sämre samspel mellan arbetsminnet och långtidsminnet. 

Arbetsminnet är i korthet förmågan att processa den information som för ögonblicket finns i 

medvetandet. Denna brist i samarbetet mellan arbetsminnet och långtidsminnet försvårar 

memorisering och automatisering av grundläggande talfakta.  Därmed hindras elevens framsteg i 

matematik. Eleven blir kvar på en grundläggande nivå av faktakunskap och behärskar räkneprocedurer 

som tar upp alltför mycket av arbetsminnets kapacitet (Hudson & Miller, 2006). Alldeles för lite 

arbetsminne blir över för att eleven ska kunna arbeta med mer avancerade uppgifter. 

En del elever som har hamnat i matematiksvårigheter har visat sig ha svårigheter med sin 

antalsuppfattning (Lundberg & Sterner, 2009). Forskningen visar att det finns ett samband mellan 

antalsuppfattning och färdigheter som rör talfakta, aritmetisk uppskattning, addition och subtraktion, 

räkning med flersiffriga tal, textuppgifter i matematik, räknestrategier, representation av 

koordinatsystemet i geometri och algebra. Om man har problem med antalsuppfattning kommer man 

också ha problem med alla former av aritmetik.  

Sammanfattning 

Större delen av all forskningslitteratur om matematiksvårigheter kan härledas till det medicinsk-

neurologiska och neuropsykologiska området (Sjöberg, 2006; Östergren, 2013). Forskningen om 

matematiksvårigheter fokuserar på individen och inte på dess omgivning.  

Frågan om dyskalkyli 

I detta kapitel beskrivs diagnosen dyskalkyli. Aspekter som klassifikation, olika synsätt på dyskalkyli, 

kognitiva orsaker till dyskalkyli och förekomst av dyskalkyli tas upp till diskussion.  

Inledning 

När man talar om elever i matematiksvårigheter brukar diagnosen dyskalkyli nämnas. Vad är det? 

Historiskt sett har forskningen haft ett medicinskt perspektiv på varför elever hamnar i 

matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006; Berch & Mazzocco, 2007). Man har sökt orsaken till 

matematiksvårigheter inne i individen, med synen att det är individen det är fel på och inte 

omgivningen. Således har man försökt visa att funktionsnedsättning i individens kognitiva förmåga 

ensam utgör orsak till dennes matematiksvårigheter. Således har utgångspunkten varit att om eleven är 

normalbegåvad samt uppvisar normal kunskapsutveckling i alla andra ämnen utom, så har eleven 

ifråga dyskalkyli. 

Två diagnossystem  

För att kunna ställa rätt diagnoser vid möjlig dyskalkyli behövs ett enhetligt diagnossystem. Idag 

används i Sverige huvudsakligen två: ICD-10 och DSM-5 vid diagnosticering av 

matematiksvårigheter. ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) är Världshälsoorganisationens (WHOs) diagnossystem för olika diagnoser. DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är ett diagnossystem framtaget av American 

Psychiatric Association (APA) som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. I 

ICD-10 nämns dyskalkyli nämns inte överhuvudtaget. Istället nämns diagnosen Specifika 

räknesvårigheter. Denna diagnos beskrivs enligt följande: 

Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk 

utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheter innefattar bristande förmåga att 
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behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än 

de mer abstrakta matematiska färdigheterna i algebra, trigonometri, geometri och komplexa 

beräkningar. (Lundberg & Sterner, 2009 s. 35) 

I utgåvan innan DSM-5, DSM-IV, användes inte heller dyskalkyli. Istället talade man om Mathematics 

Disorder (Räknesvårigheter). Diagnosen Mathematics Disorder beskrevs enligt följande: 

Mathematics Disorder (315.1) 

A. Mathematical ability, as measured by individually administered standardized tests, is substantially 

below that expected given the person's chronological age, measured intelligence, and age-appropriate 

education. 

B. The disturbance in Criterion A significantly interferes with academic achievement or activities of 

daily living that require mathematical ability. 

C. If a sensory deficit is present, the difficulties in mathematical ability are in excess of those usually 

associated with it (American Psychiatric Association, 1994, s.51). 

I DSM-5 som togs i bruk 2013 har diagnosen Mathematics Disorder gått upp i den bredare diagnosen 

Specifika inlärningssvårigheter. Specifika inlärningssvårigheter är en samlad diagnos som omfattar 

DSM-IV diagnoserna Lässvårigheter, Räknesvårigheter, Skrivsvårigheter och Inlärningsstörning. 

Kriterierna beskriver brister i allmänna färdigheter och ger specifika detaljer för områdena läsning, 

matematik och skriftlig framställning. De många olika definitionerna av dyskalkyli har setts som 

anledning till att dyskalkyli inte har setts användbar som egen diagnos. Diagnosen Specifika 

inlärningssvårigheter beskriver följande för matematik i DSM-5:  

Allmänna färdigheter 

5. Difficulties mastering number sense, number facts, or calculation (e.g., has poor understanding of 

numbers, their magnitude, and relationships; counts on fingers to add single-digit numbers instead of 

recalling the math fact as peers do; gets lost in the midst of arithmetic computation and may switch 

procedures). 

6. Difficulties with mathematical reasoning (e.g., has severe difficulty applying mathematical 

concepts, facts, or procedures to solve quantitative problems) (American Psychiatric Association, 

2013, s. 66) 

Specifika detaljer i DSM-5 

315.1 (F81.2) With impairment in mathematics: 

Number sense 

Memorization of arithmetic facts 

Accurate or fluent calculation 

Accurate math reasoning 

Note: Dyscalculia is an altemative term used to refer to a pattern of difficulties characterized by 

problems processing numerical information, learning arithmetic facts, and performing accurate or 

fluent calculations. If dyscalculia is used to specify this particular pattern of mathematic 

difficulties, it is important also to specify any additional difficulties that are present, such as 

difficulties with math reasoning or word reasoning accuracy (American Psychiatric Association, 

2013, s. 67) 

Här definieras dyskalkyli som medfödda svårigheter med räkning och antalsuppfattning. Med denna 

definition innebär diagnosen dyskalkyli specifika matematiksvårigheter som inte grundar sig i en 

allmänt svag begåvning eller bristande skolgång. Samtidigt använder forskare idag fortfarande andra 

termer som Developmental Dyscalculia och/eller Acalculia (Sjöberg, 2006). Avsaknaden av tidigare 
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allmänt accepterade kriterier för problemområdet kan kanske förklara de många olika tolkningarna av 

dyskalkylibegreppet (Lundberg & Sterner, 2009). 

Olika synsätt kring begreppet dyskalkyli   

Förutom dessa definitioner på specifika räknesvårigheter och dyskalkyli finns det andra synsätt kring 

begreppet dyskalkyli. Dessa synsätt används i den svenska skolan framför allt då man talar om 

dyskalkyli och hur dyskalkyli bör definieras (Lundberg & Sterner, 2009). 

Adler (2007) anser att matematiksvårigheter finns i minst fyra olika varianter: Allmänna 

matematiksvårigheter, Pseudo-dyskalkyli, Dyskalkyli och Akalkyli. Allmänna matematiksvårigheter 

ses som generella inlärningsproblem, som inte enbart begränsar sig till matematiken utan slår igenom 

på alla områden. Pseudo-dyskalkyli handlar om olika former av känslomässiga blockeringar inför 

matematik. Dyskalkyli handlar om specifika svårigheter i matematik. Adler talar inte om ett specifikt 

område vilket gör avgränsningen diffus. Adler anser att diagnosen Dyskalkyli inte behöver vara 

varaktig, medan Akalkyli är en varaktig oförmåga att överhuvudtaget utföra matematiska beräkningar. 

Denna syn på matematiksvårigheter och dyskalkyli har mött kritik från Engström (Specialpedagogik 

1/09).  Han menar att resultaten av de senaste årens forskning i grunden har förändrat synen på 

diagnosen dyskalkyli. Engström anser att Adlers uppfattningar om matematiksvårigheter och 

dyskalkyli saknar stöd i empirisk forskning samt skiljer sig radikalt från forskningens nuvarande 

ståndpunkter. 

Enligt Butterworth och Yeo (2010) handlar dyskalkyli i grunden om nedsättning i förmågan att förstå 

tal och räkning. Elever som har dyskalkyli har således en bristfällig inre känsla för tal och mängder. 

Denna funktionsnedsättning slår i sin tur igenom på alla områden i matematik: Elever räknar på ett 

primitivt sätt, har svårigheter med att uppfatta tid, lära sig och minnas talfakta samt har svårt att se 

logiska sammanhang. 

Sjöberg (2006) betonar att forskningen historiskt sett haft ett kategoriskt perspektiv på varför elever 

hamnar i matematiksvårigheter, d.v.s. orsaken till matematiksvårigheter är bundna till individen - det 

är individen det är fel på och inte omgivningen. Således har man försökt visa att funktionsnedsättning i 

individens hjärna ensam utgör orsak till svårigheterna. Här menar Sjöberg, att orsaker till varför elever 

hamnar i matematiksvårigheter inte bör sökas bara inom det medicinsk-neurologiska fältet. Andra 

områden måste beaktas, primärt då det sociokulturella fältet.  Enligt Sjöberg finns det ingen klar och 

entydig definition av dyskalkyli. Därför finns det heller inga allmänt accepterade diagnoskriterier. 

Med tanke på att elever kan vara särskilt stresskänsliga inför tester och prov anser Sjöberg att själva 

diagnosticerandet och betydelsen av dyskalkyli diagnosen bör ifrågasättas.  

Enligt Lundberg och Sterner (2009) är de flesta forskare idag överens om att dyskalkyli handlar om en 

grundläggande oförmåga att handskas med tal och kvantiteter. Det innebär en bristfällig 

taluppfattning, samt oförmåga att skapa en inre mental tallinje. Denna oförmåga ger sig tillkänna i 

svårigheter i mycket grundläggande numeriska färdigheter, som att jämföra antal punkter i två 

avgränsade mängder. Elever, som enbart har dyskalkyli, kan ha sina svårigheter baserade i den mycket 

tidiga antalsuppfattningen. För elever som har dyskalkyli och ytterligare kognitiv funktionsnedsättning 

kan andra mekanismer verka som exempelvis försenad språkutveckling, koncentrationssvårigheter och 

brister i arbetsminnet. Lundberg och Sterner framhåller att det är svårt att avgränsa dyskalkyli från 

andra funktionsstörningar, samt att avgöra orsaken till varför en elev har hamnat i 

matematiksvårigheter – dyskalkyli, dålig undervisning, dyslexi, sen utveckling, dålig relation med 

läraren eller annat.  
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Dyskalkyli – ett komplext område 

Dyskalkyli ses som en grundläggande oförmåga att handskas med antal och mängder. Vad grundar sig 

denna oförmåga på? Östergren (2013) har undersökt underliggande förutsättningar som kan ligga till 

grund för att elever utvecklar dyskalkyli. I sin avhandling lyfter Östergren fram att matematisk 

förmåga i första hand beror på ett begränsat antal kognitiva domänspecifika förmågor. De handlar om 

förmågan att bilda en inre mental tallinje, förmågan att koppla antal till motsvarande räkneord, 

förmågan att koppla ett räkneord med motsvarande siffra och slutligen förmågan att skapa en inre 

mental tallinje med siffror. Alla dessa förmågor förlitar sig på och är beroende av stödet från 

domängenerella kognitiva förmågor. Det handlar om allt från intelligens, språklig förmåga, 

arbetsminne, uppmärksamhetsförmåga, impulskontroll, fonologisk förmåga och spatial förmåga till 

hastigheten i de kognitiva processerna. Östergren drar slutsatsen av sina forskningsresultat, att elever 

med specifika matematiksvårigheter kan ha svårt med enskilda förmågor som antalsuppfattning. Men 

det kan också handla om att man har svårigheter med flera förmågor, som exempelvis 

antalsuppfattning ihop med arbetsminne. Emedan den mänskliga hjärnan är formbar till sin natur finns 

det många olika möjligheter att kompensera för en nedsatt förmåga att uppfatta antal. Dessa olika 

förmågor kan således kompensera för varandra. Ett bra arbetsminne kan kompensera för en svag 

antalsuppfattning och vice versa. Men, utan någon form av kompensering, kommer varje 

domänspecifik eller domängenerell brist att medföra allvarliga konsekvenser för den matematiska 

förmågan. Detta förklarar även varför specifika matematiksvårigheter ofta inträffar med nedsättning av 

arbetsminnet, koncentrationsförmåga och/eller läs- och skrivsvårigheter (Berch & Mazzocco, 2007; 

Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009). Därför är det också svårt att avgränsa specifika 

matematiksvårigheter från andra funktionsstörningar, samt att avgöra orsaken till varför en elev har 

hamnat i specifika matematiksvårigheter (Bishop, 2012-02-24). 

Förekomst av dyskalkyli 

Dyskalkyli används idag kanske för ofta som orsaksförklaring till elevers matematiksvårigheter 

(Sjöberg, 2006). Men, vad säger forskningen om hur vanlig förekomsten av dyskalkyli är? Den 

tidigare avsaknaden av en klar och entydig definition av dyskalkyli har gjort det svårt att komma fram 

till hur många elever som har dyskalkyli. Dowker (2005) menar att om dyskalkyli skulle definieras 

som svårigheter inom alla områden i aritmetik skulle runt 6 % av alla elever klassas med denna 

diagnos; en uppskattning som också Lundberg och Sterner (2009) stannar vid. Enligt Sjöberg härrör 

dessa siffror från resultaten av ett israeliskt forskningsteams arbete från 1990-talet. Denna höga 

procentsats är beroende av att detta team ser orsaken till elevers matematiksvårigheter liggandes i det 

medicinsk-neurologiska fältet. Om eleven ifråga har normal intelligens och är duktig i alla skolämnen 

utom i matematik anses denne ha dyskalkyli. Denna orsaksförklaring tar inte hänsyn till andra möjliga 

orsaksförklaringar inom exempelvis sociokulturella fältet, såsom dålig relation mellan lärare och elev, 

eller undermålig matematikundervisning eller elevens dåliga kunskaper i språket som används i 

undervisningen. Enligt Lundberg och Sterner är de flesta forskare idag överens om att orsaken till 

dyskalkyli i grund och botten handlar om bristande antalsuppfattning, vilket står i samklang med 

definitionen av dyskalkyli i DSM-5. Därmed skulle runtomkring 1-2 procent av befolkningen ha denna 

diagnos.  

Sammanfattning 

Det som förenar de flesta forskare avseende dyskalkyli är samstämmigheten att den i grund och botten 

baseras på en kognitiv funktionsnedsättning (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; 
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Östergren, 2013). Denna funktionsnedsättning gör att den inre känslan för tal och mängder saknas för 

en elev som har dyskalkyli. Som Östergren framhåller kan det finnas många olika orsaker till denna 

funktionsnedsättning. Det gör det också svårt att avgränsa dyskalkyli från andra funktionsstörningar. 

Dyskalkyli är således en diagnos som huvudsakligen beskriver symtomen, men säger inget om dess 

orsaker (Bishop, 2010-12-18).  

Kartläggning av matematiksvårigheter 

I detta kapitel tas mervärdet av kartläggning och olika kartläggningsmaterial upp till diskussion. 

Inledning 

Innan ett diagnosmaterial i matematik tas i bruk bör man ta sig en funderare över syftet med diagnosen 

ifråga. Vad ska diagnosen identifiera och kartlägga? Ett diagnosmaterial behöver mäta ett vitt spann av 

koncept, kunskap och färdigheter från ett eller flera områden i matematik. En avstämning av olika 

färdigheter ger läraren en bild av elevens matematiska förmåga. Enligt Samuelsson och Eriksson 

Gustavsson (2010) samt Hudson och Miller (2006) slår brister i taluppfattning, begrepp och 

procedurer slår igenom på alla områden i matematik. Därmed bör ett rimligt krav på ett välfungerande 

diagnosmaterial adressera dessa förmågor. Dowker (2005) framhåller att en god kartläggning av 

elevens behov är en förutsättning för individuell utformning av stödundervisningen, vilket är 

avgörande för att få maximal verkan.  

Olika kartläggningsmaterial 

Det finns olika kartläggningsmaterial framtagna för att läraren ska kunna få en bild av elevens 

kunskapsnivå inom ett eller flera områden i matematik. Diamant – ett diagnosmaterial i matematik 

(Skolverket, 2013) samt Förstå och använda tal – en handbok (NCM, 2008) är vanligt förekommande 

i de svenska skolorna. Syftet med Diamant – ett diagnosmaterial i matematik är att kartlägga elevers 

matematikutveckling i skolåren F-9. Med hjälp av diagnoserna ska lärarna kunna dokumentera elevens 

matematikutveckling och använda materialet formativt. Förstå och använda tal – en handbok är tänkt 

att användas från skolstart till år 9 för att diagnosticera svårigheter och missuppfattningar hos elever. 

Den är särskilt inriktad mot kritiska områden som elever kan tänkas få problem med.  

Dessa kartläggningsmaterial har det gemensamt att de är framtagna för att ge en bild av elevers 

kunskapsnivåer i matematik. Om det finns en välgrundad oro för att en elev kan ha specifika 

matematiksvårigheter behöver även annat än ovan nämnda kartläggningsmaterial tas i bruk. Då syftet 

är annorlunda behöver också kartläggningsmaterialet ha ett annat innehåll (Lundberg & Sterner, 

2009). 

Enligt Adler (2007) ska en utredning om eventuell dyskalkyli innehålla tre delar: neuropedagogisk, 

neuropediatrisk (medicinsk) och neuropsykologisk bedömning. Den neuropedagogiska bedömningen 

genomförs av skolans pedagoger. Den bör omfatta matematisk kunskap och förståelse, läsförmåga och 

läsförståelse samt skrivförmåga och stavning. Den neuropediatriska bedömningen genomförs av 

barnläkare som kartlägger bl.a. elevens motorik, koordination, balans, koncentration och 

automatisering av rörelser. Den neuropsykologiska bedömningen genomförs av psykologer, där 

elevens personlighet avseende kognitiv mognad och specifika neuropsykologiska funktioner kartläggs. 

Butterworth och Yeo (2010) har tagit fram ett test för elever som man misstänker kan ha dyskalkyli. 

Testet bygger på teorin att elever med dyskalkyli har svårigheter med antalsuppfattningen. Eleven ska 
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på tid jämföra antal prickar i ett fält med en siffra i ett annat fält. Butterworth menar att den 

begränsade reaktionstiden är viktig för att undvika möjligheten att eleven räknar antalet prickar. 

Eleven ska kunna komma fram till det rätta antalet prickar direkt för att se om det överensstämmer 

med siffran.  

Vikten av medveten kartläggning 

I detta sammanhang bör det påpekas att det tidigare har saknats en klar och entydig definition av 

dyskalkyli (Sjöberg, 2006). Det råder fortfarande begreppsförvirring kring dyskalkyli och vad dess 

orsaker består i (Lundberg & Sterner, 2009; Östergren, 2013). Därför finns det heller inga allmänt 

accepterade diagnoskriterier. För att ett kartläggningsmaterial ska komma till sin fulla rätt behöver 

man därför vara medveten om vilken kunskapsgrund det vilar på. Först då kan man placera in 

resultatet av kartläggningen i rätt sammanhang så att rätt slutsatser kan dras.  

Utformning av stöd för elever i 

matematiksvårigheter eller dyskalkyli 

I detta kapitel beskrivs utformningen av stödundervisning för elever i matematiksvårigheter eller med 

dyskalkyli. Aspekter som hur svårigheterna ter sig, vikten av tidig och individuellt utformad 

stödundervisning, allmänna principer för stödundervisningen, gruppstorleken och arbetet med elevers 

känslor tas upp till diskussion. Slutligen beskrivs hur stödundervisning för elever med kognitiva 

funktionsnedsättningar bör läggas upp.  

Symtom på matematiksvårigheter 

Elever som har hamnat i matematiksvårigheter har främst problem med taluppfattning, att lära sig 

talfakta och snabbt hämta dem ur minnet (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010; Lundberg & 

Sterner, 2009). De kan vidare ha svårt att genomföra räkneoperationer och använder räknestrategier 

som utnyttjar arbetsminnet fullt ut. Det i sin tur påverkar möjligheterna för elever att lära sig räkna och 

komma ihåg talfakta, när man utför en flerstegslösning av ett aritmetiskt problem. Dowker (2005) 

betonar även att elever i matematiksvårigheter kan ha svårt för att organisera och sortera saker i både 

tid och rum. Det är inte heller ovanligt att olust och oro hos många elever i matematiksvårigheter har 

utvecklats till matematikångest.  

Vikten av tidig och individuellt utformad stödundervisning 

En elevs matematiksvårigheter kan avsevärt minskas om eleven får stödundervisning så tidigt som 

möjligt. Studier visar entydigt att stödundervisning för elever i matematiksvårigheter har kraftfull 

påverkan på deras matematikutveckling. Den avgörande faktorn för att en god och välstrukturerad 

stödundervisning ska bli framgångsrik är att den beaktar elevens unika styrkor och svagheter 

(Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2009). Själva 

kartläggningen spelar en avgörande roll för att stödinsatsen ska bli så effektiv som möjligt 

(Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010). Arbetsinsatsen för både lärare och elev behöver då inte ta 

mycket tid eller kraft för att vara effektiv. Läraren behöver vara flexibel i sitt undervisningssätt och 

vara beredd att byta spår under undervisningens gång om de rådande förutsättningarna inte stämmer 

överens med de ursprungliga intentionerna.  
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Allmänna principer för stödundervisning 

Hur undervisar man då elever i matematiksvårigheter? Här presenterar Lundberg och Sterner (2009) 

några allmänna principer för stödundervisningen: 

 All pedagogik ska vara ett meningsskapande arbete för alla elever. För elever i 

matematiksvårigheter gäller detta mer än för elever utan matematiksvårigheter. 

 Elevers i matematiksvårigheter väg in i matematik måste vara mer systematisk, strukturerad och 

genomtänkt än vad de flesta andra elever har behov av.  

 Elever i matematiksvårigheter behöver mer direkt och mer konkret undervisning om antal och 

räkneoperationer. 

 Alla elever behöver tillräckligt mycket tid på sig för att klara av en uppgift. Elever i 

matematiksvårigheter får ofta inte tillräckligt med tid eller stöd för att bli klar med sina uppgifter. 

En till en undervisning med en speciallärare behövs då för att i lugn och ro tillsammans skapa sig 

den tid som behövs. 

 Elevens självbild och motivation behöver ständigt ges positiv uppmärksamhet och uppmuntran så 

att eleven inte blir helt och hållet uppgiven. 

Gruppens storlek 

Gruppstorleken har stor och avgörande betydelse för elevers välmående. Sjöberg (2006) 

rekommenderar att stödundervisning sker i liten grupp. Den lilla gruppens storlek erbjuder större 

möjligheter till arbetsro, intensiv och individualiserad undervisning samt mer och nära tid med läraren 

för elever i matematiksvårigheter.  

Arbetet med elevens känslor 

Om en elev utvecklar negativa känslor till matematik kan det få långtgående följder, då just ångest och 

negativa attityder är svåra att förändra (Sjöberg, 2006). Konsekvensen av ängslan eller ångest för 

matematik kan leda till att eleverna undviker träning i matematik. Man har funnit att höga nivåer av 

ängslan och oro negativt påverkar elevens prestationer i matematik. Jenner (2004) betonar att 

forskningen har visat att förväntningar – positiva eller negativa – är till sin natur en självuppfyllande 

profetia. Lärarens positiva förväntningar hjälper här till att skapa och öka elevers motivation. Elevens 

motivation är avgörande för elevens möjligheter att klara av matematikundervisningen (Hudson & 

Miller, 2006; Sjöberg, 2006). Det underlättar då betydligt om det finns vuxna i närheten som kan stötta 

och ställa krav på eleven.   

Stödundervisning för elever med kognitiva funktionsnedsättningar 

Kognitiva funktionsnedsättningar, som nedsatt arbetsminne och svårighet att skapa en inre mental 

tallinje, gör det svårt för elever att klara av den ordinarie matematikundervisningen. Hur ska man då 

stötta elever att utvecklas i matematiken? 

Arbetsminnet 

Forskning visar att ett väl fungerande arbetsminne har en klar relation till framgångar i matematik 

(Dowker, 2005). Hur kan man som lärare hantera en situation då en elevs matematikutveckling 

hämmas av ett bristande arbetsminne? Ett svagt arbetsminne visar sig i svårigheter att komma ihåg 

fakta och automatisering av fakta och räknestrategier. Hudson och Miller (2006) poängterar att 
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automatisering av grundläggande fakta är särskilt svårt för elever i matematiksvårigheter. Här finns 

enligt Hudson och Miller behovet av specifik arbetsminnesträning men också av fokuserad 

faktakunskapsundervisning så en elev får det desto lättare att utveckla andra förmågor inom 

matematik. Här inträder frågan om hur man kan arbeta med elever som har svårigheter med 

automatisering av fakta samt procedurer.  

Trots att elever med dyskalkyli har svårt med antalsuppfattning anser Butterworth och Yeo (2010) att 

de kan göra framsteg inom matematik även om uppgiften är svår för både lärare och elever. Upprepade 

räkneövningar som förutsätter fungerande arbetsminne och långtidsminne har visat sig inte hjälpa 

elever med dyskalkyli. Däremot kan noga planerad undervisning starkt underlätta sådana elevers 

möjligheter att utvecklas i matematik. En sådan undervisning bör enligt Butterworth och Yeo vara:  

 förståelsebaserad,  

 välstrukturerad, 

 präglad av elevernas aktiva deltagande, och  

 en positiv upplevelse för eleverna 

Butterworth och Yeo (2010) betonar att elever med dyskalkyli inte kan ta till sig traditionell 

undervisning som går ut på mekanisk och upprepad träning för inlärning. Det är på grund av just 

bristande förmåga till taluppfattning som gör inlärning av fakta utantill i stort sett meningslös. Insikter 

om talbegrepp, talstrukturer och räkneprocesser som bygger på förnuftsmässiga resonemang och 

praktiska erfarenheter kan däremot vara en god grund att bygga vidare på. Undervisningen bör således 

fokuseras på att elever utvecklar sin konceptuella förmåga för att kompensera medfödda brister på 

andra områden. Butterworth och Yeo framhåller att varje form av stödundervisning för elever med 

specifika matematiksvårigheter behöver inriktas mot utvecklandet av elevers förståelse för 

taluppfattning. Denna förståelse ska kompensera för elevens bristande förmåga till memorering och 

automatisering av fakta. Utveckling av förståelse förutsätter i sin tur att undervisningen utgår ifrån 

elevens erfarenheter och vardag. Så långt som möjligt bör stödundervisningen präglas av en till en 

undervisning med laborativt arbete och konkreta material, återkommande upprepning av tidigare 

inlärda färdigheter samt aktivt samarbete mellan elev och lärare.  

Den mentala tallinjen 

Lundberg och Sterner (2009) lyfter fram det faktum att elever som har dyskalkyli har svårigheter med 

taluppfattning. Med tanke på den mentala tallinjens betydelse för utvecklingen av taluppfattning, bör 

stödundervisningen ge elever optimala möjligheter att utveckla inre representationer av tallinjen. Det 

sker när uppfattningen av mängd kopplas samman med räkneord, med de matematiska symbolerna för 

tal samt med de ordningsmässiga relationerna mellan tal. Att spela spel som innehåller en eller flera 

lineära tallinjer kan bidra till en sådan utveckling.  

Sammanfattning 

De olika stödprogram som har utvecklats för elever i matematiksvårigheter fokuserar på 

grundläggande räkneprinciper, matematiska symboler, platsvärden, textuppgifter och översättning 

mellan olika representationer av tal och numeriska operationer, vilka är betydelsefulla för utveckling 

av den grundläggande räkneförmågan. Med andra ord skiljer sig stödundervisning inte från god 

undervisning. Man kan därför inte tillåta sig att förlita sig på slumpen och det goda ödet att elever lär 

sig (Lundberg & Sterner, 2009). 
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Förebyggande undervisning 

I detta kapitel beskrivs hur förebyggande undervisning bör läggas upp. Undervisningen bör betona 

utveckling av elevernas förståelse för matematik genom att lyfta fram språket. Arbetssättet bör väljas 

utifrån vilken kunskap undervisningen för ögonblicket önskar utveckla.  

Inledning 

Lundberg och Sterner (2009) samt Dowker (2005) betonar behovet av förebyggande verksamhet i 

skolans arbete så långt ner i åldrarna det är möjligt, så att matematiksvårigheter kan undvikas. 

Förebyggande verksamhet handlar främst om god undervisning som hjälper eleverna arbeta och 

diskutera matematik på olika sätt så att elevernas förståelse av matematik utvecklas optimalt (Ahlberg, 

1996; Boaler, 2011; Dowker, 2005; Hudson & Miller, 2006; Samuelsson, 2005). 

Utveckling av förståelse 

Hudson och Miller (2006) anser att det främsta målet med matematikundervisning är att elever först 

utvecklar sin förståelse av matematiken. När eleverna förstår begreppen som ligger till grund för 

matematiken, fördjupas deras förståelse. Samuelsson (2005) och Ahlberg (1996) förespråkar att elever 

utvecklar sin förståelse bäst genom diskussion, reflektion och konstruktivt arbete. Undervisningen 

behöver vara flexibel, riktad mot innehållet och möjligheten att använda flera olika sätt att beskriva en 

och samma sak. Dowker (2005) föreslår att elever i lågstadiet först och främst får arbeta med 

huvudräkning i matematiken. Huvudräkning handlar här om att elever för sig själva och tillsammans 

pratar och diskuterar matematiska uppgifter, utan att arbeta med formella matematiska symboler. När 

elever arbetar med denna typ av huvudräkning blir de mer medvetna om koncept och benägna till 

resonemang. Även efter att man börjar arbeta med formella matematiska symboler, betonas att 

eleverna förstår koncepten och begreppen av det de arbetar med. Även Boaler (2011) efterfrågar 

undervisning som tillgodoser elevers behov av att veta varför och hur matematiska begrepp och 

operationerna kring dem fungerar. Denna betoning på djupförståelse är enligt Liping (1999) en 

förklaring till kinesiska elevers framgångar i matematik.  

Språkets betydelse 

För att utveckla elevers förståelse behöver språket lyftas fram mycket mer i undervisningen (Ahlberg, 

1996; Boaler, 2011; Samuelsson, 2005; Sandberg, 2012). Ahlberg ser att matematiken bör införlivas i 

ett socialt sammanhang, så att elevernas intresse och kreativitet stimuleras, och ger dem möjlighet att 

lära av varandra. När elever arbetar med problem bör de få tillfällen att använda sitt eget språk när de 

tar del av kamraternas lösningsförslag och resonera om dem. Boaler menar att själva diskussionerna 

om matematik aktiverar och förstärker elevernas möjligheter att utvecklas i matematik. När en elev 

förklarar matematiken för sig och andra återskapas i sinnet vad denne pratar om. Själva återskapandet 

förstärker och fördjupar den matematiska förståelsen. Forskningen slår fast att alla elever drar fördel 

av undervisning där de diskuterar begrepp som ger dem tillgång till ett djup och sammanhängande 

förståelse av matematik (Ahlberg, 1996; Boaler, 2011; Samuelsson, 2005; Sandberg, 2012).  

Varierad undervisning 

Samuelsson (2005) anser att om matematiken är mångfacetterad och flerdimensionell borde också 

undervisningen i samma grad vara mångfacetterad och flerdimensionell, d v s vara varierad. Beroende 

på vilken kunskap som läraren vill utveckla hos eleverna bör också arbetssättet väljas därefter (Hudson 

& Miller, 2006). Boaler (2011) lyfter här fram behovet av att arbetsuppgifterna är intressanta problem, 
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som tvingar eleverna att tänka självständigt, samtidigt som de diskuterar matematik med varandra. Det 

ökar deras intresse och engagemang. Arbetssätt behöver väljas som tillåter variation hos elevernas 

arbetssätt, och beaktar elevers olika begåvningsprofiler, så att alla elever känner sig accepterade och 

duktiga i matematik. Olika arbetssätt i undervisningen riktar uppmärksamheten mot olika former av 

kunskap (Ahlberg, 1996).  

Sammanfattning 

Behöver stödinsatser sättas in för elever som har hamnat i matematiksvårigheter måste det göras så 

tidigt som möjligt, innan eleverna har utvecklat ofullständiga strategier baserade på allvarliga 

missförstånd, eller innan eleven utvecklar negativa attityder till matematik. Dowker (2005) framhåller 

att matematikångest kan behandlas. Men, det är bättre att förebygga matematikångest än att senare 

försöka behandla det.   
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Metod 

I detta kapitel beskrivs närmare uppsatsens upplägg, undersökningsmetod, valet av 

undersökningsgrupp samt genomförande av intervjuerna. 

Val av metodansats 

Arbetet med denna uppsats handlar om hur matematiksvårigheter och dyskalkyli beskrivs av 

speciallärare och specialpedagoger. Då syftet är att undersöka hur människor tolkar och skapar mening 

i sin omvärld utgår ansatsen från den hermeneutiska vetenskapsteorin.  

Hermeneutik handlar i grunden om att tolka och att förstå (Bryman, 2011). Människor tolkar världen 

och genom det skapar man sin egen livsvärld – den konkreta erfarbara verklighet vi dagligen lever 

våra liv i och tar för given i alla våra aktiviteter (Hautaniemi, 2004). Det enda människor med säkerhet 

kan veta är det de upplever genom sina sinnen. Det är i linje med satsen– Jag tänker alltså är jag - 

som Descartes formulerade. Därmed bygger hermeneutikens kunskapssyn på människans subjektiva 

syn på vad kunskap är. Kunskapen kan inte vara absolut då det finns lika många uppfattningar om 

något som det finns människor (Fejes & Thornberg, 2009). 

Inom hermeneutiken undersöker man hur människor skapar mening i den värld de lever i. Då syftet 

med uppsatsen är att ta del av pedagogers upplevelser och erfarenheter av fenomen så används 

fenomenologin som arbetsmetod. Ett fenomenologiskt förhållningssätt kan kort beskrivas, med att det 

utgår från att förstå fenomen utifrån aktörernas egen syn på sin omvärld och beskriva världen, som den 

upplevs enligt antagandet att verkligheten är vad människor uppfattar den att vara (Fejes & Thornberg, 

2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Uppmärksamheten riktas mot själva kärnan i fenomenet av 

mänskliga upplevelser. Det förutsätter ett öppet sinne, med inga förutfattade åsikter eller antaganden. 

Kvale och Brinkmann betonar den vägledande tanken är att analysen av fenomenet ska ske på de 

utforskade upplevelsernas egna villkor, utan några förgivettaganden eller trosföreställningar.  

Val av metod 

För att ta reda på hur speciallärare och specialpedagoger beskriver matematiksvårigheter och 

dyskalkyli genomfördes kvalitativa intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger möjligheter att ställa följdfrågor. Kvalitativa intervjuer 

kännetecknas av att de är relativt löst strukturerade och öppna för vad intervjupersonerna tycker är 

relevant och viktigt att prata om. Samtidigt som detta tillvägagångssätt ger friheten att samtala med 

intervjupersoner över ett visst tema kan man hålla en viss struktur utifrån frågeställningarna. Styrkan 

ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 

Intervjupersonen får då en hel del frihet inom de gränser som strukturen utgör, vilket gör att dennes 

erfarenheter, kunskaper, föreställningar och upplevelser tillåts komma fram och då dokumenteras 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Urval 

För att förstå hur matematiksvårigheter och dyskalkyli beskrivs i skolans värld har jag främst valt att 

intervjua lärare som dagligen arbetar med elever i matematiksvårigheter. Således har jag i första hand 

intervjuat speciallärare och/eller specialpedagoger utspridda på olika skolor i Stockholmsregionen. 

Intervjupersonerna har rekryterats via yrkesmässiga kontakter. Enda kravet har varit att de inte arbetar 

på samma arbetsplats.  

Undersökningsgrupp 

Risken finns alltid att vissa intervjuer faller ifrån för att den tilltänkta intervjupersonen inte kan ställa 

upp på intervju eller kanske inte ger tillräckligt mycket underlag för vidare forskningsarbete. Därför 

var målet 10 intervjuer med speciallärare och/eller specialpedagoger. I slutändan genomfördes 5 

intervjuer. Trost (2010) rekommenderar fyra till fem intervjuer och betonar att materialet kan bli 

oöverblickbart vid flera, samt att det är viktigare att intervjuerna är väl genomförda än många i antal. 

Av de intervjuade arbetar en på komvux, en på högre nivå inom kommunens utbildningsförvaltning, 

två på gymnasium och en på grundskola. Av de intervjuade var två kvinnor och tre män. Alla 

intervjuade är utbildade speciallärare/specialpedagoger.  

Intervjuguide 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar skapade jag en intervjuguide (Bilaga 1). För att säkerställa att 

intervjuguiden hade önskad utformning och innehåll genomfördes en provintervju med en 

speciallärare på närliggande gymnasium. Efter nödvändig ändring av intervjuguiden genomförde jag 

sedan intervjuerna med de tillfrågade speciallärarna/specialpedagogerna.  

Undersökningens genomförande 

Inför intervjuerna ville en intervjuperson gärna ha frågorna i förväg så att denne skulle få en 

uppfattning om vad intervjun skulle handla om. Då denna visshet om intervjuns yttre ramar skulle 

kunna ge intervjupersonerna lugn och trygghet vid själva intervjun skickades därför intervjuguiden 

med e-post till var och en av intervjupersonerna. För att intervjupersonerna skulle känna sig 

avslappnade, trygga och säkra för att fullt ut kunna medverka under själva intervjun fick de välja plats 

för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Det innebar i praktiken att vi satt ostört tillsammans i 

intervjupersonens arbetsrum.  

Vid intervjuerna såg jag mig som en deltagande intervjuare. Det innebär att jag är den som intervjuar. 

Men, samtidigt såg jag intervjun som ett samtal där mina frågor och uttalanden har lett samtalet 

framåt. Uppföljningsfrågor har skett naturligt som en respons i en tanketråd som har förts på tal av 

någon av parterna. Ledande frågor har då setts som en form av kvalitetssäkring, som en bekräftelse av 

ett påstående. För att kunna rikta full uppmärksamhet på vad som faktiskt har sagts under intervjuerna 

har dessa spelats in, med intervjupersonernas godkännande.  
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Transkription och kodning 

För att kunna gå tillbaka, strukturera upp och därefter analysera informationen från intervjuerna, har 

dessa transkriberats. Efter att ha läst igenom, kodat och koncentrerat upp det som har framkommit 

under intervjuerna, har jag genomfört en fenomenologisk analys enligt Fejes och Thornberg (2009) 

riktlinjer. Det innebär att vid genomläsning av de transkriberade intervjuerna har jag sökt identifiera de 

fenomen – teman – som kommer till uttryck som är relevanta för mitt syfte och frågeställningar. Till 

dessa teman har jag även inflikat citat för att betona eller belysa framträdande fenomen. 

Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att den etiska dimensionen genomsyrar varje aspekt och fas i 

det kvalitativa forskningsarbetet. Då det inte går att fastställa allmänna regler för varje eventuellt 

dilemma som kan tänkas uppstå, menar de att det är en bättre väg för forskaren att utveckla en etisk 

kompetens som genomsyrar forskningsarbetet. Dessa principer har jag följt i mitt arbete under 

intervjuerna. Inför intervjun informerades intervjupersonen skriftligt och muntligt om uppsatsens syfte 

och att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Denna information 

upprepades vid början av varje intervju. Genom sitt deltagande gav intervjupersonerna sitt samtycke. 

Jag hade i förhand informerat intervjupersonerna om att allt som sägs under intervjuerna kommer 

användas konfidentiellt och att endast jag hade tillgång till materialet. All personlig information som 

kom fram under intervjun avkodades för att omöjliggöra identifiering av vare sig person, skola eller 

kommun. Intervjupersonerna refereras därför som informanter vid följande beskrivning av analysens 

resultat. Informationen som kom fram i intervjuerna användes enbart till denna uppsats. Den har inte 

lånats ut, spritts eller använts för kommersiellt bruk. Efter att uppsatsen är godkänd kommer det 

insamlade materialet att förstöras.  

Sammanfattning 

Detta kapitel har beskrivit uppsatsens metodansats, undersökningsgrupp samt genomförandet av 

intervjuerna. Nästa kapitel presenterar resultatet av analysen av de genomförda intervjuerna.  
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Resultat 

I detta kapitel beskrivs närmare resultatet av analysen av intervjuerna. Studiens syfte och 

frågeställningar har utgjort riktmärke vid analysen och bidragit till att forma de teman som har 

framkommit. Dispositionen av temana ser ut på följande vis. Först beskrivs det som återkommer i de 

flesta, eller alla, informanters berättelser. Därefter kommer relevant information som ger nyans och 

ökad komplexitet, men som inte delas av alla informanter.  

Matematiksvårigheter 

Symtom på matematiksvårigheter 

Alla informanter märker hos elever i matematiksvårigheter att de räknar på ett ”konstigt” sätt. 

Eleverna har en ganska långsam inlärning som gör att de har svårt att klara den ordinarie 

undervisningen. Det verkar som att eleverna följer ett mönster utan att förstå vad de håller på med. 

Eleverna visar sig vid närmare anblick ha svårt med själva grunderna i matematik: räkning med de 

fyra räknesätten, det decimala talsystemet och multiplikationstabellen. Det är vanligt att eleverna har 

svårt att göra storleksjämförelser då talen visas i bråkform och decimalform. Eleverna arbetar 

fortfarande med de riktigt grundläggande räknestrategierna. Det gör att de är osäkra på att lösa 

uppgifter på högre nivå. En informant beskriver att matematiksvårigheter kan yttra sig på många olika 

sätt, och att en elev kan ha flera olika typer av svårigheter samtidigt.  

Orsaker till matematiksvårigheter 

Informanterna framhåller att det kan finnas många olika orsaker till varför elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Att elever har svårigheter i matematik betyder inte nödvändigtvis att de har 

nedsatt kognitiv förmåga. Informanterna anser att det därför är viktigt att vara eftertänksam vid en 

närmare analys av orsakerna till matematiksvårigheter.  

För lite träning 

En informant anser att de flesta elever i matematiksvårigheter är sådana som har tränat för lite 

matematik. Enligt informanten behöver man arbeta mycket med matematik för att få till 

automatisering av begrepp. Vidare tror inte informanten att alla förstår att matematik handlar mycket 

om träning. Samtidigt lyfter en annan informant fram att ensidigt och mekaniskt räknande riskerar ta 

död på intresset för matematik hos eleverna.  

Undervisningen 

De flesta av informanterna tar upp frågan om undervisningens natur. Alltför ofta går 

matematikundervisningen ut på att eleverna ska sitta och arbeta med en bok för sig själva. 

Men jag tror ju definitivt det här: eget arbetssätt, fri planering, lämnas ensam att räkna liksom med 

sina egna strategier är förödande. (Informant 3) 

Den förhärskande metoden är att räkna tyst i boken.  (Informant 3) 
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Informanterna anser att undervisningen fokuserar alldeles för mycket på att behärska formella 

räknestrategier utan att eleven förstår hur de fungerar.  

Att man inte bara lär in den här algoritmen utan just förklarar varje steg. (Informant 4) 

Eleven har ofta fått en bristfällig förståelse som har byggts upp under många års tid. Att lärare 

använder ett enformigt sätt att undervisa, tror en informant bottnar i att matematiklärarna saknar 

kunskaper om hur man ska kunna variera undervisningen efter elevernas förutsättningar. Elever i 

matematiksvårigheter har ofta därför inte så svårt med matematik, utan det handlar mer om att de inte 

har fått någon bra undervisning. Undervisningen inte har utformats efter elevens individuella 

förutsättningar. En informant säger: 

Det som händer är att man kör ner eleven i botten rejält självförtroendemässigt. (Informant 3) 

Emotionella hinder 

Många gånger kan det enligt informanterna ha uppstått en känslomässig problematik hos elever i 

matematiksvårigheter. En informant säger att det inte är ovanligt att problematiken bottnar i 

pedagogens förhållningssätt som medfört att matematik blev svårt. Förhållningssättet i sig innehåller 

många aspekter som känslor, didaktik, undervisning och sist men inte minst relationen mellan eleven 

och läraren. En annan informant ställer sig frågan om dålig undervisning under många år leder till att 

man till slut får ett emotionellt motstånd mot siffror, så att man blir rädd för siffrorna. Ett motstånd 

som man kallar för matematikångest. Upplevda misslyckanden i matematik leder enligt informanten 

till känslomässiga blockeringar och till dåligt självförtroende hos eleven. 

Kognitiv funktionsnedsättning 

Några av informanterna har noterat att vissa elever kan vara långsamma i sin mentala utveckling, eller 

ligga i det nedre spannet på den kognitiva förmågan i förhållande till sin ålder. Det gör att eleverna 

inte är mottagliga för den undervisning de får. Genomgångarna kommer ofta att vara ovanför 

elevernas horisont. Två informanter har ibland mött elever som har svårt att komma ihåg saker och 

ting. Informanterna har då bedömt att de har ett svagt arbetsminne. Arbetsminnet är förmågan att 

processa den information som för ögonblicket finns i medvetandet. Ett svagt arbetsminne ställer till 

bekymmer för många elever i deras skolarbete.  

Frågan om dyskalkyli 

Dyskalkylins existens 

Samtliga informanter framhåller att de verkligen tror det finns elever som har dyskalkyli. De beskriver 

dyskalkyli som en specifik form av matematiksvårigheter inom något speciellt område av 

matematiken. Informanterna ser en skillnad mellan allmänna matematiksvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter. Allmänna matematiksvårigheter handlar om att eleven är svag på alla områden 

av matematik. Om en elev har specifika matematiksvårigheter klarar sig eleven bra i vissa områden av 

matematik, medan andra områden – oftast då grundläggande färdigheter - klarar eleven inte alls av. 

Informanterna menar att det finns något hos en elevs kognitiva förmåga som gör att eleven får svårt i 

sitt skolarbete. Som en informant uttrycker det: 

Om man tar bort det där emotionella, didaktiska, relationella, allting utanför individen. Då har vi kvar 

vad då? Det är hjärnans kognitiva förmåga. Det är det som är dyskalkyli. (Informant 2) 
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Förekomst av dyskalkyli 

Samtliga informanter poängterar att de endast har mött ett fåtal elever som har dyskalkyli. Flera 

informanter har märkt att en elev med dyskalkyli diagnos fortfarande kan vara väldigt duktig på 

exempelvis svårare uppgifter i matematik. Dock kan eleven ha problem med grundläggande enkla 

räkneoperationer som gör att eleven fastnar i att lösa vissa uppgifter. En informant ser dyskalkyli som 

matematikens motsvarighet till dyslexi. En annan informant menar att dyskalkyli har med 

antalsuppfattningen att göra. Eleven förstår inte riktigt talsystemet och tallinjen och har därför problem 

med tal och räkning.  

Om man har dyskalkyli då är det tal och räkning och inte till exempel problemlösning eller geometri 

… man kan avläsa diagram lika väl som vem som helst. (Informant 4) 

Informanterna är överens om att dyskalkyli inte går att arbeta bort. Men, en elev som har dyskalkyli 

kan lära sig att hantera sina begränsningar med hjälp av olika strategier eller verktyg.  

Dyskalkyli som diagnos 

Alla informanter uttrycker frustration kring formuleringen av dyskalkyli som diagnos. En informant 

säger att dyskalkyli visserligen beskriver svårigheterna, men den säger inte vari orsaken ligger. 

Samtidigt upplever informanten att det är svårt att särskilja dyskalkyli från andra möjliga orsaker till 

svårigheter i matematik. En annan informant har haft elever hon själv först trott ha dyskalkyli. Vid 

närmare efterforskning har det istället visa sig röra om en omognad hos eleven. Två informanter menar 

att det råder en begreppsförvirring kring dyskalkyli.  

Jag undrar om någon egentligen kan beskriva och veta säkert. (Informant 1) 

Man får inte använda ordet dyskalkyli om man inte har definierat vad man menar med det. (Informant 

2) 

Samtliga informanter eftersöker en klar och tydlig beskrivning av vad som menas med dyskalkyli. Tre 

av informanterna ser ett mervärde av dyskalkyli som diagnos om de får veta vad de ska göra med 

eleven som har fått den diagnosen. Informanterna framhåller att en rätt gjord diagnos ska kunna visa 

upp elevens starka och svaga sidor och därmed tydliggöra avgränsningen av elevens problemområde. 

Då kan diagnosen också tjäna som underlag för vidare stödundervisning. Samtidigt kan eleven då 

också få en förklaring till sina tillkortakommanden i matematik. En elev kan då enligt en informant 

säga:  

Jag är normalbegåvad, men det är med det här jag har problem. (Informant 4) 

Mervärde av dyskalkyli  

En informant menar att när en elev får diagnosen dyskalkyli blir det lättare att hävda för lärare och sig 

själv att det finns en förklaring till sina matematiksvårigheter. Det blir lättare för eleven att få 

kompensatoriskt hjälpmedel och stöd. Informanten säger att det visserligen blir en form av stämpel, 

men samtidigt ger det en förklaring. Vikten av förklaring beskriver en informant så här: ”En av 

eleverna har höga resultat i alla sina ämnen. Men, just i matematik har eleven det jättejobbigt, fast 

denne kämpar jättemycket. Eleven ska utredas för dyskalkyli för att få en förklaring till sina 

svårigheter.” Två informanter uttrycker samtidigt skepsis till hur diagnosen dyskalkyli ställs på 

Danderyds sjukhus. En informant har en elev som nyligen har fått diagnosen dyskalkyli, trots att 

denne räknar alldeles utmärkt. Den andre informanten har stött på flera elever som har dyskalkyli som 
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diagnos, men som enligt informanten inte har dyskalkyli, utan det handlar om en känslomässig 

blockering eller bristfällig undervisning.  

Några informanter ser inget direkt mervärde av dyskalkylidiagnos i sitt arbete. Informanterna anger 

olika förklaringar till sin ståndpunkt. Enligt en informant finns det en risk för stigmatisering då man 

sätter diagnosen dyskalkyli. Om man bara sätter diagnoser för att stämpla elever är det helt fel. 

Informanten menar att det är ett etiskt dilemma att testa utan att följa upp med rätt åtgärder. En annan 

informant är rädd för att det blir en självuppfyllande profetia för eleverna. Skulle en elev få diagnosen 

dyskalkyli är informanten rädd för att eleven ger upp och känner att det inte är någon mening att arbeta 

med matematik på grund sin diagnos. En tredje informant har endast mött några få elever som har fått 

diagnosen dyskalkyli. Vidare anser informanten sig ha stor erfarenhet att identifiera elevers 

svårigheter. Därför ser informanten ingen större nytta med någon diagnosticering.  

Upptäckt och kartläggning av elever i 

matematiksvårigheter 

Samtliga informanter är eniga om att det är den ordinarie matematikläraren som först märker att en 

elev inte hänger med i undervisningen. Antingen kontaktar matematikläraren specialläraren direkt eller 

så går vägen till specialläraren genom rektor. Specialläraren kopplas då in för att göra kartläggning av 

elevens styrkor och svagheter. Två av informanterna försöker i första hand skapa sig en uppfattning 

genom att diskutera med eleven om olika uppgifter för att på så vis kunna skapa sig en bild av elevens 

sätt att tänka. Vid behov görs en djupare kartläggning. Informanterna använder då sig av olika 

analysmaterial för att kartlägga elevernas matematikkunskaper. Syftet med kartläggningen är att bättre 

få grepp om elevens kunskaper och förmågor.  

Informanterna uppger att de använder analysmaterial som Adlers Matematikscreening, Adlers 

arbetsminnestest, Förstå och använda tal – en handbok (NCM, 2008) och till viss del Diamant – ett 

diagnosmaterial i matematik (Skolverket, 2013). Tre av informanterna uppger att de använder sig av 

Adlers Matematikscreening väldigt sällan, ca en gång per år.  

Tre informanter anser att Adlers tester är bra som kartläggningsmaterial. En informant anser dock att 

testet i sig inte säger mycket eftersom informanten under alla sina år endast har träffat på en elev med 

diagnosen dyskalkyli. En annan informant upplever att testerna är mer psykologiskt inriktade än 

matematiskt. Informanten ställer sig frågan vad testet då testar. Är det den språkliga förmågan, minnet, 

arbetsminnet, eller något annat? Den fjärde informanten använder sig inte alls av Adlers tester då 

informanten är skeptisk till Adlers verksamhet som sådan. Informanten menar att Adler vill ha 

dyskalkyli utredningar för att tjäna pengar på det.  

Flera av informanterna berättar att om resultatet från kartläggningen visar att det finns mervärde att gå 

vidare skickar skolhälsovården en remiss, med föräldrarnas godkännande, till Danderyds sjukhus för 

en utredning om dyskalkyli. Utredningen som görs är rätt omfattande. En informant som var med på 

återlämning för en elev berättade att utredningen var på sju sidor. Resultatet av utredningen lämnas till 

skolsyster som informanten, efter föräldrarnas medgivande, får ta del av.  
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Utformning av stöd för elever i 

matematiksvårigheter 

Flera av informanterna uppger att en elev som är i matematiksvårigheter kan gå till specialläraren 

under sin ordinarie matematikundervisning, för att få stöd kortare eller längre tid.  

Antingen kommer de som stöd, eller så kommer de på hela sin matematikundervisning i 

matematikkursen. (Informant 1) 

Så fort eleven börjar hos informanten görs en kartläggning av elevens kunskaper och förmågor. 

Elevens stödundervisning utformas därefter för att kompensera elevens aktuella kunskapsluckor. 

Informanterna lyfter fram vikten av att eleverna får arbeta där de är i sin kunskapsutveckling.  

Gruppstorlek 

Alla informanter berättar att undervisningen sker i liten grupp om upp till fyra elever, alternativt en till 

en undervisning, i informanternas studio – arbetsrum. För det mesta sker undervisningen i grupp på 

grund av att informanterna har många elever att ta hand om. En informant menar att den lilla gruppens 

storlek ger möjlighet för varje elev att få mycket stöd. Undervisningen kan därmed bättre utformas 

efter elevens individuella behov. En annan informant menar att gruppundervisningen är i motsättning 

mot dennes uppfattning av elevernas behov.  

Jag har nästan alltid grupper nu. Jag har för många elever … (Informant 3) 

Informanten upplever att elever i matematiksvårigheter känner att det är pinsamt att visa sina brister i 

en grupp med andra jämnåriga. Informanten menar det vore då bättre att undervisa eleverna en åt 

gången.  

Frågan om inkludering 

En av informanterna har försökt arbeta inkluderande genom att verka i de ordinarie klasserna under 

deras matematikundervisning. Informanten anser dock att det är flera störningsmoment i den vanliga 

klassundervisningen som stör eleverna i matematiksvårigheter. Stödundervisningen i informantens 

studio erbjuder fler möjligheter till diskussion och nära samarbete och därmed tät kontakt med 

informanten, än vad det inkluderande arbetssättet kan ge.  

Utformning av stödundervisningen 

Alla informanter berättar att eleverna som kommer till studion har svårigheter med den grundläggande 

matematiken – de fyra räknesätten. Elevernas stödundervisning utformas därefter. Tyngdpunkten 

ligger på att bygga upp elevernas förståelse av matematiken.  

Man måste fokusera på förståelse … Rita bilder och skaffa sig strategier.  (Informant 4) 

Tanken hos informanterna är att eleverna behöver gå ifrån sina gamla inarbetade, ofullständiga och 

ofärdiga räknestrategier och förhållningssätt, för att lära sig nya och effektivare strategier att arbeta. 

Det görs genom att informanten och elever genom diskussion och samarbete om och kring uppgifterna 

kan diskutera olika räknestrategiers och lösningsstrategiers respektive för- och nackdelar.  

Det bästa sättet att förstå en sak det är att förklara för någon annan. (Informant 1) 

En av informanterna arbetar med konkret material för att utveckla förståelsen hos eleverna. Det kan 

röra sig om tiobas material, bråkcirklar eller måttband. Ibland tar informanten fram papper och sax 
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som eleverna klipper och viker med för att bygga upp förståelsen av geometriska begrepp. 

Informanten uppmanar sina elever, när de arbetar med problemlösning, att de ska rita bilder för att 

skapa sig en bild av hur uppgiften ska lösas.  

Alla informanter framhåller att matematik är ett sådant laddat och känslomässigt starkt ämne, som kan 

få elevernas tilltro till sin egen förmåga att brista. Bristen på tilltro leder till känslomässiga 

blockeringar som gör att eleverna får svårt att arbeta med sina brister. Eleverna lägger allt mindre tid 

på matematiken och vågar inte testa något nytt. De känner att de ändå inte kommer att kunna.  

Jag försöker utgå från var de är. För vi jobbar väldigt mycket med att de inte ska känna sig kassa. För 

de flesta känner sig redan rätt så under isen. (Informant 3) 

Samtliga informanter lägger ner mycket arbete på att bygga upp en bra relation mellan informanten 

och eleven. Informanterna framhåller att den lilla gruppens storlek underlättar detta arbete eftersom 

den ger trygghet, lugn och ro för den enskilde eleven. Informanterna arbetar alltid uppmuntrande för 

att bygga upp elevens självkänsla, självförtroende och tro på sin egen förmåga. Informanterna märker 

att då eleverna börjar förstå matematiken, ökar deras självförtroende, vilket gör att de vågar göra saker 

de tidigare inte trodde var möjligt. Detta ökade självförtroende slår över på många andra ämnen. 

Men, märker man att det tycker de är jobbigt, då är det inte så att jag pressar dem där, utan jag backar 

tillbaka. (Informant 3) 

Informanterna säger att när eleverna vågar lita på sin förmåga öppnar de upp sig för att våga sig på att 

lösa sådant de inte trodde att de kunde. Uppgifter och arbetsmetoder väljs medvetet för att höja elevens 

självkänsla och självförtroende. Har en elev svårt med huvudräkning får eleven arbeta med svårare 

uppgifter med hjälp av miniräknare. Informanten väljer detta arbetssätt för att eleven genom att förstå 

och lösa uppgiften ska få bättre självförtroende.    

Användning av pedagogiskt arbetsmaterial 

Informanterna använder sig av särskilt material på olika sätt. En informant använder sig av konkret 

material när det kommer till bråkräkning, som är komplicerat för många elever. En annan informant 

låter de elever som har svårt med huvudräkning använda sig av miniräknare så att de kan lösa problem 

på en svårare nivå. En tredje informant använder sig mycket mer av konkret material än i den vanliga 

undervisningen. Det rör sig om tiobasmaterial, bråkcirklar och måttband. Samtidigt uttrycker 

informanten frustration över att eleverna blir så pass beroende av det konkreta materialet att eleverna 

inte klarar av att lösa sina uppgifter utan dem. 

Förebyggande undervisning 

Tidiga insatser 

Samtliga informanter menar, att elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter bör upptäckas så 

tidigt som möjligt – redan då de börjar läsa och räkna på lågstadiet.  

Ska man förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter, då måste man in tidigt. (Informant 4) 

Flera informanter menar att kartläggningen kan göras så att specialpedagogen kommer in tidigt i 

undervisningen och stöttar alla elever som behöver lite extra hjälp. Förutom att alla i klasen får mer 

stöd kan man också vara med och upptäcka vilka som kanske behöver ännu mer stöd än andra. De 

elever som specialpedagogen finner vara i farozonen för att hamna i matematiksvårigheter kan få extra 
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kompensatoriskt och förebyggande stöd. Stödet kan utformas både i den vanliga 

matematikundervisningen och/eller i studion.  

Kritik mot undervisningens utformning på lågstadiet 

Några informanter riktar kritik mot undervisningen på lågstadiet. De menar att eleverna på lågstadiet 

får sitta ensamma och arbeta i läroboken på matematiklektionerna.  

Att man trycker och förutsätter att alla vill sitta och skriva siffror i en bok eller på ett papper utan att 

veta vad man ska ha det till. (Informant 2) 

Flera informanter anser att läroboken kan användas som komplement och stöd. Men läroboken får inte 

spela huvudrollen. Informanterna betonar vikten av att eleverna på lågstadiet inte blir sittande tysta för 

sig själva med sina läroböcker och konserverar dåliga strategier.  

Jag skrev själv min D-uppsats om att vi måste komma ifrån räkneboken. (Informant 3) 

Hur undervisningen på lågstadiet bör utformas 

Några informanter förespråkar att lärarna på lågstadiet borde börja med att väcka elevernas motivation 

och intresse först.  

Man har en frågeställning, man intresserar eleverna och motiverar dem att undersöka en sak och då 

blir det en läroprocess. (Informant 2) 

Informanterna betonar att eleverna bör uppmuntras att upptäcka och prata om matematik i det som 

finns runtomkring dem. Undervisningen ska gå från elevernas verklighet in till matematiken. Från 

konkretion till abstraktion.  

Det går från det konkreta in till det här med siffror och tallinjen. (Informant 2) 

Informanterna framhåller, att eleverna på lågstadiet bör få prata matematik tillsammans utan att arbeta 

med boken. Läraren på lågstadiet bör uppmuntra eleverna att förklara för varandra hur något fungerar 

eller hänger ihop. En informant anser att undervisningen bör fokusera mer på att eleverna utvecklar sin 

taluppfattning och problemlösningsförmåga. 

Hitta tal, omvandla tal och lära sig förstå talsystemet. (Informant 4) 

En annan informant menar att läraren har ansvaret, att eleverna så tidigt som möjligt lär sig använda 

och kritiskt värdera olika strategier. Hela klassen kan ha diskussioner om hur man kan lösa en uppgift 

på olika sätt. Eleverna får då chansen att bolla sin egen strategi mot de andras strategier. Här handlar 

det inte om att ha rätt eller fel metod. Det intressanta är att kunna värdera olika strategier mot 

varandra. Varför är den ena bättre än den andra? 

Resultatsammanfattning 

Studien visar att elever i matematiksvårigheter har svårt med grunderna i matematik. De följer ett 

mönster utan att förstå vad de gör. Vid närmare analys av matematiksvårigheterna kommer flera 

orsaker fram. Undervisningen kan ha varit enformigt utformad och inte utgått från elevernas 

förutsättningar. Fokus kan ha legat på behärskandet av formella räknemetoder utan att eleverna förstår 

hur de fungerar.  Elever i matematiksvårigheter kan tränat för lite eller ha utvecklat känslomässigt 

motstånd mot siffror, vilket gör det svårare att arbeta med matematik. Vissa elever visar tecken på 

svårigheter i den kognitiva förmågan, som gör det svårt att hänga med i undervisningen och komma 
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ihåg saker och ting. Informanterna i denna studie anser att det finns elever som har dyskalkyli. 

Dyskalkyli beskrivs som en specifik form av matematiksvårigheter inom något område av 

matematiken. Informanterna upplever stor frustration över dyskalkyli som diagnos då den endast 

beskriver elevens svårigheter men inget om dess orsaker. Informanterna ser ett mervärde med 

dyskalkyli såvida de får veta vad de ska göra med elever som har fått diagnosen.  

Det är den ordinarie matematikläraren som meddelar när en elev är i behov av särskilt stöd. 

Specialläraren börjar med kartläggning av elevens styrkor och svagheter. Olika former av 

kartläggningsmaterial används för att göra djupare bedömning. Åsikterna skiljer sig åt mellan 

informanterna kring mervärdet av Adlers kartläggningsmaterial. Samtidigt som 

kartläggningsmaterialet är bra för dess ändamål ses det för psykologiskt inriktat.   

En väl utförd kartläggning av elevens styrkor och svagheter är avgörande för att eleven ska få rätt 

utformad stödundervisning. Stödundervisningen sker inte i inkluderande form då flera 

störningsmoment finns i den vanliga klassundervisningen. Stödundervisning i liten grupp i 

speciallärarens arbetsrum erbjuder fler möjligheter till diskussion och nära samarbete än vad det 

inkluderande arbetssättet kan ge. Gruppens lilla storlek ger trygghet, lugn och ro för den enskilde 

eleven. Mycket arbete läggs ner på att bygga upp en bra relation mellan elev och speciallärare. 

Stödundervisningen fokuserar på att bygga upp elevens förståelse av matematiken. Arbetet går ut på 

att eleven sätter ord på sina tankar om matematiska begrepp och hur de hänger ihop.  

Matematikundervisningen i lågstadiet behöver utveckla elevernas förståelse för matematik. 

Undervisningen bör börja med att väcka deras motivation och intresse för matematik. Eleverna 

uppmuntras att upptäcka och prata om matematik i det som finns runtomkring dem. Undervisningen 

ska gå från elevernas verklighet in till matematiken. Elever som riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter senare i skolan bör upptäckas så tidigt som möjligt för att få förebyggande stöd. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger beskriver 

matematiksvårigheter, samt även hur de arbetar med elever i matematiksvårigheter. I detta kapitel lyfts 

resultatet som har framkommit i intervjustudien upp till diskussion. Den tidigare beskrivna 

forskningen används för att belysa och placera resultatet i ett större sammanhang.  

Metoddiskussion 

Jag valde mig av kvalitativa intervjuer som metod för min studie för att kunna undersöka hur 

människor tolkar och skapar mening i sin omvärld. Jag anser att denna metod har fungerat väl för 

studiens syfte och besvarat mina frågeställningar. Visserligen hade jag kunnat få in fler informanters 

synpunkter på frågeställningarna med hjälp av en kvantitativ metod som exempelvis enkäter. Men, jag 

tror att en sådan metod inte hade hjälpt mig att få svar som gav djup och innebörd av informanternas 

tankar och erfarenheter.  

Jag valde att intervjua specialpedagoger och speciallärare då de dagligen arbetar med elever i 

matematiksvårigheter. Visserligen har de ofta ett pressat tidsschema, vilket innebar en viss svårighet 

att hitta passande tid för intervju. 

Jag valde att skicka ut intervjuguiden i förväg innan intervjutillfället. Det hade fördelen att 

informanterna kände lugn och trygghet över vad intervjun skulle handla om. Samtidigt fick de i 

förhand känna till intervjuns innehåll och därmed fanns risken att intervjun skulle bli alltför låst vid 

intervjuguidens utformning och frågeställningar.  Det visade sig dock att intervjuerna förlöpte väl utan 

problem. Vi kunde fritt diskutera kring frågeställningarna utan att känna oss bundna vid 

intervjuguiden.  

Hade mer tid funnits hade jag velat genomföra fler intervjuer. Fler tankegångar hade då kunnat komma 

fram, som antingen hade bekräftat det färdiga resultatet, eller givit en annan och i slutändan mer 

nyanserad bild.  

Frågan om trovärdighet 

Kvalitet i kvalitativa studier handlar i mångt och mycket om reliabilitet och validitet (Fejes & 

Thornberg, 2009). Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet. I en intervjusituation 

handlar reliabilitet om sannolikheten för att en informant svarar på samma sätt oavsett vem som är 

intervjuare. Validitet handlar om ifall en metod undersöker vad den påstås undersöka. Vad 

kännetecknar god validitet i en kvalitativ studie? Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det inga 

fasta kriterier för vad som utgör en bra studie avseende vetenskaplig och etisk validitet. Bedömningen 

av intervjuns validitet beror på dess syfte, ämne, innehåll och genomförande. Graden av validitet är 

beroende av intervjuarens sakkunskap och hantverksskicklighet att hela tiden kontrollera, ifrågasätta 

och tolka sitt resultat under intervjuns alla faser. För att i görligaste mån kompensera för min 

oerfarenhet som intervjuare genomförde jag en provintervju. En provintervju är en bra metod för att 

kvalitetssäkra frågornas relevans för intervjustudien. Förutom frågornas kvalitetssäkring gav det mig 

också möjlighet att få praktisk erfarenhet inför de följande intervjuerna.  
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Under intervjuernas gång har jag medvetet använt mig av ledande frågor för att få något osäkert eller 

vagt formulerat förtydligat och bekräftat av informanten. Kvale och Brinkmann (2009) anser att 

ledande frågor passar särskilt väl för att öka intervjuers tillförlitlighet. Det avgörande är inte om 

intervjufrågorna ska vara ledande eller inte, utan vart de leder. 

Resultatdiskussion 

Matematiksvårigheter 

Denna studies syfte är bl.a. att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger beskriver 

matematiksvårigheter. Studiens resultat är i enlighet med hur Hudson och Miller (2006) samt 

Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2010) beskriver symtomen på elever i matematiksvårigheter. 

Vad som utmärker elever i matematiksvårigheter är deras svårigheter med grunderna i matematik. 

Emedan matematik är hierarkisk till sin natur - det finns en naturlig följd av begrepp och färdigheter 

som bygger på varandra - förutsätter matematikundervisningen att elever först bemästrar ett begrepp 

innan de kan gå upp på nästa nivå. Brister i matematikens grunder leder till stora hinder när 

matematikundervisningen blir alltmer avancerad (Hudson & Miller, 2006). 

Samtliga informanter i denna studie framhåller att vid närmare analys av en elevs 

matematiksvårigheter kommer flera olika orsaker fram. Det stöds även av forskning som betonar att 

det är vanligt att flera orsaker samverkar till att en elev hamnar i matematiksvårigheter (Adler, 2007; 

Ahlberg, 2001; Engström, 2000; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). Orsakerna som 

informanterna beskriver är av samma slag som Ahlberg beskriver. Den gemensamma nämnaren 

mellan dessa olika orsaker är att eleven i matematiksvårigheter inte förstår matematikens begrepp och 

vad man gör med dem. Det slutar med att eleven räknar mekaniskt utan att förstå. En ytterligare orsak 

till matematiksvårigheter är vad en informant beskriver som brist på träning. Enligt informanten 

förstår inte alla elever att man behöver arbeta mycket med matematik så att man förstår och kommer 

ihåg saker och ting. En informant framhåller att arbetsminnets betydelse inte tillräckligt beaktas i 

undervisningen eller som orsaksförklaring till elevers matematiksvårigheter. Ett svagt arbetsminne 

påverkar en elevs skolarbete i alla ämnen, vilket är i samklang med vad Östergren (2013) tar upp i sin 

avhandling.  

Frågan om dyskalkyli 

Då elevens kognitiva förmåga lyfts fram som hjälpare eller stjälpare i matematikundervisningen 

kommer frågan om dyskalkyli upp. Sjöberg (2006) anser att dyskalkyli, trots begreppsförvirringen 

kring dess definition, är ett vedertaget begrepp i den svenska skolvärlden. Detta kan förklaras med det 

stora antalet elever i matematiksvårigheter, pedagogers behov av en tydligt avgränsad diagnos, den 

massiva uppmärksamheten kring dyskalkyli eller massmediernas ökade intresse för diagnosen. Studien 

visar att alla dess informanter tror på existensen av dyskalkyli. Det finns något hos en elevs kognitiva 

förmåga som utgör ett grundläggande hinder i matematikundervisningen. Informanterna beskriver 

dyskalkyli som en specifik form av matematiksvårigheter inom något speciellt område av 

matematiken, vilket överensstämmer med vad forskningen skriver om dyskalkyli (t.ex. Adler, 2007; 

Berch & Mazzocco, 2007; Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009). 
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Förekomst av dyskalkyli 

Studiens resultat visar att informanterna endast har mött ett fåtal elever som har fått diagnosen 

dyskalkyli. Resultatet bekräftar därmed inte tankegångarna om att andelen elever som har dyskalkyli 

skulle vara 4 -6 % utan snarare att förekomsten närmar sig 1 -2 % (Dowker; Lundberg & Sterner, 

2009; Sjöberg, 2006; Östergren, 2013). Samtidigt upplever informanterna att det är svårt att särskilja 

symtomen på dyskalkyli från andra kognitiva funktionsnedsättningar som svagt arbetsminne och/eller 

läs- och skrivsvårigheter.  

Dyskalkyli som diagnos 

Den tidigare avsaknaden av allmänt accepterade kriterier för dyskalkyli kan kanske förklara de många 

olika tolkningarna av dyskalkyli som definition (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006).  Lundberg 

och Sterner framhåller att det är svårt att avgränsa dyskalkyli från andra funktionsstörningar, samt att 

avgöra orsaken till varför en elev har hamnat i matematiksvårigheter. Bilden av otydlighet hos 

dyskalkyli som diagnos bekräftas av studien: Informanterna uttrycker frustration över dyskalkyli som 

diagnos. En informant säger att dyskalkyli visserligen beskriver svårigheterna, men inte dess orsaker, 

vilket är i linje med Bishops (2010-12-18) syn på dyskalkyli som medicinsk diagnos. Diagnosers vara 

eller icke vara har debatterats och debatteras vidare idag (Engström, 2000). För att diagnoser ska ha ett 

mervärde ska de inte enbart tjäna som förklaring till varför en elev hamnar i matematiksvårigheter. 

Kravet måste även finnas att diagnosen ifråga sätter igång förändring av elevens undervisningsmiljö 

för att kompensera de brister som diagnosen har kartlagt. 

Informanterna i studien eftersöker en tydlig orsaksförklaring till varför en elev har fått diagnosen 

dyskalkyli. I sitt arbete behöver specialläraren en tydlig beskrivning av en elevs styrkor och svagheter 

så stödundervisningen kan utformas på bästa sätt. Informanterna framhävdar att enbart diagnosticering 

av dyskalkyli inte räcker, vilket Östergren (2013) också bekräftar. Östergren menar att det finns en risk 

med att använda diagnoser som dyskalkyli då man kan tänkas tro att alla som får denna diagnos har 

samma behov. Men, så är det inte. Det kompensatoriska stödet måste utformas individuellt så att man 

möter alla elever på deras funktionsnivå oavsett vad det kallas för. Så som dyskalkyli begreppet ter sig 

just nu anser informanterna att den inte är till stor hjälp som underlag för stödundervisning.   

Lgr 11 och skollagen är entydiga om att det är elevens behov som ska styra tilldelning av extra 

resurser och inte huruvida diagnos har satts eller inte. Detta till trots ser informanterna att en elev som 

har fått diagnosen dyskalkyli lättare får stöd i skolan för sina svårigheter. Att en medicinsk diagnos 

möjliggör äskande av extra resurser bekräftas av Bishop (2010-12-18). En medicinsk diagnos låter mer 

seriöst och allvarligt än rent beskrivande definitioner. Budskapet om behov av stöd blir lättare att 

förstå, minnas och kommuniceras. Därmed kommer stöd och uppmärksamhet lättare fram. Även om 

en elev som får diagnosen dyskalkyli leder till en stämpling menar informanterna att diagnosticeringen 

kan ge eleven en förklaring på ens egna funderingar. Den undervisande läraren kan ta hänsyn till 

denna funktionsnedsättning vid slutlig betygssättning.  

Bishop (2010-12-18) framhåller, att de symtom som diagnosen dyskalkyli beskriver sällan kan 

härledas till endast en orsak. Bishop anser att medicinska diagnoser för med sig flera nackdelar. 

Diagnosen i sig erbjuder endast en beskrivning av svårigheterna men ingen orsaksförklaring. En 

medicinsk diagnos kopplar inte symtom med orsaker. Därmed blir det svårt att entydigt avgränsa 

problemområdet.  Vidare anser Bishop att det inte finns tydliga gränser mellan individer med olika 

diagnoser. Om en elev har exempelvis dyslexi är det inte ovanligt att denne har svårigheter inom 

matematik som liknar dyskalkyli. Beroende på vem som undersöker en elev i matematiksvårigheter 
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kan olika diagnoser sättas på samma symtom. En ytterligare nackdel med medicinsk diagnos som 

Bishop tar upp, är att det inte finns någon klar gräns mellan vad som är normalt och inte. Det är med 

andra ord svårt att sätta gränsen mellan vad som är normalt och onormalt. Av dessa anledningar menar 

Bishop att en medicinsk diagnos är missledande då den antyder att diagnosen beskriver utförliga och 

detaljerade symtom med endast en känd orsak. Därmed blir en diagnosticering i sig själv inte av 

mycket värde för eleven som får denna diagnos (Sjöberg, 2006). Trots denna brist i diagnosens 

definition används enligt Sjöberg dyskalkyli idag i den svenska skolan som orsaksförklaring till 

elevers tillkortakommanden i matematik  

Kartläggning 

Skollagen föreskriver att så fort skolans personal märker att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven 

skall rektorn underrättas. Rektorn har då utredningsansvaret att skyndsamt fastställa elevens 

skolsituation. Informanterna i studien bekräftar matematiklärarens centrala roll att upptäcka elever i 

matematiksvårigheter. Det är matematikläraren som märker att eleven inte hänger med i 

undervisningen. Specialläraren kopplas då in och börjar kartläggningen av elevens styrkor och 

svagheter. Vid behov görs en djupare kartläggning med hjälp av olika analysmaterial som i första hand 

kartlägger elevens matematikkunskaper. Framför allt används Förstå och Använda tal – en handbok 

(NCM, 2008) och till viss del Diamant – ett diagnosmaterial i matematik (Skolverket, 2013). 

Forskningen lyfter fram betydelsen av väl utförd kartläggning så att stödundervisningen kan utformas 

efter elevens behov (Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 

2009). I de fall informanterna misstänker att kognitiva förmågan kan ligga till grund för elevens 

svårigheter i matematik använder de sig av Adlers material (Adler, 2007). Åsikterna skiljer sig åt 

mellan informanterna kring mervärdet av Adlers kartläggningsmaterial. Samtidigt som informanterna 

anser att kartläggningsmaterialet är bra för sitt ändamål kommer invändningar om att det är för 

psykologiskt inriktat eller att de ser med skepsis på Adlers verksamhet. Adlers (2007) syn på 

matematiksvårigheter har fått kritik från Engström (Specialpedagogik 1/09). Engström anser att Adlers 

uppfattningar om matematiksvårigheter och dyskalkyli saknar stöd i empirisk forskning samt skiljer 

sig radikalt från forskningens nuvarande ståndpunkter. Adlers kartläggningsmaterial återspeglar 

Adlers kunskapssyn och därmed väcker informanterna frågan om dess faktiska mervärde. 

Sett i ett större perspektiv kan man fråga sig mervärdet och existensberättigande av en diagnos. 

Diagnoser syftar till att mäta och analysera elevers kunskaper. Ett kartläggningsmaterials innehåll och 

utformning återspeglar därför ett visst syfte och kunskapssyn (Lundberg & Sterner, 2009; Nyström, 

2004; Sjöberg, 2006). En fara med kartläggningsmaterial är att man använder den urskiljningslöst och 

utan eftertanke. Frågan infinner sig vad det är man vill testa.  

Stödundervisning 

Forskningen lyfter fram betydelsen av individuellt utformad stödundervisning där kartläggningen 

spelar en central roll (Adler, 2007; Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 

2009; Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010; Sjöberg, 2009). Betydelsen av stödundervisningens 

utformning återspeglas hos informanternas utsagor. Alla informanter börjar med en kartläggning för 

att få en bild av elevens styrkor och svagheter i matematik. För att i största möjliga mån kunna erbjuda 

en individualiserad undervisning efter varje elevs behov betonar informanterna vikten av en liten 

grupp, alternativt en till en undervisning. Den lilla gruppens fördel är att den enskilde eleven får 

mycket tid och stöd och medför därmed bättre undervisning, vilket också framhålls av Adler 2007), 

Butterworth och Yeo (2010) och Lundberg och Sterner (2009) samt Sjöberg (2006).  
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Skollagen (2010:800) betonar att stödundervisning framför allt ska ges i elevens ordinarie 

undervisningsgrupp. Skollagens intentioner och tankegångar om den inkluderande skolan får inget 

stöd hos informanterna. En informant uppger att hon har försökt verka inkluderande genom att ge 

stödundervisning i elevens klass då de har matematikundervisning. Dock var det enligt informanten 

flera störningsmoment i den ordinarie undervisningen som försvårade stödet till den enskilde eleven.  

Informanterna anser att stödundervisning i speciallärarens studio erbjuder fler möjligheter till 

diskussion och nära samarbete och därmed mer, tät, kontakt med specialläraren, än vad det 

inkluderande arbetssättet kan ge.  

Forskningens beskrivning av att elever som är i matematiksvårigheter främst har problem med den 

grundläggande matematiken får stöd i informanternas utsagor (Dowker, 2005; Hudson & Miller, 2006; 

Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010).   Elevernas stödundervisning utformas särskilt för att 

bygga upp deras förståelse av matematiken. Arbetet med att bygga upp elevernas förståelse bygger 

enligt informanterna på hörnstenarna Kommunikation, Arbete med konkreta material och God 

undervisningsmiljö i studion. Forskningen bekräftar vikten av stödundervisning som betonar 

skapandet av förståelse för matematik (Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 2005; Hudson & Miller, 

2006; Lundberg & Sterner, 2009). Stödundervisningen bör i korthet bygga upp elevernas 

självförtroende, vara välstrukturerad och utgå från elevernas verklighet in i matematiken. 

Informanterna bekräftar att stödundervisningen för elever i matematiksvårigheter ger goda resultat. 

Men, det tar tid. Lundberg och Sterner bekräftar tidsaspektens betydelse i stödundervisningen. Alla 

elever behöver tillräckligt mycket tid på sig för att klara av en uppgift. Butterworth och Yeo (2010) 

menar att all tid som läggs på matematik behövs då den matematiska förmågan utvecklas mer om 

hjärnan exponeras för tal och deras användning. Informanterna uppger att vändpunkten sker när 

eleverna börjar tro på sig själva. Jenner (2004) bekräftar att elevens positiva förväntningar är till sin 

natur en självuppfyllande profetia. Vidare anser Hudson och Miller samt Sjöberg att elevens 

motivation är av avgörande betydelse för elevens framgångar i matematik.  

Vad innebär resultatet för verksamheten i skolorna  

Studiens resultat visar entydigt att många elever som har hamnat i matematiksvårigheter har utvecklat 

känslomässiga blockeringar som gör det än svårare att arbeta med matematik. Informanterna berättar 

att mycket tid och energi läggs ner under stödundervisningen på att bygga upp elevernas självtillit och 

tro på sin egen förmåga i matematik. Både Dowker (2005) och Sjöberg (2006) betonar att 

känslomässiga blockeringar är ett stort hinder. Känslomässiga blockeringar leder fram till ett 

undvikande beteende. Elever i matematiksvårigheter tränar mindre matematik då de istället borde träna 

mera.  

Alla informanter intygar att det är bättre att prioritera förebyggande insatser än att i efterhand hjälpa 

elever i matematiksvårigheter med deras kunskapsluckor i matematik och känslomässiga blockeringar. 

Samma tankegång om förebyggande insatsers betydelse återkommer hos Lundberg och Sterner (2009) 

samt Dowker (2005). Informanterna menar att de förebyggande insatserna bör införas och 

koncentreras redan när eleverna börjar räkna och läsa på lågstadiet. Några informanter riktar kritik mot 

lärobokens alltför stora betydelse i matematikundervisningen på lågstadiet. Genom att ensamma arbeta 

med läroboken i tystnad riskerar eleverna att tillägna sig ofullständiga räknestrategier som försvårar 

deras vidare framsteg i matematik. Sandberg (2012) lyfter fram att lärarna på lågstadiet alltför ofta har 

en svag teoretisk kompetens för att kunna identifiera och stödja sina elevers utveckling i matematik. 

Det leder till en ökad betoning av de formella aspekterna av matematiken istället för att öka elevernas 

förståelse. Informanternas oro för den ensidiga matematikundervisningen bekräftas av Boaler (2000) 
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och Liping (1999). Bemästrande av enbart räknestrategier resulterar i att elever lär sig hur de ska räkna 

men inte varför. Utvecklandet av djupare förståelse för matematikens begrepp och hur de förhåller sig 

till varandra uteblir.  

Studien visar att matematikundervisningen bör ändras mot att utveckla elevernas förståelse för 

matematik, vilket kommer alla elever till godo. Istället för att börja med läroboken och matematikens 

symboler bör undervisningen börja med att väcka elevernas motivation och intresse för matematik. För 

att kunna sätt ord på sina tankar bör eleverna få prata om matematik med varandra i 

matematikundervisningen. Undervisningen bör gå från elevernas verklighet in i matematiken, från 

konkretion till abstraktion. Vid behov kan konkret pedagogiskt material användas för att underlätta för 

eleverna att förstå matematikens begrepp. Även litteraturen bekräftar att förståelsen för matematik 

utvecklas bäst när elever uppmuntras att diskutera matematik om det som finns runtomkring dem och 

tillsammans med läraren (Ahlberg, 1996; Boaler, 2011; Dowker, 2005; Hudson & Miller, 2006; 

Samuelsson, 2005).  

Samtliga informanter menar att elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter senare i skolan 

bör upptäckas så tidigt som möjligt. En kartläggning av alla elevers förutsättningar för matematik kan 

göras tidigt i undervisningen. De elever som kartläggningen finner vara i farozonen för att senare 

hamna i matematiksvårigheter får förebyggande stöd. Ett liknande upplägg finns att hämta från vårt 

grannland Finland (Sandberg, 2012). I Finland arbetar specialpedagogen på skolan mycket med tidiga 

och förebyggande insatser som kommer alla elever till del. Först och främst görs tidig identifiering av 

svårigheter hos elever redan i förskolan så att stöd omedelbart kan ges. Tonvikten ligger på att stötta 

elevernas tal-, läs- och skrivutveckling. Slutligen förbereds och följs övergången från förskola till 

skola noggrant. Sandberg lyfter fram att specialundervisningen i Finland till övervägande del satsas på 

förskolan och det första året i skolan. Många hinder för fortsatt lärande i skolan undanröjs därmed.  

Förslag till vidare forskning 

Ett genomgående tema i studiens intervjuer är behovet av kartläggning av elevers styrkor och 

svagheter. Kartläggningens resultat svarar på frågan om var eleven är någonstans på sin väg i 

matematiken. När stödjande lärare och speciallärare planerar upp stödundervisningen för elever i 

matematiksvårigheter vet de var de ska börja någonstans och därifrån gå vidare. I formativ bedömning 

är kartläggningen en mycket viktig pusselbit i den undervisande lärarens arbete att stödja eleven i 

dennes kunskapsutveckling mot de uppsatta kunskapsmålen.  

Sett i ett större perspektiv handlar kartläggning om behovet av insikt. Det handlar om insikten av de 

uppenbara fördelarna med förebyggande verksamhet. Ett förebyggande synsätt i skolorna ställer krav 

på deras verksamhet. Att förebygga sätter fokus på frågan: Varför gör vi som vi gör? 

En kartläggnings utformning och genomförande styrs av dess syfte och frågeställning. Kartläggning 

ska svara på det som efterfrågas. Förebyggande verksamhet i skolan förutsätter att det är många olika 

sorters frågor som behöver besvaras. Kartläggningen kommer då också att se annorlunda ut beroende 

på vilken fråga som ställs. Här behövs mer forskning som kan svara på frågan om vilka former av 

kartläggningar som behövs i en förebyggande verksamhet.  

  



33 

 

Litteraturförteckning 

Adler, B. (2007). Dyskalkyli & Matematik: en handbok i dyskalkyli. Malmö: NU-förlaget 

Ahlberg, A., (1996). Undervisningsprocessens betydelse för flickors och pojkars lärande. Nomad, 4, 7-30. (23) 

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur 

Berch, D. B., & Mazzocco, M.M.M. (2007). Why is math so hard for some children? London: Brookes  

Bishop, D. (2010-12-18). What’s in a name? [Bloggartikel] Hämtad 17 mars, 2014 från 
http://deevybee.blogspot.se/ 

Bishop, D. (2012-02-24). Neuroscientific interventions for dyslexia: red flags [Bloggartikel] Hämtad 17 mars, 
2014 från http://deevybee.blogspot.se 

Boaler, J. (2000). Participation, knowledge, and beliefs: A community perspective on mathematics leaning. 
Educational Studies in Mathematics, 40, 259-281 

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm: 
Liber 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber  

Butterworth, B. & Yeo, D. (2010). Dyskalkyli: att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: 
Natur och Kultur  

Dowker, A. (2005). Individual Differences in Arithmetic. Hove: Psychology Press.  

Engström, A. (2000). Specialpedagogik för 2000-talet. Nämnaren nr.1, 26 – 31. 
Hämtad feb 2014 från http://ncm.gu.se/media/namnaren/fulltextpdf/2000/nr_1/2631_00_1.pdf 

Engström, A. & Magne, O. (2008). Medelsta-matematik IV. En empirisk analys av Skolverkets förslag till mål att 
uppnå i matematik för årskurs 3. LiU-PEK-R-248. Linköping: Linköpings universitet. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber  

Hautaniemi, B. (2004). Känslornas betydelse i funktionshindrade barns livsvärld. Doktorsavhandling. 
Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen 

Hudson, P., & Miller, S, P. (2006). Mathematics Instruction for students with diverse learning needs. Pearson: 
Boston 

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skolan. Stockholm: Skolverket. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Liping, M. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics. Lawrence Erlbaum: (Bocus) 

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli- finns det? Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning  

Löwing, M., & Kilborn, W. (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur.  

McIntosh, Alistair (2010). Förstå och använda tal- en handbok. Göteborg: Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning (NCM) 

Nyström, Peter (2004). Rätt mätt på prov. Doktorsavhandling. Umeå universitet: Pedagogiska institutionen.  

Samuelsson, J. (2005). Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning. Vad händer när elever inte 
förstår. Linköpings universitet, e-press. 

Samuelsson, J. & Eriksson Gustavsson, A-L. (2010). Barns möte med matematik i en specialpedagogisk kontext. 
Locus, 1, 40-59 

Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande. Acta 
Universitatis Upsaliensia. Uppsala universitet. Hämtad okt 2013 från http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:561240/FULLTEXT01.pdf 

Sjöberg, Gunnar (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? En multimetodstudie av eleven i 
matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet  

http://deevybee.blogspot.se/
http://deevybee.blogspot.se/
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:561240/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:561240/FULLTEXT01.pdf


34 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Hämtad april 
2014 från http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan 

Skolverket (2013). Diamant – ett diagnosmaterial i matematik. Hämtad mars 2014 från 
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-
arskurs-4-6/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205 

Skolverket (2013, 3 december). Pressmeddelanden. Hämtad april 2014 från 
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208 

Skolvärlden (2013, 3 december). Kraftig försämring i PISA. Hämtad april 2014 från 
http://www.skolvarlden.se/artiklar/kraftig-forsamring-i-pisa 

Specialpedagogik (1/09). Debattinlägg. Hämtad mars 2014 från 
http://www.lararnasnyheter.se/sites/default/files/pdfarch/SP_09_01_99_s61.pdf 

Svensk författningssamling (SFS 2010:800). Skollag. Hämtad april 2014 från 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/ 

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap. Best ideas from the world's teachers for improving 
education in the classroom. New York: Free Press 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

Östergren, R. (2013). Mathematical Learning Disability. Doktorsavhandling. Linköpings universitet, 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
http://www.skolvarlden.se/artiklar/kraftig-forsamring-i-pisa
http://www.lararnasnyheter.se/sites/default/files/pdfarch/SP_09_01_99_s61.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/


35 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syfte 

Jag vill förstå hur speciallärare och/eller specialpedagoger beskriver matematiksvårigheter. 

Frågor och följdfrågor 

Intervjupersonens utbildning och erfarenhet 

 Vad är din utbildning inom det specialpedagogik och hur lång erfarenhet har du? 

Matematiksvårigheter 

 Hur beskriver du matematiksvårigheter? 

 Har du erfarenhet av elever i matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli? 

 Hur beskriver du dyskalkyli? 

 Vad innebär diagnosen dyskalkyli för dig? 

 Finns det ett behov av dyskalkyli som diagnos? 

 Kan du se någon skillnad mellan matematiksvårigheter och dyskalkyli? Om ja, vilka 

skillnader ser du? 

Upptäckt och Kartläggning av elever i matematiksvårigheter 

 Hur kartlägger du elever i matematiksvårigheter? 

 Diagnoser? 

 Screeningmaterial? 

Utformning av stöd för elever i matematiksvårigheter 

 Vilket stöd får elever i matematiksvårigheter/dyskalkyli i undervisningen? 

Lokaler 

Lärartäthet 

Individuellt eller i grupp 

Utformning av undervisningen 

Särskilt material? Om ja, vilket material används? 
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Vision av hur undervisningen bör läggas upp 

 Hur tycker du undervisningen bör läggas upp för att undvika att elever hamnar i 

matematiksvårigheter? 

 Hur bör undervisningen se ut för elever i matematiksvårigheter/dyskalkyli? 
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